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Ainda não vai ser em 2019
No debate da especialidade,
a propósito da discussão
do Orçamento de Estado
para 2019, ficou implícito
que a Loja do Cidadão
de Vila Nova de Famalicão
está fora das intenções
do Governo no próximo ano.
Presidente da Câmara,
que ainda há uma semana
acreditava que o Governo
iria “honrar a sua palavra”,
não comenta violação
do compromisso assumido.
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Associação de
Diabéticos promove
1.ª Caminhada Nocturna
A Associação de Diabéticos de Vila Nova de Famalicão leva a efeito, no próximo dia 24 de Novembro, pelas
20h30, a sua primeira caminhada nocturna.
O ponto de concentração é frente à estação do caminho de ferro de Famalicão. A caminhada é de grau de dificuldade fácil e tem um percurso de cinco quilómetros. A
inscrição é grátis, e deve ser feita on-line através do link indicado nas páginas do Facebook da ADVNF, da Associação Os Calcantes, e também no cartaz alusivo ao evento.
A Associação recomenda que ss caminhantes se façam munir de uma lanterna.

Rua Divino Salvador, em Ruivães:
Os sinais cortando o trânsito na via devido a obras, começaram por vir ainda
antes das obras...
Depois vieram as obras de facto. Abrem-se valas, tapam-se valas, veda-se a
zona das valas, e com isso subtrai-se uma faixa de rodagem.
Com isso já lá vai cerca de um mês... valas tapadas, perímetro vedado,
trânsito con dicionado... Só não se viu mais é sinal das obras, das tais que é
suposto começar para concluir...
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Conferência lança discussão no Dia Internacional das Cidades Educadoras e traz a Famalicão
o ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, e humorista António Raminhos

“A Cidade Educa?” em debate
com caras conhecidas do panorama nacional
O Dia Internacional das
Cidades Educadoras, assinalado a 30 de novembro,
traz a Vila Nova de Famalicão uma conferência que
reunirá um conjunto de personalidades à volta da temática.
O ex-presidente da República, Jorge Sampaio, o humorista António Raminhos, e
a presidente da Associação
Internacional das Cidades
Educadoras, Marina Canals
Ramoneda, são apenas algumas das personalidades
que vão deixar o seu testemunho, numa iniciativa organizada pelo Jornal de Notícias em colaboração com
a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão.
A conferência irá ter lugar
no grande auditório da Casa
das Artes, a partir das 14h30,
e tem entrada livre, apesar
das inscrições serem obrigatórias. Podem ser feitas
no site http://eventos.globalmediagroup.pt. A abertura
estará a cargo do presidente
da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, e do

orgulha-se de ser uma Cidade Educadora. Uma cidade
que respira educação, que
tem presente em todas as
suas dinâmicas e ações a

vertente educativa. É para
isso que trabalhamos com as
nossas escolas, mas esse é
também sempre um dos objetivos principais da nossa-

política cultural, desportiva
e social”, refere a propósito
Paulo Cunha.

Fradelos com nova Casa Mortuária
fruto da “congregação de esforços”
diretor do JN, Domingos de
Andrade.
Segundo o município,
para além das intervenções
e testemunhos dos convidados, haverá espaço para
a realização de uma mesa
redonda para explorar “A
Cidade Educadora vista de
vários ângulos”, que contará com as participações de
Leonel Rocha, vereador da
Educação e Conhecimento da Câmara Municipal de
Famalicão, Isabel Menezes,
membro do Conselho Nacional de Educação, Álvaro
Domingues, geógrafo e professor da Universidade do
Porto e do humorista António
Raminhos. O encerramento

está previsto para as 17h15,
depois de um debate com o
público.
O município de Vila Nova
de Famalicão aderiu, em
2010, à Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), passando
a integrar também a Rede
Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras, organismos que promovem a troca e
partilha de experiências, no
âmbito da Educação em toda
a sua abrangência, e que entendem a cidade como um
espaço de oferta de importantes elementos para uma
formação integral do indivíduo.
“Vila Nova de Famalicão

A freguesia de Fradelos inaugurou no
passado domingo a nova Casa Mortuária.
O presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, associou-se à cerimónia e falou de “um espaço necessário e útil à freguesia”. Acompanhado pelo Arcebispo Primaz de Braga,
D. Jorge Ortiga, que benzeu o edifício, e
do presidente da Junta de Freguesia, Adelino Costa, elogiou ainda a “congregação
de esforços entre a paróquia que doou o
terreno, a Câmara Municipal e a Junta de
Freguesia, que durante vários anos colocou estra obra no topo das suas prioridades”.
Para Adelino Costa “esta era uma obra muito ansiada, é um sonho realizado e os fradelenses estão gratos”. O autarca mostrou-se muito satisfeito e orgulhoso da obra concretizada, salientando que se trata de um espaço “acolhedor, moderno e digno”.
Para além da construção do edifício, foram também concretizados arranjos exteriores.
A obra implicou um investimento municipal de 146 mil euros, desde a construção do novo
equipamento, dos acessos e parque de estacionamento, à iluminação e arborização do
espaço envolvente, entre outros trabalhos.
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Campanha de Natal arranca esta sexta-feira com as iluminações natalícias
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Natal com luzes, fantasia, animação...
e um Circo de Papel
O Circo de Papel prometeb dar um colorido diferente
a esta Natal em Vila Nova de
Famalicão. A proposta surge
no quadro do programa de
animação natalícia e resulta
de uma parceria do município de Vila Nova de Famalicão, da Associação Comercial e Industrial de Vila Nova
de Famalicão e do INAC –
Instituto Nacional das Artes
Circenses.
Num cenário verdadeiramente envolto de fantasia,
numa tenda erguida no Parque da Juventude da cidade
famalicense, vai nascer o
Circo de Papel, um projeto
dedicado ao Circo Contemporâneo e ao Novo Circo. Os
espetáculos arrancam a 23
de novembro, com a estreia,
e decorrem até 6 de janeiro
com sessões para as escolas (de 3.ª a 5.ª às 10h00 com
reserva antecipada) e para o
público em geral às sextas-feiras às 18h00 e às 21h30,
aos sábados e domingos às
10h00, 15h00, 21h30 e sessões extra nos dias 24 de
dezembro, às 10h00, e 1 de
janeiro às 15h00.
Porque o Circo é o úni-

Os pontos altos da campanha decorrem a partir do
dia 24, com a abertura da
Pista de Gelo, o Circo de
Papel, e a 25 a inauguração
da Árvore de Natal e do es-

petáculo multimédia com luz
e som na Praça Cupertino
Miranda.
No dia 2, o Pai Natal chega à cidade com muita animação.

GNR desmentelou plantação
de cannabis em Famalicão
co lugar do mundo onde se
pode sonhar de olhos abertos, a tenda surge numa
homenagem às origens do
circo, num espaço de emoções, partilha, de imaginação e do extraordinário.
“Bairro” é título apresentação que é muito mais do
que um espetáculo de Natal,
é um espetáculo para toda a
família com uma mensagem
de amor, compaixão e claro,
muito circo.
Os bilhetes podem ser adquiridos através do site http://
www.circodepapel.com.
Refira-se que a campanha de Natal de Famalicão

2018 é promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão e pela Associação Comercial e Industrial
de Vila Nova de Famalicão
(ACIF), e arranca, esta sexta-feira, 16 de novembro,
com a iluminação das ruas e
praça e som ambiente a partir das 17h30.
No dia 23 de novembro,
arrancam os divertimentos
natalícios como o comboio e
os carroceis e no dia seguinte o mercadinho na praceta
Cupertino de Miranda, com
muitas sugestões de prendas preparadas pelos artesãos locais.

O Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos da
GNR desmantelou, na passada quarta-feira, uma plantação de cannabis e produto
estupefaciente numa residência no concelho de Vila
Nova de Famalicão.
Um homem e uma mulher, de 45 e 21 anos de idade, respectivamente, foram
detidos e presentes a tribunal em primeiro interrogatório, tendo-lhes sido aplicada
a medida de coação menos
gravosa, o termo de identidade e residência como medida de coação.
A operação, que decorre de uma investigação de alguns meses, resultou na apreensão
de 128 doses de haxixe; duas plantas cannabis; 2,5 gramas de folhas secas de cannabis;
material de corte de estupefaciente; e um telemóvel.
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Audição da ministra da Modernização Administrativa traz más notícias

Loja do Cidadão de Famalicão
fora da “equação” do Governo em 2019
A Loja do Cidadão de Vila
Nova de Famalicão não vai
ser uma realidade em 2019,
o último ano do calendário
de um plano de modernização da administração pública
que o Governo desenhou no
início de 2017.
A audição da ministra da
Presidência e da Modernização Administrativa na Assembleia da República, na
passada terça-feira, torna
claro que o horizonte do Governo em matéria de novas
Lojas do Cidadão fica, no essencial, pelo cumprimento,
em 2019, das valências que
tinha prometido criar e não
criou em 2017.
Vila Nova de Famalicão
não faz parte deste lote. A
loja estava inscrita num ciclo
de investimentos a dois anos
(2018 e 2019), que incluía
um total de 35 novas valências. Sobre estas, o debate
da especialidade serviu para
perceber que não estão nos
planos do Governo para o
próximo ano.
Ainda assim, das dez de
um total de 18 que tinha pre-

visto concretizar em 2017,
apenas sete deverão ser
uma realidade no próximo,
a considerar as explicações
dadas aos deputados pelo
Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro.
Confrontado com este revés, Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, prefere não comentar e remete
para posições anteriores
que já assumiu sobre este
mesmo assunto. Recorde-se
que, ainda na passada semana, e em declarações ao
Povo Famalicense, a propósito do atraso significativo do
calendário de investimentos
previsto pelo Governo nesta
área, o edil acreditava que
iria “honrar a sua palavra”,
avançando com a criação da
Loja do Cidadão em 2019.
Nestas declarações mais
recentes, reiterava também
a urgência da valência, por
força da precariedade em
que funcionam a maioria dos
serviços públicos.

O Município mantém uma loja arrendada desde 2015 para instalar a Loja do Cidadão, na sequência de
protocolo com a Agência para a Modernização Administrativa, que remetia a criação para o curto prazo

No sentido de obter esclarecimentos adicionais sobre o novo calendário para a
criação da Loja do Cidadão
no concelho, uma vez que
o fixado pelo Governo no
início de 2017 cai por terra,
O Povo Famalicense voltou
a interpelar o Ministério da
Presidência Modernização
Administrativa, mas, à semelhança de todas as vezes

em que anteriormente o interpelamos, não obtivemos
qualquer resposta, apesar
de confirmada a recepção e
leitura do nosso e-mail.

Más notícias
no debate
da especialidade
A questão da Loja do Cidadão de Vila Nova de Famalicão foi suscitada na audição parlamentar, em sede
de debate na especialidade
do Orçamento de Estado
para 2019, pelo deputado
famalicense que integra a
bancada do PSD, Jorge Paulo Oliveira. A resposta da
ministra Maria Manuel Leitão
Marques foi vaga, e remeteu
o atraso na criação da valência protocolada em 2015 com
a Agência para a Modernização Administrativa para
decisões do anterior Governo, que circunscreveram as
lojas a “projectos-piloto”, no
quadro das Comunidades
Intermunicipais, e sujeitas a
um modelo de financiamento que coloca nas mãos dos
municípios a possibilidade

de recurso a fundos europeu
para o efeito. A governante
referiu que está “a trabalhar
quase diariamente” com a
Comissão de Coordenação
do Desenvolvimento Regional – Norte para que aviso na
Região Norte seja aberto, de
modo a viabilizar as candidaturas passíveis de suportar a
criação da Loja do Cidadão
de Vila Nova de Famalicão
e de outras. Sem mais, não
se comprometeu com quaisquer datas.
No entanto, mais adiante,
o Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, em resposta a
outra deputada da bancada
do PSD, acabaria por confirmar as intenções do Governo em matéria de Lojas
do Cidadão em 2019, e por
confirmar também o teor do
quadro que publicamos na
edição anterior, dizendo uma
a uma aquelas que estão
criadas e a funcionar: Aguiar
da Beira, Batalha, Carregal
do Sal, Nelas, Penalva do
Castelo, Sátão, Torres Vedras e Valpaços. Circunscrevendo o teor da Resolução

Riba de Ave: Banda
de Música em 3.º no
Concurso Interdistrital
A Banda de Música de
Riba de Ave conquistou o
3.º lugar no V Concurso Interdistrital de Braga.
Em nota de imprensa os
responsáveis da banda afirmam que o título consagra
o esforço de dois meses de
preparação “exigente”.
Entretanto, a banda prossegue com a preparação do
Concerto de Ano Novo, que é já uma tradição no palco da
Casa das Artes no início de Janeiro.

n.º 1 de 2017 do Conselho de
Ministros às 18 Lojas que o
Governo tinha previstas para
2017, esclareceu que oito estão a funcionar, e acrescentou que, “relativamente às
outras, a larguíssima maioria
estão em construção e vão
estar prontas, instaladas, e
a funcionar durante o ano
de 2019”. Há três, que Luís
Goes Pinheiro se escusou
de dizer quais são, que “estão em risco de não estarem
a funcionar em 2019, e uma
que provavelmente só estará
pronta em 2020”.
Refira-se, no entanto, que
a Resolução do Conselho de
Ministros em que o Governo
estabelece o calendário da
criação das novas Lojas do
Cidadão, previa não só estas 18 em 2017, mas mais 35
para os anos de 2018 e 2019.
Era precisamente nesta última vaga de investimentos
que estava inscrita a Loja do
Cidadão de Vila Nova de Famalicão.

Governo “falta
estrondosamente
à palavra”, acusa
Jorge Paulo Oliveira
No rescaldo do debate
da especialidade, do qual
resulta afastada a possibilidade de criação da Loja do
Cidadão de Famalicão, o deputado Jorge Paulo Oliveira,
acusa o Governo de “faltar
estrondosamente à sua palavra”.
Das evasivas da ministra às explicações a jusante
do Secretário de Estado, o
parlamentar afirma que “não
restam dúvidas que a Loja
de Cidadão de Vila Nova de
Famalicão não será uma realidade no próximo ano”. O
parlamentar censura “a falta
de investimento do Governo
nos serviços públicos estatais existentes no concelho
vai continuar”, e volta a invocar “a falta de condições
das instalações da Conservatória do Registo Civil, ou
o caos que se vive frequentemente no Serviço Local
da Segurança Social” para
lamentar que a situação “não
se alterará”. Jorge Paulo Oliveira denuncia a “progressiva degradação dos serviços
prestados aos cidadãos”
por parte de um Estado que
“mantém uma carga fiscal
em máximos históricos”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Prova sai para a estrada a 25 de Novembro e conta com mais inscritos

Famalicenses convocados
para a 5.ª Meia Maratona de Famalicão
“A correr, a caminhar, a
estimular o atleta que está
um pouco mais vencido pelo
cansaço, a colaborar voluntariamente na organização”,
todos os famalicenses estão
convocados para a 5.ª Meia
e Mini Maratona de Famalicão, que sai para a estrada
no próximo dia 25 de Novembro pelas dez horas da
manhã. O desafio é do presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão,
Paulo Cunha, que desta forma é porta-voz da ambição
de que “todo o concelho esteja envolvido nesta corrida”.
Os contornos da prova

foram dados a conhecer na
passada quinta-feira, numa
conferência de imprensa em
que o município e a RunPorto, entidades parceira na
organização, se mostram
agradadas com uma consolidação que já se reflecte
numa maior adesão. Segundo Jorge Teixeira, o número
de inscrições cresceu 15 por
cento quando comparado o
período homólogo da edição
anterior, o que anima expectativas de que o número de
“terminadores” suba dos três
mil para os 3500.
A Meia e Mini Maratona
de Famalicão voltam a contar

com o percurso das edições
anteriores. A primeira compreende um percurso de 21
quilómetros, entre a Avenida
do Brasil e a freguesia de
Telhado, com regresso pelo
mesmo percurso. A segunda
circunscreve-se ao perímetro da cidade, com seis quilómetros de extensão entre a
mesma Avenida do Brasil e a
Avenida 25 de Abril.

Meta: “cada vez
mais pessoas a
praticar desporto”
O edil famalicense congratula-se com a evolução
positiva da adesão, mas sublinha que a preocupação
essencial do município com
o apoio a este evento é “criar
condições para que todos
pratiquem desporto”. Para
Paulo Cunha “se há desporto onde a democraticidade
está presente é precisamente no atletismo”, um factor de
“abrangência” que também
não marginaliza, na certeza
de que os ganhos não são

com qualidade, no que for,
na cultura, no desporto, na
educação, com a juventude,
com os seniores, seja o que
for, fazemos com qualidade
e para criar condições para
que as pessoas se sintam
agradadas”. “Se esse retorno existir, para nós a fasquia
está superadíssima”, conclui.

Consolidação
e crescimento
Meia e Mini Maratona apresentada na Casa do Território

apenas os da saúde física:
“queremos que sejam cada
vez mais as pessoas a praticar desporto, a reconhecer
que o desporto é importante
para a nossa vida, para a
nossa saúde, para o nosso
equilíbrio, dá-nos balanço,
tempera-nos
socialmente,
põe-nos em convívio com
pessoas que não conhecemos, e isso são tudo ganhos
que podemos obter com a
participação nesta prova”.
Face a um múltiplo de

vantagens, a “permanência”
é a principal preocupação
que Paulo Cunha assume
quanto a esta Meia e Mini
Maratona, mas não esconde
que “desejava que ano após
ano a iniciativa fidelizasse
os seus participantes, que
aqueles que vêm voltassem
a vir ou quisessem voltar a
vir, ou que, no mínimo, quisessem voltar a vir; porque
o queremos fazer em Famalicão é, acima de tudo,
mostrar que fazemos coisas

Segundo Jorge Teixeira,
da RunPorto, a 5.ª edição
revela já um aumento do
número de inscritos, num
contexto em que 30 a 40 por
cento são “diferentes dos do
ano passado”, situação que
considera indicador da qualidade do evento, e da sua
consolidação como prova
de referência na região e no
país. Relevante é também o
facto de haver já atletas de
oito nacionalidades estrangeiras, o que no entender
do membro da organização
demonstra o potencial do turismo desportivo. “Neste momento, em todo o mundo há
atletas - não os de alta competição mas os que pagam a
sua inscrição para virem correr -, e são esses que trazem
retorno para as cidades, porque não só vêm correr, como
ficam a almoçar, ficam nas
unidades hoteleiras existentes, e são esses atletas que
procuramos. Nas promoções
internacionais incluímos Famalicão. Obviamente que,
não vos digo que se inscreveram propositadamente para
vir a Famalicão, mas uma
coisa é certa. Levam para
os seus países uma mensagem: “corremos a Meia Maratona de Famalicão, e vale
a pena ir correr a Famalicão
uma prova bem organizada”,
sublinha o mesmo responsável, segundo o qual a organização irá ter uma equipa a
monitorizar a razão da vinda
destes estrangeiros para
com isso fazer uma leitura,
nomeadamente, para saber
se é a vinda destes estrangeiros que está na origem do
crescimento da prova.
Jorge Teixeira não esconde que gostaria de conseguir
atingir a fasquia dos cinco mil
atletas a terminar a prova da
Meia Maratona, mas não se
mostra obstinado com esse
objectivo. Sugere mesmo
“paciência”, convicto de que
pela qualidade o resultado
acabará por ser alcançado.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Áreas urbanas em Joane e eixo Bairro-Delães
abrem caminho a benefícios fiscais e apoios
à reabilitação
Os proprietários de edifícios e espaços localizados
nos núcleos urbanos da vila
de Joane e no eixo das freguesias de Bairro e Delães
já se podem candidatar a
benefícios fiscais e apoios
financeiros para a reabilitação urbana. Tudo por conta
da criação de duas novas
Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), aprovadas na
última reunião do executivo
municipal, e que viabilizam a
obtenção daqueles apoios e
incentivos.

Com estas duas novas
áreas de reabilitação o município passa a ter um total
de cinco. As que já existiam
circunscrevem-se à cidade
de Vila Nova de Famalicão,
à vila de Riba de Ave e à
freguesia de Oliveira S. Mateus. Entretanto, o município
adianta que para breve, está
a criação da ARU de Ribeirão-Lousado.
A reabilitação, a atração
de novos investimentos e o
desenvolvimento dos principais núcleos urbanos do

concelho têm constituído
uma aposta estratégica do
município famalicense, nos
últimos anos. O presidente Paulo Cunha assume-se
“determinado” em dinamizar
os centros urbanos, revitalizando o património local,
cativando novos investidores e melhorando a qualidade de vida das populações:
“estamos empenhados em
requalificar e revitalizar os
principais núcleos urbanos
do concelho, somando ao
investimento público o in-

MAL comemorou 53 anos
A Mocidade Alegre de Landim assinalou, no passado
sábado, os seus 53 anos de existência, uma cerimónia que
ficou marcada pela apresentação e estreia dos novos equipamentos para esta época.
A direcção da Mocidade Alegre de Landim, neste equipamento, presta homenagem a José Augusto Pereira, um
dos históricos desta associação, num jogo em que a equipa landinense visitou e venceu por 1-4 a equipa da União
Desportiva Bairrense, em jogo a contar para a 4.ª jornada
do torneio de abertura da 2.ª Divisão da AFSA.
No final do jogo houve lugar a um magusto convívio entre sócios, amigos, dirigentes e
atletas do MAL. A direção desta associação aproveita a oportunidade para agradecer a
todos quantos contribuem para a atividade da associação, desde sócios a patrocinadores.

vestimento privado de forma
a tornarmos estes espaços
mais atrativos e funcionais,
qualificando o parque habitacional, mas também dando nova vida ao comércio e
à indústria, proporcionando
um desenvolvimento mais
equilibrado e harmonioso do
território”.
De acordo com a autarquia, “a delimitação das ARU
gera um conjunto de benefícios fiscais associados aos
impostos municipais sobre o
património designadamente
no IMI, e no IMT, mas também no que diz respeito às
mais valias, IRS, IRC, rendimentos prediais e nas taxas
de apreciação de processos,
e de operações urbanísticas
e de vistorias, entre outros
ganhos”. Por outro lado,
acrescenta, no quadro global
das vantagens e benefícios
associados a processos de
reabilitação urbana, permitem ainda aos proprietários
aceder a apoios e incentivos
financeiros à reabilitação urbana, como por exemplo o
IFRRU 2020.
No entender do edil, estas

“são condições únicas de incentivo e conforto financeiro
para a promoção da reabilitação urbana”. Da autarquia
“tudo está a ser feito para
tornarmos os centros urbanos mais atrativos sob todos
os pontos de vista”, garante,
apostando, nomeadamente
em garantir condições para
que as pessoas queiram voltar aos centros. Paulo Cunha
assume ainda que “a política
de reabilitação constitui uma
prioridade de intervenção
da autarquia e articula-se
com as restantes políticas
municipais, nomeadamente
nos domínios do urbanismo,
habitação, ação social, cultura, mobilidade, ambiente
urbano, economia, patrimó-
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nio imobiliário e finanças e
foi desenvolvida e elaborada
em paralelo com as estratégias do PDM”.
De acordo com a deliberação municipal, a ARU da
vila de Joane tem uma área
de 153 hectares englobando
o eixo da Avenida Mário Soares (ER206), o Centro Cívico
de Joane e área de equipamentos, o núcleo rural da
Vila Boa e a zona ribeirinha
do Pele. Por sua vez, a ARU
do Eixo Bairro-Delães com
uma área de 188 hectares
abrange o centro de Bairro,
o centro de Delães, o eixo da
EN310 e a frente ribeirinha
do rio Ave.

8

Dia a Dia - Mário Martins

O POVO FAMALICENSE

Avançar, estagnar, regredir…
“Longas noitadas, tristes jornadas”, foi o nome de uma
campanha lançada pelo Presidente da ANDE há um
ano atrás, com o intuito de sensibilizar e levar os pais
a agir quando estas circunstâncias se verificam. Ainda
não são conhecidos os resultados desta campanha,
mas todos temos o dever e a responsabilidade de
fazer com que esta triste realidade se inverta. Há
aíses em que a situação é bem pior do que em
Portugal. Na Alemanha, 50% das crianças reconhecem
que chegam cansadas à escola, mas isso não nos deve
servir de “consolo”! Este é um problema que afeta
mais os países industrializados e tecnologicamente
mais evoluídos. Mas é também um problema que não
pode impedir que as nossas crianças sejam felizes
no seu território de eleição que é – não tenhamos
qualquer dúvida – a escola.

1. As folhas do “bueiro”…

Há gestos que nos continuam a surpreender e que nos fazem crer e pensar que o mundo pode ser muito melhor. Se
cada um de nós fizer aquilo que tem que fazer nos vários momentos do quotidiano e da vida, penso que podemos acreditar
que tal será possível.
No fim de semana de 10 e 11 deste mês de novembro, um
fim de semana de S. Martinho que se queria de sol, de castanhas e de vinho, tivemos, ao contrário de tudo o que “manda a
tradição”, dias de vento forte e de chuva diluviana que encharcou tudo e todos. Encharcou as pessoas e encharcou a cidade,
tornando-as, às duas, mais taciturnas e mais cinzentas.
É por vezes nestes momentos que conseguimos ver até
onde pode ir o sentido de bem fazer de algumas pessoas, mesmo que outros as olhem com aquele olhar de escárnio, como
que dizendo, “coitado, não há-de saber aquilo que está a fazer!” Algumas pessoas não conseguem valorizar estes gestos.
Eu, por mim, valorizo-os muito. Conta-se “rápido”.
Ali na entrada do campo da feira, no “enfiamento” da Rua
José Azevedo Menezes, estava um senhor alto e esguio, já
com uma idade avançada, com um guarda – chuva aberto, a
“aparar” a chuva que caía abundantemente, protegendo a cabeça e aquilo que podia proteger do resto do corpo.
Apercebeu-se este homem – deve ser um grande homem,
muito atento aos pormenores – que um “bueiro”, um buraco

que serve para “escoar” a água da chuva, situado junto à passadeira que está à entrada da feira, estava coberto de folhas,
impedindo que a água se “sumisse” na quantidade e rapidez
que eram necessárias naquele momento.
Com este “cenário” à sua frente, este senhor podia pensar
de uma forma menos “incomodativa” para si próprio, ignorando
o problema e esperando que outros os resolvessem, em particular os “cantoneiros” da Câmara Municipal que “é para isso
que existem e que são feitos”.
Não se acomodou desta forma este senhor. Procurou um
pau, um “gano” de árvore que estava ali nas imediações e,
com uma paciência e um cuidado extremos, retirou, com toda
a calma, uma a uma, as folhas que entupiam o “bueiro”, desobstruindo-o e permitindo que a água seguisse o seu livre
curso, não perturbando mais quem passasse na rua ou tivesse
necessidade de atravessar a passadeira…
Eu achei este gesto de uma grande ternura, de muita preocupação com os outros, de vontade de cuidar de um espaço
que é de todos e de uma grande solidariedade. Estes são gestos de uma grande simplicidade, mas que nos fazem pensar
que, em todos os momentos, podemos ser boas pessoas…

2. “Longas noitadas, tristes jornadas”…

Não é um estudo muito novo (as conclusões foram conhecidas em dezembro de 2017), mas nem por isso deve deixar de
nos preocupar e de agitar as nossas consciências.
Cerca de um terço dos alunos portugueses que frequentam
o 4º ano de escolaridade (antiga 4ª classe) chegam à escola
cansados ou com fome! Os dados foram revelados pelo estudo
internacional PIRLS e provocaram um alarme sério e justificado nos diretores escolares que sublinharam as implicações
sérias que estes constrangimentos têm na aprendizagem das
crianças.
Na altura, alguns meios de comunicação social avançaram
que os dados recolhidos mostram que 22% dos alunos portugueses reconhecem que chegam cansados à escola, ainda
antes das aulas começarem, e 14% assumem que vão para a
escola sem antes terem tomado o pequeno almoço. O Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares reconheceu, na altura, que o problema está generalizado em todo
o País e que tem vindo a agravar-se nos últimos anos.
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O Presidente da ANDE sublinha que as crianças não dormem o que devem dormir, ou porque ficam a ver televisão até
muito tarde ou a jogar jogos de telemóvel e computador e também não comem o que deviam comer antes do começo de
um dia de atividades escolares. Salientou, no entanto, que “os
casos de carência económica estão sinalizados e as crianças
tomam o pequeno almoço na escola”.
“Longas noitadas, tristes jornadas”, foi o nome de uma campanha lançada pelo Presidente da ANDE há um ano, com o
intuito de sensibilizar e levar os pais a agir quando estas circunstâncias se verificam. Ainda não são conhecidos os resultados desta campanha, mas todos temos a responsabilidade
de fazer com que esta realidade se inverta.
Há países em pior situação. Na Alemanha, 50% das crianças reconhecem que chegam cansadas à escola, mas isso
não nos deve servir de “consolo”! Este é um problema que
afeta mais os países industrializados e tecnologicamente mais
evoluídos. Mas é também um problema que não pode impedir
que as nossas crianças sejam felizes no seu território de eleição que é – não tenhamos qualquer dúvida – a escola.
Esperam-se as conclusões do próximo relatório, para ver se
avançamos, se estagnamos ou se regredimos…

3. Morreu o “Agostinho de Abade”…

Foi através de uma mensagem de telemóvel que soube que
o Augusto Martins, o “Agostinho de Abade de Vermoim”, como
eu e os meus amigos o identificavam e conheciam, tinha morrido. Ele que era um homem que gostava da vida e que ria com
a vida, “saiu” assim, ainda novo – tinha 59 anos – para outras
paragens, deixando todos aqueles que foram seus colegas de
viagem absolutamente consternados.
O “Agostinho de Abade de Vermoim” não era assim conhecido por um mero acaso. Este é daqueles casos em que a personagem tem uma identificação tão próximo e tão profunda e
enraizada com a sua terra que os dois nomes se confundem. O
“Agostinho” foi Presidente da Junta de Abade de Vermoim durante muitos anos e soube sempre “exigir”, com uma elegância
paciente, que a sua terra pequenina tivesse o que as “terras
grandes” tinham.
Assim pensam também os muitos amigos “de todas as cores” que lhe vieram dar um último abraço.
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Acordo põe fim a processo
judicial dos Bombeiros
de Famalicão contra
voluntários e jornais
Chegou ao fim o processo
judicial movido pela direcção
da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Vila Nova de Famalicão
contra cerca de 40 operacionais do seu corpo activo
e jornais. A primeira audiência de debate instrutório,
que teve lugar no passado
mês de Outubro, culminou
num acordo entre arguidos e
direcção, o que colocou um
ponto final no processo.
Os acontecimentos que
deram origem à queixa-crime remontam a 2016, altura em que um conjunto de
voluntários anunciou, através de comunicado enviado
às redacções dos jornais,
a intenção de suspender
o serviço operacional, por
discordância com algumas
decisões dos membros dos
órgãos sociais da Associação Humanitária.
O consenso encontrado
entre a direcção da instituição e os voluntários, a maioria dos quais ainda ao servi-

ço da corporação, apoia-se
no reconhecimento, por
parte dos arguidos, de que
“nunca pretenderam ofender
o bom nome da Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila Nova de
Famalicão, nem por alguma
forma colocar em causa o
prestígio da mesma, que respeitam”.
Por sua vez, a direcção,
“não obstante considerar o
teor do comunicado excessivo, reconhece o trabalho, o

empenho e a dedicação dos
arguidos, seus bombeiros
voluntários, e o seu relevante
serviço para bem da comunidade, pelo menos até à data
dos factos”.
Com o acordo alcançado,
a direcção da Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila Nova de
Famalicão desiste da queixa
movida contra os mais de 40
arguidos, extinguindo-se o
procedimento criminal.

Jorge Moreira da Silva
assina Relatório
de Sustentabilidade
do concelho
O famalicense Jorge
Moreira da Silva, Diretor da
Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE (Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico), vai estar em Vila Nova
de Famalicão, no próximo
dia 26 de novembro, para a
apresentação do Relatório
de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (RSRS)
do município.
O famalicense que ocupou o cargo de ministro do
Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia, no Governo de Passos Coelho, e
que se tem vindo a destacar
pelo trabalho desenvolvido
como consultor de organizações internacionais na
área da energia e ambiente,
irá explicar a importância do
documento e o seu contributo para a sustentabilidade e
responsabilidade social. A
sessão que vai decorrer no
Centro de Estudos Camilianos, pelas 11h15, e conta
também com a presença do

presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.
Elaborado pela primeira
vez, na autarquia famalicense, o RSRS pretende dar a
conhecer a atividade municipal de uma forma integrada
e global evidenciando o seu
contributo para a promoção
da sustentabilidade e da responsabilidade social no território, dando conta do que
está a ser feito e como está
a ser feito, onde são investidos os recursos (financeiros,
materiais ou humanos) do
município e como se está a
cumprir o plano estratégico
delineado.
Para o edil trata-se de um
“documento essencial para a
saúde democrática, no âmbito de uma política de transparência, compromisso e
responsabilidade”. Com a publicação do primeiro RSRS,
“damos mais um passo em
frente no exercício de clareza que fazemos questão de
manter no nosso município”,
uma vez que “através deste

documento, apresentamos
resultados sobre a nossa
sustentabilidade económica
e a nossa responsabilidade
social e ambiental”.
Uma das novidades do
documento é a equiparação
da atividade municipal com
os padrões internacionais e
com as grandes metas, desafios e compromissos internacionais, nomeadamente,
os que são fixados pela ONU
em 2015 e que constituem
a nova Agenda de Ação até
2030. “
O relatório com cerca de
150 páginas, assenta em três
áreas de desenvolvimento:
económico; ambiental e social, sendo que a governança surge como elemento de
união.
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Bairro: cerâmica e barro
dão mote a novo mural
de arte urbana

Conhecida que é a forte ligação
da comunidade de Bairro à cerâmica e ao barro, o novo mural de arte
urbana, inaugurado no passado
sábado na freguesia, não poderia
ignorá-los. A intervenção artística,
efectuada no parque infantil das
Camélias, tem 24 metros de comprimento, e envolveu a participação de
15 jovens do concelho. Este é já o
quarto pintado no âmbito do projeto
Urban Youth, promovido pela autarquia, através do pelouro da Juventude, em parceria com o centro artístico A Casa ao Lado. Os outros três
trabalhos podem ser vistos em Vila
Nova de Famalicão, Requião e Jesufrei.
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, elogiou o trabalho feito nesta nova intervenção do Urban Youth, salientando a importância do projeto não só na valorização dos
espaços públicos, como também pelo trabalho que tem conseguido fazer na divulgação das
tradições e características próprias de cada uma das freguesias por onde já passou.
O Urban Youth é um projeto de intervenção artística com recurso a técnicas como o grafite
e a azulejaria. A primeira intervenção deste projeto decorreu na cidade, no Parque de Sinçães, com a ilustração de escritores famalicenses, seguindo-se depois o polidesportivo de
Requião, onde foi retratada uma lenda antiga da freguesia, e Jesufrei, com a pintura de um
mural inspirado no protetor da freguesia - o Arcanjo S. Miguel.

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

O IVA da tauromaquia como
manobra de distracção!
Temos vindo a assistir,
nos últimos dias,a uma discussão sobre a taxa de IVA
a aplicar à actividade de tauromaquia.
Independentemente
da
opinião que se possa ter sobre a tauromaquia e sobre se
o espectáculo deve ou não
ser removido do âmbito cultural nacional, é evidente que
o Partido Socialista tem feito
um aproveitamento inteligente da discussão, deixando a
controvérsia fluir e com isso
remeter para segundo plano
temas essenciais do novo
orçamento do estado que,
na verdade, ainda não foram
convenientemente esclarecidos.
Dentro da própria Geringonça, o Bloco de Esquerda
e o Governo estão alinhados
quanto à não redução do IVA
das touradas para os 6%.
Por sua vez, o Partido Comunista é manifestamente a
favor dessa redução. Por fim,
em jeito de surpresa, a bancada parlamentar do Partido
Socialista propôs o alargamento à tauromaquia da aplicação da taxa de IVA reduzida, como sucede noutras
actividades de foro cultural.
De forma inteligente, e
com o intuito de alimentar a
discussão, o Primeiro-Ministro mostrou desagrado com
a posição da bancada do
seu Partido, referindo mesmo que se estivesse daquele

lado votaria contra a medida.
Por entre as trocas de
argumentos dentro da geringonça e com a alegada
divisão dos deputados socialistas sobre a matéria, vai-se
mantendo a polémica,adiando-se a discussão de assuntos de importância extrema
para o país no curto prazo.
É preciso dizer-se, sem
qualquer medo, que a questão da redução ou não do
IVA sobre as touradas em
termos orçamentais é totalmente residual.O que se
está a fazer neste momento
éuma discussão totalmente
extemporânea sobre a matéria de fundo, defendendo
a redução da taxa de IVA os
que continuam a pretender
as touradas e por outro lado
a defender a manutenção ou
aumento da taxa do IVA os
que pretendem o fim da actividade.
Contudo, enquanto se vai
discutindo aquilo que muito
pouco reflexo tem nas contas do orçamento do estado,
o Governo, com a audácia
da sua bancada parlamentar, consegue manter o assunto na linha da frente por
mais uns dias, ficando por
discutir de forma séria e profundao querealmente produz
efeitos no orçamento,como
sejam os impostos que incidem sobre os preços dos
combustíveis,que se situam
ao nível dos mais caros da

Europa, um serviço nacional
de saúde em crise profunda,
os funcionários dos serviços
públicos em permanente
greve e a questão dos professores que tende em não
resolver-se.
Ao Governo interessa que
a controvérsia perdure, pois
independentemente do resultado da votação sobre a
matéria os números do orçamento manter-se-ão inalterados. Porém, tem a capacidade de remeter para segundo
plano a discussão do essencial do orçamento do estado
propriamente dito que, como
já aqui dissemos, é um dejávú daquele outro de 2009
que nos levou à bancarrota.
Em suma, a discussão
que permanece sobre o IVA
da tauromaquia, para este
governo, não passa de uma
manobra de distracção que
lhe permite não ver discutida a essência desastrosa
do orçamento para 2019 que
construiu para os portugueses.
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Presidente da Câmara iniciou ciclo de encontros no concelho

Comunidades desafiadas
para novas responsabilidades e competências
Teresa Fernandes
vence Concurso de Fado
Amador de Famalicão

Teresa
Fernandes, natural
de Guimarães, foi
a grande vencedora do Concurso
de Fado Amador
de Famalicão. A
grande final da
iniciativa decorreu na passada
quinta-feira,
8
de novembro, no
café-concerto da
Casa das Artes e
marcou o primeiro dia do Festival de Fado de Famalicão.
As fadistas Joana Campos, natural de Famalicão, e
Mafalda Leite, de Santa Maria da Feira, conquistaram o
segundo e terceiro lugares do concurso, respetivamente.
O primeiro classificado recebeu um prémio monetário
de 250 euros e a garantia de uma atuação num dos principais eventos organizados pelo Município de Vila Nova de
Famalicão em 2019. O segundo e terceiro classificados
receberam 100 e 50 euros, respetivamente.
Recorde-se que este ano foram apurados 9 participantes para a final do Concurso de Fado Amador.
Gisela João foi a convidada do segundo dia do Festival
de Fado, na sexta, dia 9, com um concerto que esgotou o
grande auditório da Casa das Artes.

O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha, iniciou um ciclo de encontros
com os cidadãos do concelho, na passada semana, desafiando-os a participarem
ativamente nas dinâmicas
das Comissões Sociais Inter
Freguesias (CSIF) que vão
ter capacidade de gerarem
uma agenda comunitária
multissectorial que será colocada em prática com a ajuda do município.
O processo já tem algum
tempo de preparação e de
experimentação e é intenção
do presidente da autarquia
avançar para a sua aplicação
em todo o território já a partir
de 2019. Nos encontros que
Paulo Cunha começou na
passada terça-feira na CSIF
de Avidos, Lagoa, Seide e
Landim e na CSIF de Bairro, Carreira, Bente, Delães,
Ruivães e Novais, o autarca
deixou junto dos cidadãos a
garantia de que a “Câmara
Municipal proporcionará retaguarda às CSIF’s ao nível
de recursos humanos e de
logística para o cumprimento dos projetos que vierem

a ser assumidos”. Para o
efeito, está já constituída e
operacional uma equipa de
trabalho municipal que vai
acompanhar o processo de
definição e de execução das
agendas.
Estas reuniões de ignição
vão prolongar-se durante as
próximas semanas, abrangendo encontros com cada
uma das 10 CSIF’s do concelho e culminando com a
realização de uma reunião
do Conselho Local de Ação
Social, agendado para o dia
18 de dezembro.
As reuniões são desenvolvidas em clima de franco
diálogo, juntando cidadãos,
autarcas, empresários, associações e movimentos
informais e o Presidente da
Câmara não hesita na hora
de garantir que “é para fazermos”. “A CSIF é liderante,
mas terá o apoio das juntas
de freguesia e da autarquia
para que possa ter real capacidade de execução.”
Dinamização de comércio de cadeia curta, gestão
de bolsa de emprego local,
introdução do conceito de
transporte a pedido, realiza-

Ciclo arrancou no Centro de Estudos Camilianos com duas CSIF’s

ção de iniciativas culturais,
desportivas, ambientais e
outras, são algumas das dicas que Paulo Cunha deixa
ficar em cada CSIF como
que lançando para cima da
mesa alguns ingredientes
para as reuniões que se seguirão e que devem já ser
definidoras quanto aos eventos âncora que cada uma
quer assumir para a sua área
de influência.
“Este é o nosso conceito
de democracia participativa. Não se trata apenas de
perguntar às pessoas o que

querem, mas de dar-lhes instrumentos e apoio para realizarem o que querem, neste
caso através das Comissões
Sociais Inter Freguesia que
funcionam como uma plataforma informal agregadora
das várias dinâmicas e energias do território”, refere Paulo Cunha.
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Plano de Actividades e Orçamento para 2019 aprovado por unanimidade

“Engenho” reafirma identidade projecto e obra”
no ano em que assinala o seu 25.º aniversário
A.D. Carril festejou
34.º aniversário
A Associação
Desportiva
do
Carril, de Mogege, assinalou o
seu 34.º aniversário, no passado
domingo.
O dia contou
com uma caminhada de seis
quilómetros pelas
ruas da freguesia, uma iniciativa
que contou com a adesão de cerca de 150 participantes
entre sócios e amigos da associação.
O presidente da associação, Sérgio Costa, agradeceu
a presença de todos e salientou a importância dos sócios
fundadores ativos e os que já faleceram. Por sua vez, o
presidente de Junta, José Carlos Lima, agredeceu o convite e salientou que estas iniciativas são sempre bem vindas
à freguesia. Aproveitou para expressar a disponibilidade
da autarquia local para apoiar estas iniciativas. O representante da Câmara Municipal de Vila nova de Famalicão,
Rui Mota, felicitou a colectividade pelos seus 34 anos, e
reforçou que a Câmara Municipal estará sempre “de braços abertos” para acolher estas iniciativas de grandes potencialidades para nosso concelho.
Em dia de aniversário, não podia faltar os parabéns, as
palmas, as velas e o bolo, que foi servido aos presentes.

“Reafirmar a nossa identidade, o nosso projecto e a
nossa obra”. É esta a linha
do horizonte 2019 que a “Engenho” traça para si mesma,
no plano de actividades e
orçamento do próximo ano,
documento aprovado por
unanimidade em assembleia
geral realizada no passado
domingo.
Num exercício que fica
marcado pelos 25 anos da
instituição, o presidente da
direcção, Manuel Araújo,
fala de um conjunto de “atividades e iniciativas envolventes e mobilizadoras”, com
o objectivo de sublinhar a
história e o ADN da instituição. Para este responsável,
a Engenho já é “uma grande
organização”, que foi crescendo “à medida que as necessidades da comunidade o
exigiam”, reconhecendo que
o crescimento em termos de

respostas sociais, serviços,
projetos e colaboradores tornaram a administração e a
gestão da Associação “mais
complexa, exigente e delicada”.
Em linhas gerais, e para
além de assegurar o bom
funcionamento de todas
as respostas e serviços da
Associação, com elevados
níveis de qualidade e inovação, o Plano prevê ainda a
realização de obras de arranjo, manutenção e beneficiação no Centro de Apoio
Comunitário; renovar a frota
automóvel dada a sua idade
média avançada; adquirir
uma carrinha para transporte de utentes com mobilidade
reduzida e/ou condicionada,
recorrendo ao apoio de parceiros ou de organizações
amigas; desenvolver ações
de curta duração dirigida
ativos empregados e de-

sempregados no âmbito da
Formação Modular Certificada/POISE; relançar a ideia
da criação do Centro Interpretativo do Mundo Rural e
Ambiente, com o apoio da
Câmara Municipal, numas
as freguesias do território
de intervenção da Associação, tendo em conta as suas
especificidades e recursos
endógenos; e potenciar atividades e projetos para que a
ENGENHO se assuma como

Plataforma/Pólo de Educação Ambiental do Mundo
Rural.
O Plano de Atividades
aprovado tem como suporte
um orçamento com rendimentos e gastos na ordem
de 1,8 milhões de euros, com
um resultado previsional positivo de quase seis mil euros
positivos.

Noites do Cineclube com 3 propostas em Dezembro
A programação de Dezembro do Cineclube de Joane para as Noites do Cineclube, surge em versão época festiva
com apenas três sessões de cinema.
No dia 6 a proposta é “Black Landman:

o Infiltrado”, de Spike Lee; a 13 “Cold
War - Guerra Fria” é o filme em agenda,
numa realização de Pawel Pawlikowski
e ao abrigo da rubrica Traz Outro Amigo
Também (que prevê a entrada gratuita

para o acompanhante de sócio); e a 20
de Dezembro “A Aparição”, de Xavier
Giannoli, promete ser a derradeira sessão do ano.
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Famalicão com 34 novas
empresas por mês
O concelho de Vila Nova
de Famalicão cria uma média de 34 novas empresas
por mês. Os números são
revelados em dados recentemente publicados pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE), segundo os quais
os números referentes aos
primeiros nove meses do
ano confirmam que o saldo
positivo é de 199 novas empresas criadas no concelho.
Nasceram 309 e fecharam
110.
Segundo o município,
“uma análise detalhada aos
elementos apurados pelo
INE permite perceber que o
comércio por grosso e a retalho, as indústrias transformadoras, a construção e as
atividades imobiliárias são
os setores de atividade que
têm melhor performance,
com um total de 148 empresas ganhas entre janeiro e
setembro de 2018”.
No sector do comércio foram criadas 81 e dissolvidas
29 e nas indústrias transformadoras foram geradas 39 e
extintas 19. Já na construção
surgiram 35 novas empresas, contra as 15 que desa-

pareceram, e nas atividades
imobiliárias foram criadas 32
e dissolvidas seis.
No entender da Câmara
Municipal, para estes números “contribui a atitude de
proximidade que, através do
Famalicão Made IN, vem cultivando junto das empresas”.
Empresários e empreendedores “sentem que têm no
município um parceiro para
o desenvolvimento dos seus
negócios”, frisa em nota de
imprensa, dando conta de
apoios que vão da concessão de incentivos ao acompanhamento
permanente,
em paralelo com a resolução
de procedimentos burocráti-

cos e de outros problemas.
Para além disso, o Espaço Empresa, em funcionamento desde maio deste
ano, nas instalações do Famalicão Made IN, veio tam,bém “reforçar esse estímulo
à criação de novos negócios,
tendo registado até ao momento cerca de sete dezenas de atendimentos”, considera. A valência decorre de
protocolo assinado entre a
autarquia, o IAPMEI - Agência para a Competitividade e
Inovação, a AMA - Agência
para a Modernização Administrativa e a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.
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Deputado do PSD defendeu reforço
de competências do Tribunal

Governo não prevê regresso
de instâncias centrais cível
e criminal para Famalicão
“Quando olhamos para
a realidade deste concelho,
ademais comprovada pelos
dados estatísticos conhecidos até ao momento e relevantes para o efeito, somos
a concluir que a criação das
instâncias centrais, cível e
criminal, neste Tribunal é
uma pretensão adequada
e justa”. É desta forma que
o deputado do PSD à Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira, defende
o regresso das instâncias
centrais cível e criminal ao
Tribunal de Vila Nova de Famalicão, as quais perdeu no
quadro de uma reforma do
mapa judiciário empreendidoa pelo Governo de Passos
Coelho.
A posição do parlamentar foi assumida na passada
quarta-feira em plenário, por
altura do debate de especialidade do Orçamento do Estado para 2019. Jorge Paulo
Oliveira refere a propósito
que a reforma desencadeada em 2014 foi “virtuosa”,
embora considere que “isso
não signifique que não contenha aspetos que devam ser
corrigidos, se a essa conclu-

são chegarmos por força da
experiência colhida ao longo
destes quatro anos”. É neste
plano que o social-democrata defende que o reforço do
Tribunal com as instâncias
Centrais na área do Trabalho, Família e Menores, bem
como nas áreas do Comércio
e Execução, deve prosseguir
devolvendo-lhe
instâncias
centrais que passaram a
locais, e “que limitam a sua
capacidade de intervenção”.
Segundo afirma Jorge Paulo
Oliveira em nota de imprensa, a Secretária de Estado
Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, não
descartou uma evolução do

mapa nesse sentido. “Quem
sabe no futuro possa vir a ter.
A realidade é evolutiva”, cita
o deputado, acrescentando,
contudo, que a governante
também assumiu que “que
nada disso está previsto”. E
volta a citar para falar de um
cenário que não está a ser
colocado pelo actual Governo: “ouvido o Conselho Superior de Magistratura, ouvidos os órgãos de gestão,
também não são favoráveis,
neste momento, a que haja
ali mais valências e como
tal, e por enquanto, não está
previsto nada para Vila Nova
de Famalicão”.

A propósito de uma visita de trabalho
de militantes do PS a Riba de Ave
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Ao abrigo das disposições estatuárias, convoco todos os associados da
Associação “Dar-as-Mãos” para uma Assembleia-Geral a realizar no próximo dia 28 de novembro do corrente ano de 2018, às 18:00, na sede da
instituição, localizada no Edifício Vinova, Loja 41, na Rua Adriano Pinto
Basto, Vila Nova de Famalicão, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS:
1. Análise e votação do Programa de Ação e Orçamento para o ano de
2019
2. Outros assuntos de interesse para a Associação.
Nos termos estatuários, se à hora determinada não se encontrarem presentes mais de 50% dos associados com direito a voto, a Assembleia reunirá
trinta minutos mais tarde, com qualquer número de associados presentes.
Vila Nova de Famalicão, 31 de Outubro de 2018

O Presidente da Assembleia Geral
D. Jorge Ortiga

JSD acusa socialistas de fazer
política de “faz de conta”
O núcleo da Juventude
Social Demoracata (JSD) de
Riba de Ave reage em nota
de imprensa à visita de uma
comitiva socialista à vila, de
que demos conta na edição
passada, para os acusar de
fazer política de “faz de conta”.
Os
social-democratas
censuram a agenda cirúrgica
da comitiva do PS, composta por protagonistas como
o deputado à Assembleia
da República, Nuno Sá, e o
responsável do partido a nível local, Cristiano Silva, que
excluiu dos assuntos alguns
dos que consideram mais
prementes e que mais prejuízos têm trazido para Riba
de Ave.
A JSD refere-se em concreto a medidas do Governo
da sua cor política, nomeadamente, o “maior atentado à
vida em sociedade que esta

maioria cometeu contra Riba
de Ave, e que se traduziu no
estrangulamento de duas
das maiores instituições, ao
nível concelhio, distrital e
mesmo nacional, no que ao
Ensino Público diz respeito,
com consequências nefastas irreparáveis para todos
nós”; mas também à retirada
do balcão da CGD e o posto
dos CTT da vila de Riba de
Ave.
Os jovens social-democratas ficam na expectativa
de que o deputado Nuno Sá
“já nos próximos dias, possa
levar a plenário da Assembleia da República medidas
concretas que resolvam o
maior problema da nossa
freguesia: o constante desinvestimento deste Governo
na Vila de Riba de Ave, com
o estrangulamento social e
económico a que o Governo
PS (e restantes parceiros de

batalha contra esta Vila, BE
e PCP) tem “brindado” os ribadavenses”, e incluem nas
considerações o responsável do núcleo do PS local, de
quem esperam igualmente
que inclua aquelas matérias
na “análise” que disseram ter
ido fazer ao “estado da vila
de Riba de Ave”.
A JSD aproveita para se
associar ao PS no reconhecimento de que “o Riba de
Ave Hóquei Clube (já era
tempo de pelo menos saberem o nome da instituição)
e a Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave são
duas instituições que muito
orgulham os ribadavenses”,
mas conclui: “pena que não
tenham enaltecido o trabalho
da Junta de Freguesia e da
Câmara Municipal junto de
ambas as instituições”.
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PS na Mostra Associativa de Pedome
Rui Faria, líder da concelhia do PS de Vila Nova de
Famalicão, e alguns elementos do secretariado, eleitos
e membros da JS, assim
como o candidato socialista
à freguesia de Pedome nas
últimas autárquicas, Xavier
Silvanas, marcaram presença, na tarde do passado sábado, na Mostra Associativa
da Freguesia de Pedome.
A iniciativa “permitiu o
contacto direto com os elementos dos vários stands
aí presentes, com a troca
de impressões com os seus
responsáveis,
permitindo

conhecer as suas necessidades e os seus projetos, o
que permitirá um conhecimento ainda mais amplo da

realidade local, e que, oportunamente, será objeto de
iniciativas e propostas do PS
e dos seus autarcas.

Lions doou material a instituições
que acolhem idosos ou dependentes
O Lions Clube de Vila
Nova de Famalicão, procedeu à doação de material
de incontinência e produtos
de higiene pessoal a oito
instituições do concelho que
prestam apoio individualizado a idosos ou dependentes
em situação de particular
vulnerabilidade social.
A cerimónia de entrega
do material decorreu nas
instalações da Frutivinhos –
Cooperativa Agrícola de Vila
Nova de Famalicão, parceira
do clube famalicense.
A oferta, cujo valor ultrapassou os dois mil euros, é
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Xadrez da Didáxis em grande

Inês Silva sagra-se Campeã Nacional
Sub-18
Inês Silva, da equipa de
xadrez da Didáxis, conquistou o título de Campeã Nacional Feminino Sub-18, no
Campeonato Nacional de
Jovens de partidas Semirrápidas, a 1.ª prova aberta da
época 2018/2019, que decorreu no Pavilhão das Meirinhas em Pombal, no passado sábado, e contou com
a participação de 250 jovens
xadrezistas provenientes de
41 clubes.
A jovem da formação famalicense obteve 5,5 pontos
em 7 possíveis. Ainda disputou o título absoluto, “não foi
feliz nos critérios de desempate e classificou-se em 4.º
lugar”, descreve a Didáxis no
rescaldo da competição. O
Campeão Nacional foi JoãoFernandes,d e Coimbra.
José João Pinto, também

esteve em destaque ao lutar
pelo título nacional absoluto
até à última sessão. Todavia,
ao perder com José Lucas
(Fórum Airão) que se sagrou
Campeão Nacional Sub-10,
posicionou-se em 5.º lugar
ex-aqueo (5 pontos: 5 vitórias e 2 derrotas; 54 participantes).
Já Duarte Abreu no seu

primeiro ano de escalão sub12 classificou-se em 33.º
lugar (3 pontos: 3 vitórias e
4 derrotas; 59 participantes)
e deixou excelentes indicações para o futuro.

Campanha de recolhe de roupa da JP
ganha mais um aliado
dirigida pelo Lions a instituições que considera que dedicam “afeto e respeito pela
dignidade de cada pessoa”.
A iniciativa foi desenvolvi-

da em parceria com o Lions
Clube de Roissy, representado na cerimónia por elementos da sua direção.

A campanha de recolha
de roupa da Juventude Popular (JP) de Vila Nova de
Famalicão acaba de ganhar
um novo parceiro, a Junta de
Freguesia de Vale S. Martinho.
Em nota de imprensa, a
“jota” adianta que o presidente da Junta de Freguesia de
São Martinho, Manuel Oliveira, declara apoio à iniciativa.
“Partidos políticos à parte”,
diz, o importante é “ser parte
integrante de uma campanha
com os melhores fins”.
Assim, as roupas poderão
a partir de agora entregues
também na Junta de Freguesia de S. Martinho durante o
horário de atendimento, de
segunda a quinta-feira das
15h30 às 19h30, e sextas-feiras das 09h30 às 11h00.
Já o presidente da conce-

lhia de Vila Nova de Famalicão da JP, José Miguel Silva,
refere que “é com um orgulho imenso que vemos mais
uma Junta de Freguesia,
neste caso S. Martinho a associar-se a esta campanha
que é já uma locomotiva sem
fim”. O emsmo responsável agradece publicamente
ao autarca Manuel Oliveira,

pela forma como a iniciativa foi acolhida. Entretanto,
compromete a JP em “continuar a estender a iniciativa a
mais freguesias do concelho
com o objectivo de ajudar o
maior número de pessoas
necessitadas”.

Castelões: alunos reviveram tradições
de S. Martinho
A Escola Básica de Castelões assinalou o S. Martinho, uma iniciativa que visa
preservar e transmitir tradições às gerações mais novas.
Ao longo da semana os
alunos exploraram a lenda
de S. Martinho e pesquisaram quadras e canções relacionadas com a temática.
Entretanto, no passado
dia 9, os alunos comemoraram o Dia de S. Martinho.
Realizaram diversos jogos
populares, e o tradicional
magusto, onde todos comeram castanhas, entoaram

diversas quadras e músicas
alusivas à quadra. “Infelizmente não saltaram à fogueira por-que o tempo não
o permitiu”, lamenta a escola

em nota de imprensa.
Os alunos do ensino pré-escolar do Centro Social de
Castelões também marcaram presença.

O POVO FAMALICENSE

20 de Novembro de 2018

17

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 quinta
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.
Afinal de contas, o que
era o que Jesus Cristo proclamava e ensinava?Parece
que nos nossos dias não há
clareza quanto à mensagem
que Jesus Cristo pregava.
Mas em João 3.36, Jesus
anuncia claramente: “Aquele
que crê no Filho tem a vida
eterna; mas aquele que não
crê no Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus sobre ele
permanece”. Este versículo
representa bem o Evangelho
que Jesus Cristo anunciava. Para entendermos a sua
mensagem, vamos estudar
algumas
palavras-chave
neste versículo:quem é o Fi-

Leitura Bíblica: “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá; E todo aquele que vive, e crê em mim,
nunca irá morrer. Crês tu isto.”
EVANGELHO DE JOÃO 11: 5-6.

lho? O Senhor Jesus Cristo,
um Deus em pessoa. Quando Jesus Cristo diz que há
vida eterna para aquele que
crê no Filho, Ele fala de si
mesmo. Nele há poder para
salvar, perdoar, ressuscitar e
condenar. O que é na realidade a vida eterna? É viver para
sempre na gloriosa presença
de Deus, sendo aceito eternamente por Ele. É conhecer
e se fazer conhecido pelo
único Deus verdadeiro. Jesus Cristo explicava assim:
“A vida eterna é esta: que Te
conheçam, a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste”
… João 17:3. Quem crê no
Senhor Jesus Cristo como
Salvador pode conhecer a
Deus nesta vida, como também na vida após a morte.
Não há vida melhor na terra
ou no céu do que esta: adorar a Deus alegremente por
estar eternamente perdoado
de todas as suas ofensas.O
que é a ira de Deus? É raro
alguém mencionar a ira de
Deus, mas, a Bíblia Sagrada
diz muito acerca dela. Deus

deseja ser adorado por um
povo justo e santo. Fomos
criados para este propósito.
Mas olhe ao seu redor e você
verá que esta não é a vontade dos homens. Desejamos
fazer tudo aquilo que nos satisfaz. Ignoramos a santidade
expressa no exemplo do Senhor Jesus Cristo e buscamos a nossa própria glória.
E, por isso existe a ira de
Deus, a qual se revela contra estes nossos pecados.
E quantas vezes pecamos!
Nosso pecado se manifesta
nas atitudes e desejos onde
nas muitas vezes são escondidos: “Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo
maligno e a avareza, que é
idolatria; por estas coisas é
que vem a ira de Deus sobre
os filhos da desobediência”
… Colossenses 3:5-6. Deus
tem o direito sim, de estar
irado conosco, pois temos
deixado a Sua Santidade de
lado e vivenciado ospecados
que Ele abomina. Ele é um
Justo Juiz, e, tem o direito
sim, de condenar os pecadores.Por isso, a última pala-

vra-chave é: o que é crer? É
tomar como verdadeiro Suas
Palavras e Obra Redentora
ao ponto de confiar nossaAlma e Vida na Pessoa de
Jesus Cristo. É depender totalmente de Deus, do que Ele
diz acerca do pecado, sobre
o perdão e o Seu Filho. Crer,
é acreditar que Jesus Cristo
fez uma obra tão grandiosa
que nós jamais poderíamos
fazê-la e tão completa que
não há nada que possamos
acrescentar. É crer pela Fé
que Jesus Cristo, ao ser
crucificado, recebeu sobre
Si toda a punição que a nós
era merecida. Que Ele, ao
ressuscitar, deu-nos a Sua
vitória sobre a morte e nos
livrou do castigo eterno. No
Evangelho de João capítulo
10, versículo 10, está escrito:
… “Jesus Cristo é o caminho,
a verdade e a vida …” …E é
por Ele que nós podemos ser
limpos dos nossos pecados
e ter acesso direto a Deus.
É necessário crermos … urgentemente … no Senhor
Jesus Cristo, pois, por Ele,
nós … “temos a redenção,

pelo seu sangue, a remissão dos pecados” … Efésios
1:7.O Senhor Jesus Cristo
anunciava as Boas Novas
do Evangelho, Ele ensinava
que há perdão para aqueles
que estão confiando N’Ele!
Há uma Salvação gratuita,
completa e eterna, mas, Ele
também alertava que há condenação para os que não
confiam e nem acreditam
N’Ele. O Seus ensinos servia de consolo para alguns
e condenação para outros.
Pense nisto, Jesus Cristo
não anunciava um Evangelho
fraco, egocêntrico, materialista e terreno que promete,
dinheiro em nossas contas
bancárias, curas garantidas
de nossas doenças corporais
ou sucesso financeiro em
todos os sentidos … apesar
de nada ser impossível para
Ele...Não! ...Ele ensinava
um Evangelho que trata com
coisas eternamente valiosas
como oamor, boas obras,
perdão, louvores e adoração
a Ele, felicidade completa,
embora com lutas e adversidades, mas,uma vida eterna
na presença de Deus Pai.
Gostarias de conhecer Jesus Cristo, o Salvador? Escute Sua voz …“O Filho do
homem veio buscar e salvar

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.

o que se havia perdido” …
Evangelho de Lucas 19:10.
Jesus Cristo nos chama por
muito nos Amar. O verdadeiro Evangelho leva-nos a arrepender dos nossos pecados
e confiar plenamente na obra
salvadora através do nosso
Senhor Jesus Cristo …Não
se esqueça disto … Ele nos
Ama! … AVida Eterna era o
que Ele proclamava e ensinava. Por meio deste devocional, este também é o meu
prazer o fazer.
“LEIA TODOS OS DIAS A BÍBLIA
SAGRADA - ELA É A PALAVRA
SOBERANA DE DEUS,
PARA O NOSSO CORAÇÃO.”
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DIVERSOS
ALUGA-SE

VENDO
Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

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

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

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

VENDO

VENDO

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

VENDO

ALUGA-SE

ALUGA-SE

Vivenda T3 no Vinhal
com cozinha mobilada e
gás canalizado.
TLM.: 915 865 959

SENHORA

TLM.: 918 846 225

Só passa a ferro em
casas particulares no
centro da cidade.
TLM.: 913 590 701

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

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

Antiguidades.
Particular.
Das 14h30 às 18h30.

ALUGO

PRECISA-SE

VENDO

Loja em Joane de 220m2 c/
escritórios. Boa localização.
Alvará para prestações de serviços,
restauração e comércio.

PRECISA-SE

Serralheiro e
aprendiz.

TLM.: 917 336 176

CAVALHEIRO

Divorciado, deseja conhecer
senhora viúva, divorciada até aos
55 anos para uma relação séria.

TLM.: 968 773 081
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MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE
Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificulda-

EMPRESA
DE FAMALICÃO

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

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

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

252 314 145 | 912 192 387

OPORTUNIDADE
Passa-se Café-Snack a funcionar equipado
com forno a lenha em frente à Casa
Camilo Castelo Branco em Seide. Por motivos
pessoais. Bom preço, renda acessível.

TLM.: 918 629 130

WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM

TLM.: 933 594 771
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

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.

PRECISA-SE
AJUDANTE

Meu Santo Expedito das Causas
Justas e Urgentes, Socorrei- me
nesta Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao Nosso
Senhor Jesus Cristo.Vós que sois um
Santo Guerreiro. Vós que sois o Santo
dos Aflitos. Vós que sois o Santo dos
Desesperados, Vós que sois o Santo
das Causas Urgentes,Protegei-me,
Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e
Serenidade.
Atendei ao meu pedido (pedir a graça
desejada).Ajudai-me a superar estas
Horas Difíceis,
protegei-me de todos que possam me
prejudicar,
Protegei a Minha Família, atendei ao
meu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade.
Serei grato pelo resto de minha vida e
levarei seu nome a todos que tem fé.
Santo Expedito, rogai por nós. Amém.

25 ANOS DE ATIVIDADE

961 134 523

A empresa BRAGAJAV
necessita de Vendedor (m/f)
para a sua loja de Famalicão
Perfil
- Idade 25 - 40 Anos
- Facilidade de Comunicação
- Gosto pela área Comercial
- Capacidade de trabalho em equipa
- Disponibilidade Imediata
- Carta de condução

Marcação da entrevista através
TLM.: 962 057 006

20 de Novembro de 2018
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RELAX

RELAX RELAX

LOIRA CÉLIA
BONEQUINHA
DE LUXO

SUPER NOVIDADE A ESTREAR

Trabalho 24 horas.

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.: 961 419 117

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

TLM.: 913 778 031

1.ª VEZ
FAMALICÃO
Morena de pele clara,

20 anos, bumbum arrebitado,
ativa e passiva e bem quentinha
na cama com leitinho garantido.

19 ANOS | FOTO REAL

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.

momentos em ambiente envolven-

TLM.: 914 537 298

TLM.: 913 441 183

VIVIANE

Boca de Mel. Desfrute de bons
te e relaxante. Oral delicioso, 69,
carícias. Com vídeo erótico. Não
atendo privados e fixos.

FAMALICÃO

FAMALICÃO
Loira, sexy, magra, peito
durinho, oral natural, adoro
69, mi... Todas as posições
nas calmas.

TLM.: 918 081 000

Lara, jovem, meiga, 23 anos,
magra, corpo e rosto de
boneca. (Somente para
homens de bom gosto).
Não atende privados.

TLM.: 916 130 100

PORTUGUESA
Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

24 ANOS | 1.ª VEZ

TLM.: 910 041 036

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.

LOIRINHA

VIUVINHA
VOLTOU

FAMALICÃO.
Peito de meloa, corpo bem
constituído e peludinha. Não
atendo números privados.

TLM.: 915 785 033

TLM.: 926 598 702

SIMONE

BELA
MULATA

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.

TLM.: 916 588 266

TRAVESTY
NEGRA

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.

Combinação perfeita para
o teu dia. Muitos beijinhos,
relação envolvente c/
acessórios e massagem.
Todos os dias.

TLM.: 915 637 044

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.: 910 676 919
CHINESINHA
MESTIÇA
Fundo do desejo,
magrinha,
deliciosa! Safada,
meiga e carinhosa
absoluta na cama.
Puro prazer.
Tudo o que
procuras. venha
conferir s/ pressas.

TLM.: 911 746 125

910 176 945

INDIAZINHA
Amazonense,
doce menina,
meiga,
carinhosa,
O natural,
69 delicioso,
pele macia,
safadinha
s/ pressas.

ÚLTIMOS DIAS

917 695 497

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

EM FAMALICÃO

A ardente Mulata Bombom,
fogosa para você que
procura um oral natural, delicioso, mi..., 69 e espanholada, peito XL, bicudos c/ bal.
Tudo oara te dar prazer.

TLM.: 920 347 909

TRAVESTY
ÚLTIMA SEMANA

Loira, gostosa, dote XXL, atrás
adoro bem fundo, a Rainha do
oral natural, com massagem
relaxante e acessórios, foto
verdadeira nada de enganos!
Atendo nua ou em cuequinha
à porta. Cheia de leitinho para
ti. Atreve-te, beijos quentes.

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.: 910 318 019

TLM.: 915 275 958

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

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

PORTUGUESA

TLM.: 910 634 363

HOMEM

