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Avenida da Restauração, em Joane:
Bom, o perfil da estrada encolhe. De dia, a olhos vistos... 

De noite, nem por isso, sobretudo quando se desconhece o traçado...
Não seria este caso de sinalizar o local, tornando visível a alteração 

significativa do perfil da via.
É que pelos vistos até o muro de pedra tem sofrido com a falta de sinalização.

E apesar de já não restar grande coisa e muro para derrubar, 
prevenir é sempre melhor que remediar

Associação de Dadores 
de Sangue promove 
Festa de Natal

O grande auditório da Casa das Artes é palco, no pró-
ximo dia 9 de dezembro, para a Festa de Natal da Asso-
ciação de Dadores de Sangue de Famalicão. O programa 
conta com a projeção do filme “Paddington – 2”, a partir 
das 15 horas; e com animação pela dupla “Boneca Perlim-
pimpim e Sara”. Haverá ainda o sorteio de um LCD pelos 
dadores presentes; sorteio de uma bicicleta e capacete, 
pelas crianças presentes até aos dez anos de idade, e que 
para tal tenham sido inscritas, até ao dia 2 de dezembro. 
O Pai Natal não faltará á festa para a entrega de prendas 
e lanches, a todas as crianças. A entrada é gratuita até à 
lotação da sala.
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A Loja do Cidadão de Vila 
Nova de Famalicão é uma 
possibilidade em aberto para 
2020. É próprio Ministério 
da Presidência e da Moder-
nização Administrativa que 
recalendariza o investimento 
para dentro de dois anos, as-
sumindo com isso o incum-
primento da data inicialmen-
te prevista - 2019.

O novo calendário, ainda 
assim uma mera possibili-
dade no quadro de esforços 
multissectoriais, é assumido 
na resposta que finalmente 
dá ao pedido de esclareci-
mentos formulado pelo Povo 
Famalicense há mais de uma 
semana, no rescaldo da au-
dição da ministra na Assem-
bleia da República. 

Apesar de ficar por justifi-
car o incumprimento do pra-
zo inicialmente assumido na 
Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 1 de 2017, e de 
não comentar a precarieda-
de em que funciona a maio-
ria dos serviços públicos em 
Vila Nova de Famalicão, o 
ministério adianta que “o mu-

nicípio, a Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR-N) 
e a Agência para a Moderni-
zação Administrativa, I.P. 
(AMA) estão a desenvolver 
todos os esforços para que a 
abertura da Loja de Cidadão 
possa ocorrer em 2020”.

Recorde-se que, de acor-
do com o que já demos con-
ta na edição anterior acerca 
daquela audição, em sede 
de debate da especialidade 
no âmbito do Orçamento de 
Estado, o elenco ministerial 
falou dos investimentos pre-
vistos nesta área para 2019, 
excluindo dos seus planos a 
criação das Lojas que, como 
a de Vila Nova de Famalicão, 
estavam inscritas para 2018 
e 2019, num total de 35. As-
sumido foi apenas a criação 
de mais sete, das que deve-
riam ter sido criadas em 2017 
e não foram. De um total de 
18, abriram oito, e as sete a 
criar em 2019 totalizam 15. 
Quanto às restantes três, 
que fecham esse ciclo de 
investimentos previsto em 

2017, não é certo que abram 
antes de 2020.

Município já 
investiu cerca 
de 162 mil euros 
na renda 
do espaço assegura 
para o efeito 
desde 2015

O município, que aquan-
do do anúncio dos investi-
mentos a três anos, havia 
reivindicado a antecipação 
do calendário para a Loja do 
Cidadão, atendendo à for-
ma precária como funciona 
a maioria dos serviços pú-
blicos no concelho, não co-
menta este novo adiamento 
agora assumido ao Povo Fa-
malicense pela tutela.

Refira-se que, a criação 
da Loja do Cidadão de Vila 
Nova de Famalicão justificou 
a assinatura de um protocolo 
com a AMA em meados de 
2015. Nos termos deste com-
promisso, a Câmara Munici-

pal assumiu o arrendamen-
to de um espaço com vista 
à instalação da valência, e 
com isso assumiu também 
o pagamento de uma renda 
mensal da ordem dos três 
mil euros. Para assegurar a 
disponibilidade deste espa-

ço, o contrato de arrenda-
mento mantém-se em vigor 
desde meados de 2015, o 
que significa um encargo de 
pelo menos 36 mil euros ao 
ano, e totaliza já um investi-
mento da ordem dos 162 mil 
euros, em rendas para uma 

Loja do Cidadão que tarda a 
avançar.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Em declarações exclusivas ao Povo Famalicense, tutela avança com uma data provável

Ministério recalendariza Loja do Cidadão 
para 2020

Para garantir a criação da Loja do Cidadão, espaço do antigo supermercado Inô está arrendado 
desde a data do protocolo assinado com a AMA
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Dar a conhecer a literatura 
portuguesa através dos seus 
poetas é o cerne do projec-
to titulado pela Associação 

Dar-as-Mãos, que este ano 
venceu a edição do concur-
so “Programar em Rede”. A 
iniciativa é da Câmara Muni-

cipal, e vai já na sua terceira 
edição, procurando incenti-
var os “agentes culturais do 
concelho a trabalhar em rede 

para apresentarem um proje-
to vencedor capaz de cativar 
os famalicenses e atrair tu-
ristas ao concelho”.

O projeto da conhecida 
instituição famalicense, que 
tem actuado sobretudo na 
área da solidariedade social, 
é desenvolvido em parceria 
com o Agrupamento de Es-
colas Camilo Castelo Bran-
co, a Associação de Pais da 
Escola Júlio Brandão, a Casa 
ao Lado, a Biblioteca Munici-
pal Camilo Castelo Branco 
e a instituição Piratiarte. O 
formato do projecto aponta 
para a promoção da litera-
cia na rua, sensibilizando os 
diferentes públicos para um 
melhor conhecimento da li-
teratura portuguesa através 
dos seus poetas. A materiali-
zação do projecto passa pela 
selecção de um conjunto de 
poemas que serão depois 
afixados em vários locais da 
cidade. Paralelamente serão 
desenvolvidas atividades di-
versas nomeadamente nas 
escolas com a elaboração 
de poemas, mas também ati-
vidades destinadas a todo o 
público com ações de decla-
mação poética em espaços 

públicos, entre outros. Have-
rá ainda a atribuição de pré-
mios para a melhor poesia, 
melhor mensagem e melhor 
ilustração de poemas.

Enquanto vencedora do 
concurso, a Associação Dar-
-As-Mãos vai receber uma 
verba que poderá chegar 
aos dez mil euros para con-
cretizar este projeto cultural 
e artístico já em 2019. A insti-
tuição, que tem como missão 
contribuir para uma maior 
equidade social, desenvol-
vendo o seu trabalho junto 
da população carenciada, 
alarga agora a sua atividade 
social à cultura e às artes.

Refira-se que a iniciativa 
“Programar em Rede” arran-
cou em 2016, com a Funda-
ção Cupertino de Miranda a 
arrecadar o prémio com o 
projeto cultural “Museus Ilus-
trados em Rede”. Em 2017, 
a grande vencedora foi “A 
Casa ao Lado” com o proje-
to de arte urbana intitulado 
“Traço”.

O projeto da Associação 
Dar As Mãos foi eleito com 
15 votos, no último Conselho 
Municipal da Cultura que de-
correu a 12 de novembro, na 
Casa das Artes. 

Instituição venceu concurso “Programar em Rede”, promovido pela Câmara

Poesia vai ecoar nas ruas da cidade com projecto 
titulado pela Associação Dar-as-Mãos

Cior geminou-se 
com escola de Maputo

A Escola Profissional Cior estabeleceu 
um protocolo de geminação com o Instituto 
São Francisco de Assis, de Maputo. O pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, Paulo Cunha, recebeu os res-
ponsáveis das duas instituições no início da 
passada semana, e mostrou-se om o inter-
cambio e a partilha de experiências entre as 
duas escolas.

A Irmã Francisca Odete Henrique, da es-
cola de Maputo, esteve no concelho durante 
a passada semana, e para além de contac-
tos com a comunidade educativa da Cior 
teve oportunidade de realizar uma série de 
visitas a instituições e empresas do município. O

Segundo Amadeu Dinis, da Cior, com esta geminação “pretende-se promover a trans-
feribilidade de conhecimentos, Know-how e partilha de experiências pedagógico-didáticas 
entre as duas escolas profissionais, tudo devidamente enquadrado na missão da escola no 
atinente à sua internacionalização e cooperação para o desenvolvimento, nomeadamente 
com os países africanos de língua portuguesa”.

Paralelamente, a Cior lançou uma grande operação solidária junto de empresas e insti-
tuições do município e da região, com o objetivo de recolha de material de apoio didático-
-pedagógico, ferramentas e equipamentos que possam ser usados pelos estudantes desta 
escola moçambicana, nos vários cursos que ministra. 
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As suas boas práticas em 
matéria de promoção da li-
teracia, junto dos alunos do 
pré-escolar e do 1.º ciclo, 
foram apresentadas pela câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão num simpósio 
internacional que teve lugar 
no mês passado na Universi-
dade do Porto. Falamos em 
concreto do Programa Litte-
ratus, que integra os Progra-
mas Educativos Municipais, 
e cujos resultados o municí-
pio divulgou  no “Promotion 
of literacy in Portugal: Inves-

tigation and Intervention”, 
organizado pela Faculdade 
Psicologia e Ciências da 
Educação daquela universi-
dade, e que teve como ob-
jectivo juntar prática, ciência 
e tecnologia dedicada à lite-
racia.

Investigadores, psicólo-
gos, professores, terapeutas, 
programadores e outros pro-
fissionais da área da literacia 
de vários países da Europa 
ficaram a saber que, desde o 
ano letivo de 2011/2012, Vila 
Nova de Famalicão tem vin-

do a implementar o projeto 
Litteratus desde o pré-esco-
lar ao 3.º e 4.º ano de todas 
as escolas do Município.

Segundo o vereador da 
Educação, Leonel Rocha, 
“este trabalho de monitori-
zação e avaliação contínua 
permite reorientar o pro-
grama Litteratus para uma 
lógica de intervenção mais 
precoce com o objetivo de 
prevenir dificuldades na lei-
tura e escrita no 1º Ciclo”. 
Para o responsável autár-
quico, o acompanhamento e 

apoio constante das técnicas 
do GADI a este programa, 
com enfoque no “Falar, Ler 
e escrever” neste ano letivo, 
torna expectável que “mais 
tarde eventuais dificuldades 
na leitura e na escrita sejam 
muito menores”.

Precisamente a técnica 
superior Adelaide Dias, coor-
denadora do GADI – Gabine-
te de Avaliação, Diagnóstico 
e Intervenção, explicou aos 
presentes que este trabalho 
visou igualmente a promo-
ção da respetiva formação 

de todos os professores en-
volvidos. 

Além de equipar todas as 
escolas da rede municipal 
com livros do projeto, a Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão tem investido 
anualmente desde 2011 na 
formação de professores, 
tendo contribuído para a for-
mação de aproximadamente 
350 professores até este ano 
letivo.

Depois de realizada a 
respetiva avaliação, ao ní-
vel da implementação do 
“Falar, Ler e escrever” (a 
versão do Litteratus para o 
pré-escolar) os educadores 
consideram que a aplicação 
deste programa em contexto 
de Jardim de infância é fun-
damental, pois permite uma 
maior intencionalização e 
sistematização de estraté-
gias promotoras das com-
petências pré-leitoras. Entre 
outros aspetos, verifica-se o 
aumento do vocabulário, mu-
danças no desenvolvimento 
das crianças. O manual, com 

imagens e histórias muito 
atraentes, estimula o gosto 
pela leitura nas crianças. 

Também ao nível do 1º 
ciclo, nomeadamente no 4º 
ano de escolaridade, em Vila 
Nova de Famalicão os resul-
tados têm vindo a demons-
trar que existem diferenças 
estatisticamente significati-
vas entre o momento antes 
e após a intervenção com o 
programa, com os alunos a 
obter melhores resultados 
no pós-teste tanto para com-
preensão de leitura como no 
reconhecimento de palavras. 
Também se verificam melho-
rias significativas nos resul-
tados dos alunos que fazem 
parte do grupo experimental 
(professores que aplicam o 
Litteratus) nos vários domí-
nios de avaliação do Portu-
guês.  

Município participou em jornada promovida na Universidade do Porto

Boas práticas na promoção da literacia 
apresentadas em simpósio internacional

Alunos de Restauração da Camilo visitaram 
Cantinho das Aromáticas e Casa da Cerveja

Os alunos do 10.º e 11.º primeiro anos do curso pro-
fissional de Restauração (cozinha/pastelaria) do Agrupa-
mento de Escolas Camilo Castelo Branco visitaram, na 
passada semana, o Cantinho das Aromáticas e a Casa 
da Cerveja. 

Em nota de imprensa o agrupamento adianta que a 
iniciativa, realizada no âmbito do plano curricular da dis-
ciplina de Serviço de Cozinha e Pastelaria,  teve como 
objetivo melhorar as taxas de transição, de aperfeiçoar a 
qualidade dos resultados internos, de melhorar o ensino 
prático e experimental nas produções culinárias e a aprendizagem criativa, e permitiu conhecer in loco as plantas e ervas 
aromáticas. Na visita à Cada da Cerveja,  puderam perceber a história de uma cervejeira, o fabrico da cerveja e as suas 
potencialidades e contributos para a cozinha e para a pastelaria. Para os formandos, garanrte o agrupamento, “esta foi uma 
visita com muito interesse e de muita utilidade”.

Cinema de Ingmar Bergman nas Noites do Cineclube
“Saraband”, de Ingmar Bergman, é o filme em exibição esta quinta-feira nas Noites do Cineclube. A sessão, marcada 

ara as 21h45 no Pequeno Auditório da Casa das Artes e patrocinada pelo Cineclube de Joane. O filme retrata o reencontro 
de um casal separado e e interferência que o elemento feminino poderá levar para um quadro familiar com disfunções 
relacionais do ex-companheiro face aos filhos.
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O ciclista famalicense Tia-
go Machado esteve de visita 
à Associação Dar as Mãos, 
na passada quarta-feira, 
para proceder à entrega de 
1631 euros, angariados na 
nona edição do IX Bike Tour 
com o seu nome, uma ini-
ciativa de cariz solidário que 
teve lugar no passado dia 18 
e contou com mais de 400 
participantes.

O Povo Famalicense 
acompanhou a entrega do 
donativo, que nas palavras 
de Tiago Machado faz justi-
ça a um trabalho que “está 
à vista de todos”. “Esta já é 
a quarta vez que contribuí-
mos para esta associação. 
Todos os contributos a ou-
tras associações foram bem 
direccionados, porque todos 
fizeram falta, mas aqui no-
tamos que o impacto dessa 
ajuda era maior”, justifica o 
ciclista, que contextualiza 
desta forma as suas preo-
cupações solidárias: “eu ve-
nho de uma família que não 

é abastada, uma família que 
passou necessidades, e se 
não fosse a união entre essa 
mesma família nunca tinha 
chegado onde cheguei. Não 
era este pequeno montante 
que ia mudar a minha vida 
financeiramente, e aqui está 

muito bem entregue. Basta 
ver a obra da Associação 
Dar as Mãos para perceber 
que este dinheiro está mui-
to bem entregue”. Refere-se 
em concreto ao trabalho 
desenvolvido junto dos sem-
-abrigo, que confessa lhe 

“tocou mais”, certo de que 
“todos devíamos ter direito a 
uma casa, a ter as mínimas 
condições de habitabilida-
de”, notando o esforço des-
ta instituição para garantir 
estas condições junto desta 
população.

Associação 
satsfeita com gesto 
que interpreta como 
“reconhecimento”

Bacelar Ferreira, da Asso-
ciação Dar as Mãos, recebe 
com satisfação este donati-
vo, que encara como um re-
conhecimento do esforço de 
um conjunto de voluntários 
na protecção das popula-
ções fragilizadas, dando-lhe 
condições mínimas de so-
brevivência e habitabilidade: 
“claro que estas iniciativas 
nos enchem de alegria, por-
que é sinal de que estamos 
a fazer um trabalho válido, 
e vemos o nosso esforço 
recompensado, com gestos 
como estes, em que ss pes-
soas reconhecem que o nos-
so trabalho vale a pena”.

Quanto ao destino do 
donativo, Bacelar Ferreira 
adianta que nunca falta, por-
que a associação se conti-
nua a deparar com carências 

graves, e em grande quanti-
dade, nomeadamente, ao ní-
vel de coisas básicas como 
medicamentos, ou óculos, 
ou despesas correntes. Por 
isso, “tudo o que nos derem 
é bem-vindo”.

Para o voluntário, o ciclis-
ta famalicense é mesmo um 
exemplo de cidadania que 
importa registar. “As pesso-
as que conseguiram ultra-
passar dificuldades, como 
é o caso do Tiago, sentem 
muito melhor a importância 
de dar”, refere, e acrescen-
ta: “eu estou convencido que 
aquilo que eu faço de bem 
para mim é para mim, o que 
faço de bem para os outros, 
é para o mundo, e é o que o 
Tiago faz”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

1631 euros foram angariados no IX Bike Tour com o nome do ciclista

Tiago Machado entregou donativo 
à Associação Dar as Mãos
BACELAR FERREIRA FALA EM “EXEMPLO DE CIDADANIA E PARTILHA”

Tiago Machado com Bacelar Ferreira, nas instalações da Dar as Mãos, onde foi entregue o donativo



Dia a Dia - Mário Martins

Não deixar ninguém na valeta…
Porém, nem tudo é linear e tranquilo ao longo da vida 
das famílias. Quando uma autarquia consegue 
“dar asas” aos membros de um agregado familiar, 
para que nenhum fique para trás e possa realizar os 
seus sonhos, estamos então em presença de uma 
autarquia familiarmente responsável. É isso que tem 
vindo a fazer a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, com políticas locais de intervenção 
familiar em vários domínios que, nuns casos viabilizam, 
noutros casos ajudam a viabilizar, muitos projetos de 
vida. Não estamos nem nunca estaremos num mundo 
perfeito, neste caso num município perfeito que nunca 
deixa ninguém na valeta. Mas é este o caminho para 
transformar um município num município justo, em que 
todos, sem exceção, possam ter acesso à educação, 
à saúde, ao desporto, à cultura e à fruição daquilo que 
a vida tem de melhor.

1. Município amigo das famílias

Na semana passada, e no contexto da referência que fiz ao 
relatório que nos dava conta que um número significativo de 
crianças e de jovens portugueses chegava à escola sem tomar 
o pequeno almoço e já cansados por terem dormido pouco, ia 
tratar, ao de leve (não o fazendo por falta de espaço), a atribui-
ção do galardão de “Autarquia Familiarmente Responsável” ao 
Município de Vila Nova de Famalicão pela sétima vez, a sexta 
consecutiva, o que não deixa de ser notável. Faço-o hoje por-
que o assunto é deveras interessante e motivador.

Não porque a atribuição deste galardão obedeça ao rigor de 
critérios científicos – é uma iniciativa levada a cabo pela Asso-
ciação de Famílias Numerosas que distingue da mesma forma 
mais umas dezenas de municípios – e que, no caso do Muni-
cípio de Vila Nova de Famalicão, reconhece a persistência do 
desenvolvimento e implementação de um conjunto alargado 
de políticas públicas locais que têm como destinatárias as fa-
mílias, nas suas várias formas e escalões etários, procuran-
do-se que ninguém fique de fora nas diferentes fases da vida 
em que estes apoios são mais necessários. Crianças, jovens e 
idosos, todos são parte destas políticas inclusivas.

É uma evidência que se as famílias estiverem bem, a so-
ciedade estará também bem. Salvo naqueles casos que não 
deixam de ser exceção, às vezes, por motivos trágicos, todos 
somos membros de uma família com pais, mães, irmãos, ir-

mãs, tios, tias, avôs e avós… Se cada um destes elementos 
der à sociedade, neste caso à sociedade famalicense, o me-
lhor que tem, e receber da sociedade, através dos seus mais 
diretos responsáveis, aquilo a que tem direito, podemos dizer 
que estaremos numa fase de equilíbrio e de sustentação social 
ideais.

Porém, nem tudo é linear e tranquilo ao longo da vida das 
famílias. Quando uma autarquia consegue “dar asas” aos 
membros de um agregado familiar, para que nenhum fique 
para trás e possa realizar os seus sonhos, estamos então em 
presença de uma autarquia familiarmente responsável. É isso 
que tem vindo a fazer a Câmara Municipal de Vila Nova de Fa-
malicão, com políticas locais de intervenção familiar em vários 
domínios que, nuns casos viabilizam, noutros casos ajudam a 
viabilizar, muitos projetos de vida.

Não estamos nem nunca estaremos num mundo perfeito, 
neste caso num município perfeito que nunca deixa ninguém 
na valeta. Mas é este o caminho para transformar um municí-
pio num município justo, em que todos, sem exceção, possam 
ter acesso à educação, à saúde, ao desporto, à cultura e à 
fruição daquilo que a vida tem de melhor.

2. Bom dia, Centro de Saúde!

Já disse várias vezes nestas páginas que gosto de ir, quan-
do preciso, ao Centro de Saúde de Vila Nova de Famalicão, 
apesar das suas deficientes condições materiais e físicas. O 
Centro de Saúde da Cidade está mesmo a precisar de uma 
“barrela interior” que dê melhores condições a quem lá tra-
balha e a todos aqueles que precisam de recorrer aos seus 
serviços. Neste contexto, há uma nota que quero deixar: as 
pessoas que lá trabalham, pelo seu profissionalismo e dedi-
cação, ajudam a esquecer estas fracas condições materiais.

Nos últimos meses tem-se assistido a uma progressiva 
melhoria das condições exigidas para uma unidade de saúde, 
num processo que se deseja não fique por aqui. 

O Centro de Saúde de Vila Nova de Famalicão “adquiriu” 
uma “secretaria geral” por onde passam todos os utentes e 
processos, permitindo uma maior fluidez no atendimento às 
pessoas. Com a entrada em funções do Dr. Sá Machado como 
administrador do Agrupamento de Centro de Saúde (ACES) 

de Vila Nova de Famalicão, entrou também funcionamento o 
“gestor de filas” desta “secretaria geral” que permite que cada 
utente “saiba a sua vez” e o tempo previsível para o atendi-
mento. Antes de Sá Machado, parte do mecanismo já estava 
lá, mas não funcionava!

É também com Sá Machado que os utentes passam a ser 
contatados por mensagem de telemóvel, alertando-os para a 
consulta que se vai realizar, um mecanismo há muito anos uti-
lizado pelo Hospital de Braga e que o Hospital de Vila Nova de 
Famalicão também adotou. Esta é uma “lembrança” muito útil 
e facilitadora da vida das pessoas.

Algo que está a mudar também “radicalmente” no Centro 
de Saúde de Vila Nova de Famalicão é o atendimento médico. 
Agora já não se vai ao “centro” às 10 horas da manhã para ser 
atendido pelo médico às 11.30 ou ao meio dia! Agora, hora 
marcada é hora marcada, salvo algum imponderável, e é assim 
que tudo deveria ter acontecido sempre! 

Começa a ser mais fácil viver no Centro de Saúde de Vila 
Nova de Famalicão…

3. Eh, toiro!

E de repente, os toiros “tomaram conta” da vida dos portu-
gueses como se o país estivesse reduzido à importância maior 
ou menor destes “solípedes” e do papel que desempenham 
num “espetáculo” sangrento chamado touradas!

Dramaticamente, chegamos aqui! Parece impossível que 
um assunto de “segunda linha” que a maioria dos portugueses 
ignora e que nada acrescenta à sua felicidade presente e futu-
ra, tenha “ganho foros” de “assunto de Estado” e tenha servido 
de lastro e de pretexto de debates televisivos e de polémicas 
jornalísticas! Parece que já não interessa analisar e discutir 
com sensatez e seriedade a educação, a saúde, a solidarieda-
de social, o emprego, a economia, a dívida, a integração euro-
peia e um mundo cada vez mais perigoso e hostil! Os toiros e 
as touradas “é que dão”, olé!

Tem razão a Ministra da Cultura quando diz que as toura-
das são um problema de civilização. A evolução humana há-de 
provar isso mesmo. As touradas que alguns defendem como 
se fossem atos sagrados destruir-se-ão, com o tempo, a elas 
mesmas…
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Um lote de 15 empresas famali-
censes deu a conhecer os seus mais 
recentes projetos de automatização e 
robotização industrial na EMAF, a Fei-
ra Internacional de Máquinas, Equipa-
mentos e Serviços que teve lugar na 
passada semana na Exponor. Foram 
elas a AWT Metal, AMOB, Xtools, A 
Eléctrica, Afipre, ESI, Jomarca, Fábri-
ca Metalúrgica da Gandra, Morimac, 
Cutmaq, Tectoma, Surtec, Metalotrofa, 
RectiPinheiro e a Ventasel.

No stand da ESI estiveram patentes 
cinco robôs, que resultam de projetos 
de investigação e desenvolvimento da 
empresa, a fazer demonstrações das 
suas habilidades na automatização de processos industriais. Um desses robôs demonstrou 
aos visitantes os procedimentos para a modelação de uma peça de alumínio, com o apoio de 
uma quinadora e de um equipamento de gravação a lazer, que resultava num porta-canetas a 
distribuir ao público. O projecto, segundo o município, que se fez representar no certame pelo 
vereador  com a pasta da Economia, Empreendedorismo e Inovação, Augusto Lima, “este pro-
jeto demorou quatro meses a ser desenvolvido e já assegurou um cliente industrial”. A empre-
sa apresentou ainda um robô de controlo numérico computorizado que irá criar peças ao vivo.

Gil Sousa, diretor comercial da ESI, sublinha que “estas inovações não visam substituir a 
mão-de-obra humana, antes libertá-la para funções mais nobres e seguras”, acrescentando 
que “a automatização de determinados processos garante uma maior velocidade de produ-
ção, maior segurança e maiores níveis de produtividade”.

Também a AMOB atraiu as atenções com a apresentação de uma curvadora de tubos CNC 
direita/esquerda totalmente elétrica. Segundo Ricardo Rodrigues, responsável pela área de 
marketing digital da empresa, “esta máquina possui tecnologia de curvatura de última gera-
ção, processando tubos de 10 mm até 42 mm de diâmetro externo, e possui capacidade de 
multi-stack”. Tem a capacidade para “curvar raios fixos e variáveis dentro do mesmo ciclo”, e 
permite ainda “curvaturas com raios tão apertados como 1D e, consequentemente, elimina as 
marcas de aperto”.

Empresas famalicenses 
exibiram tecnologia 
industrial na Exponor
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Celebrar a democracia 
é inevitavelmente celebrar 
Novembro. A liberdade con-
quistada em abril só foi con-
solidada em novembro. A 
conquista liderada pelo Ca-
pitão Jaime Neves na Ajuda, 
foi onde efetivamente a De-
mocracia venceu, a ditadura 
imposta nas ruas.

A intensidade dos mo-
mentos que se viveram entre 
o 25 de Abril de 1974 e o 25 
de novembro 1975, ditou a 
violência nas ruas, impôs a 
morte de muitos portugue-
ses, que apenas ansiavam 
pela possibilidade de vive-
rem numa sociedade livre, 
onde não lhes fosse imposto, 
o que pensar.

Exemplo desses acon-
tecimentos terá sido o que 
aconteceu no antigo Colégio 
Camilo Castelo Branco, qua 
havia sido ocupado para a 
sede do partido comunista, 
onde existe atualmente a 
Casa da Juventude. 

Numa forte oposição po-
pular ao comunismo, que 
estava a ser imposto à po-
pulação, em troca de balas 
entre o COPCON e o MFA, 
duas pessoas foram mortas. 

Laurentino Dias e Luís Barro-
so, tiveram assim a sua sen-
tença de morte, lutando por 
aquilo em que acreditavam.

A fábula criada pelos ca-
pitães, que se dizem donos 
de abril, em que, em “Portu-
gal a liberdade foi conquis-
tada sem sangue”, é apenas 
isso, uma fábula. Se esses 
mesmos, que se dizem do-
nos de Abril, tivessem saído 
do sul e de todas as ocupa-
ções ditadas pela reforma 
agrária, veriam o número de 
feridos e de pessoas mortas. 

Felizmente houve quem 
lhes opusesse, e assim ga-
rantiam a criação de uma 
democracia do tipo Ociden-
tal, neste país à beira mar 
plantado.

Esta resiliência garante-
-nos hoje a liberdade que me 
garante que tenha a oportu-
nidade de vos escrever estas 
singelas palavras.

A vitória alcançada pela 
união de diversos partidos 
democráticos PPD, PS e 
CDS garantiram o afasta-
mento de ideologias mais 
autoritárias do governo. 

E assim se manteve até 
à fúria incessante pelo po-

der, se ter apoderado do 
partido Socialista, até então 
um partido moderado. 26 de 
Novembro de 2015 marcou 
assim o regresso do Partido 
Comunista às lides governa-
tivas.

O partido Socialista dei-
xou assim, as suas origens 
ao acaso. Tal como agora 
tem deixado ao acaso a res-
ponsabilidade governativa, 
quando assistimos a algum 
tipo de infortúnio.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Garantir Novembro

É na freguesia de Lousado que 
vai acontecer, no próximo dia 15 de 
Dezembro, com início às 16 horas, 
o 1.º Troféu João Carvalho, uma 
organização do Sindicato da In-
dústrias e Afins em parceria com a 
Junta de Freguesia com o objectivo 
de angariar fundos para a Clínica da 
Mulher, da Criança e do Adolescen-
te, valência integrada na unidade de 
Famalicão do Centro Hospitalar do 
Médio Ave (CHMA).

Sob o lema “Juntos por uma boa 
causa”, a inscrição na caminhada 
tem um valor de dois euros e rever-
te inteiramente para aquela clínica. 
Os interessados deverão inscrever-
-se até ao dia anterior.

Refira-se que a Clínica da Mu-
lher, da Criança e do Adolescente 
é um projeto que vai permitir con-
centrar várias valências num único 
espaço. A futura área vai nascer 
aonde esteve localizada a antiga 
Urgência da Unidade de Vila Nova 
de Famalicão, necessitando de um 
investimento de cerca de 300 mil euros. No sentido de concretizar este equipamento, a Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Famalicão aprovou já a atribuição de um apoio que constitui 
metade do valor. O restante está a ser angariado através do mecenato de empresas e da 
comunidade. 

De acordo com a última monitorização ao processo de angariação das verbas necessárias, 
vertida em declarações públicas do presidente Paulo Cunha, a adesão da comunidade estava 
a correr bem, sendo que já teria sido conseguido metade do restante necessário.

Troféu João Carvalho, a 15 de Dezembro 
em Lousado
Caminhada Solidária angaria 
fundos para Clínica da Mulher, 
Criança e Adolescente
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O município de Vila Nova 
de Famalicão soma ao seu 
currículo mais um título de 
Autarquia Mais Familiarmen-
te Responsável.  Esta é já a 
sétima vez, em nove possí-
veis, que o concelho recebe 
a bandeira que sinaliza a dis-
tinção promovida pelo bser-
vatório das Autarquias Fami-
liarmente Responsáveis. 

A cerimónia de entrega 
do galardão teve lugar na 
passada quarta-feira no Au-
ditório da Fundação CEFA, 
em Coimbra, onde o mu-
nicípio famalicense se fez 
representar pela vereadora 
do pelouro da Família, Sofia 
Fernandes. 

“Este é mais um grande 
reconhecimento que a autar-
quia recebe pelas políticas 
de apoio à família”, sublinha 
a propósito a responsável 
autárquica, para quem a fa-
mília, como “estrutura basilar 
da nossa comunidade”, im-
põe políticas activas na sua 
protecção. Por isso, garante: 
“nós vamos continuar com o 
bom trabalho que temos feito 
nesta área, quer com a im-

plementação de novas me-
didas, quer a fazer crescer 
as que já temos implemen-
tadas”. 

Os programas de apoio 
às famílias compreendem, 
nomeadamente, algumas 
novidades, como é o caso do 
alargamento da atribuição 
das fichas e manuais escola-
res aos alunos do concelho,. 
Para além disso assentam 
na promoção do desporto de 
reabilitação para as pessoas 
que sofrem alguma patolo-
gia neurológica, músculo-
-esquelética, respiratória ou 
oncológica, mas também 
da criação do Gabinete de 
Avaliação e Intervenção em 
Comportamentos Aditivos 
e Dependências (GAICAD), 
um organismo multidiscipli-
nar que atua no âmbito da 
saúde mental e que oferece 
respostas e ajuda gratuita a 
quem precisa. Estes foram 
apenas alguns dos novos 
argumentos apresentados 
este ano, que se juntam às 
inúmeras medidas de apoio 
à família já existentes.

O galardão atribuído pelo 

Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsá-
veis, avalia iniciativas dos 
municípios em 12 áreas, en-
tre as quais o apoio prestado 
à maternidade e paternida-
de, o apoio às famílias com 
necessidades especiais, me-
didas de conciliação entre 
trabalho e família, serviços 
básicos, educação, habita-
ção, transportes, saúde, cul-
tura, desporto e tempo livre e 
participação social.

Na candidatura apresen-
tada, o município de Vila 
Nova de Famalicão destaca 
as várias vertentes de in-
tervenção, nomeadamente 
as políticas orientadas para 
todas as famílias do conce-
lho, no apoio à sua função 
de suporte aos filhos, mas 
também aos pais e avós, e 
ainda às ações destinadas 
a agregados familiares mais 
desfavorecidos económica e 
socialmente, através de aju-
das específicas e personali-
zadas a vários níveis.

No sector da educação, 
para além da oferta dos ma-
nuais escolares gratuitos 

ao 1.º e 2.º ciclo sobressai 
a existência de um terceiro 
escalão social de apoio às 
famílias com crianças no 
pré-escolar e 1.º Ciclo de En-
sino Básico (que acresce aos 
dois escalões nacionais), o 
Banco de Livros Escolares, 
os transportes gratuitos, o 
apoio à aquisição de mate-
rial didático por parte das 
famílias mais carenciadas 
e as bolsas de estudo aos 
estudantes universitários do 
concelho. 

Mudando o disco para  a 
área social destaque para  o 
Programa Municipal “Casa 
Feliz” que ajuda as famílias 
mais carenciadas do con-
celho a realizarem obras de 
renovação das suas habita-
ções e que apoia as famílias 
que mais precisam no pa-
gamento das rendas, assim 
como os descontos e isen-
ções nas tarifas de água e 
saneamento para as famílias 
numerosas e para as mais 
necessitadas.

Ao nível fiscal, o galardão 
premia a estabilidade fiscal 
do município ao longo dos 

anos, a fixação da taxa do 
IMI próxima do mínimo legal 
(0,35%) e a existência de um 
IMI familiar, que atribui um 
desconto no pagamento do 
imposto de 40 euros para 
as famílias com dois filhos e 
de 70 euros para as famílias 
com três ou mais dependen-
tes.

Para além disso, o acesso 
das famílias à fruição cultural 
e à prática desportiva tem 
também merecido uma aten-
ção especial da autarquia 
que tem instituído o Cartão 
Jovem Municipal, o Cartão 
Sénior Feliz e o Cartão do 
Voluntário com descontos 
significativos em diversas 
atividades e no acesso aos 

transportes públicos no con-
celho, para além de outros 
benefícios.

O Observatório das Au-
tarquias Familiarmente Res-
ponsáveis é uma iniciativa 
da Associação Portuguesa 
de Famílias Numerosas, em 
parceira com Instituto da Se-
gurança Social, tendo como 
principais objetivos acom-
panhar, galardoar e divulgar 
as melhores práticas das 
autarquias portuguesas em 
matéria de responsabilidade 
familiar.

Município recebeu 7.ª bandeira de Autarquia Mais Familiarmente Responsável

Famalicão repetente como município 
amigo das famílias 
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A Yupi levou até à esco-
la profissional Forave o pro-
jecto internacional PlaNET 
SOEN 2.0 (PlaNETSOcia-
lENterprise 2.0), financiado 
pelo Programa Erasmus +, 
oorientado para a promoção, 
junto dos jovens, de compe-
tências de empreendedo-
rismo e empreendedorismo 
Social.

O projeto, a decorrer até 
Setembro de 2020 em Por-
tugal, na Eslováquia, na 
Eslovénia e na Polónia, in-
clui várias iniciativas/ações 
passando pela dinamização 
do Orçamento Participativo 
Escolar, Sessões de Mento-
ria para implementação de 
projetos, Micro Estágios e 
Formações Internacionais.

Em nota de imprensa a 
Yupi adianta que, nesta fase, 
se leva a cabo o Orçamento 
Participativo Escolar. Para 
tal, toda a comunidade esco-
lar da Forave foi convidada a 
participar em sessões de es-
clarecimento sobre o Projeto 
PlaNET SOEN 2.0 e também 
de esclarecimento e convite 
à participação no Orçamento 
Participativo Escolar.

Com um grupo bastante 
significativo de alunos, cerca 
de 40, interessados em par-
ticipar neste projeto, iniciou-
-se um ciclo de workshops 
que visam dotar os alunos 
de competências na área do 
desenvolvimento, gestão e 
implementação de projetos. 
Deste processo sairão, atra-
vés de um processo eleitoral, 
3 ideias/projetos vencedores 
a serem implementados até 
ao final do ano escolar.

O projetoPlaNET SOEN 
2.0 pretende assim promo-
ver a participação cívica no 
seio dos jovens, bem como 

a aprendizagem sobre em-
preendedorismo e empreen-
dedorismo social, colocando 
ideias empreendedoras em 
prática. Através do Orça-
mento Participativo Escolar 
os jovens têm também a 
oportunidade de participar 
num processo democrático, 
sendo-lhes dada voz na pro-
cura de respostas às suas 
necessidades e interesses.

Yupi promoveu 
empreendedorismo social 
na Forave
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Cerca de 300 alunos e 
professores passaram pelo 
Campus de Vila Nova de Fa-
malicão da Universidade Lu-
síada, entre os dias 19 a 23 
de novembro, naquela que 
está instituída como a “Se-
mana da Ciência e da Tecno-
logia 2018”. 

A iniciativa, realizada há 
cerca de uma década chega 
ao fim com um balanço bas-
tante positivo. Isso mesmo 
atesta Pedro Reis, docente 
da universidade que acom-
panhou as jornadas, que 
constata um “interesse e 
participação” crescente dos 

alunos das escolas secundá-
rias da região nesta Semana 
da Ciência Viva.

Segundo o mesmo do-
cente, o evento “pretende 
proporcionar aos alunos do 
1.º, 2.º e 3.º ciclo e ao público 
em geral, oportunidades de 
observação científica e de 
contacto pessoal com espe-
cialistas de diferentes áreas 
do conhecimento”.

Na Universidade Lusíada, 
os alunos tiveram a oportuni-
dade de contactar com estu-
dantes e investigadores e de 
saber mais sobre os projetos 
de investigação da Univer- sidade nas áreas da enge-

nharia, tecnologia e ciência. 
Atividades interativas, expe-
riências laboratoriais, pales-
tras e visitas fizeram parte do 
programa da Semana da Ci-
ência e da Tecnologia 2018. 
“A iniciativa favorece o espí-
rito de descoberta, influen-
ciando a aprendizagem fora 
do contexto escola”, sustenta 
Pedro Reis a propósito.

Os visitantes puderam 
participar em algumas ac-
tividades como “Bomba 
de Calor de Compressão 
Elétrica”, “E-Services”, ou 
“Magnetic Field – O lado in-
visível da força”. A ação que 

atraiu mais alunos e profes-
sores do ensino secundário 
foi “Magnetic Field – O lado 
invisível da força”, com uma 
interação que remetia para 
a famosa saga cinematográ-
fica “Star Wars”. “Os partici-
pantes, num laboratório de 
investigação adequado para 
o efeito, interagiram através 
de experiências práticas, ve-
rificando os princípios bási-
cos: da levitação, máquinas 
estáticas, máquinas rotativas 
e o carregamento de telemó-
veis através da transferência 
de energia indutiva”, explica 
o docente.

Para Luís Cerejeira, do-

cente da Escola Secundária 
D. Sancho I, que acompa-
nhou uma das turmas que 
participaram nesta atividade, 
“esta iniciativa permitiu aos 
alunos o contacto com expe-
riências que são realizadas 
na Universidade Lusíada, 
sobre matérias que estão a 
ser lecionadas no Ensino Se-
cundário, faladas de forma 
natural nas experiências de-
monstradas, nomeadamente 
as disciplinas de Matemáti-
ca, Física e Química”.

Já Cristiano Sá, aluno do 
12.º ano da Escola Secundá-
ria D. Sancho I, sublinhou a 
importância da participação 
nestas atividades, na medida 
em que “abrem o horizonte 
de escolhas e permitem re-
fletir melhor sobre as áreas 
do curso que pretendem fre-
quentar no Ensino Superior”. 
Para o jovem, “a forma inte-
rativa com que as experiên-
cias foram realizadas permi-
tiu um melhor conhecimento 
do avanço tecnológico como 
é o caso do carregamento de 
telemóveis através da trans-
ferência de energia indutiva”. 
A forma simplificada como 
foi explicado e demonstrado, 
o princípio da levitação, foi 

outro ponto que agradou aos 
participantes.

Pedro Reis sublinha a 
importância destas acções, 
convicto de que “a experi-
mentação de conceitos teóri-
cos é uma ferramenta impor-
tante para a compreensão 
do mundo real e dos novos 
desafios tecnológicos”. Este 
docente salientou também, o 
interesse de outras pessoas 
e empresas da região. 

Entretanto, a Universida-
de Lusíada tem participado 
na divulgação científica e 
transferência de conheci-
mento através de parcerias 
com o Ministério da Educa-
ção em iniciativas do pro-
grama Ciência Viva como: 
Semana da Ciência e da 
Tecnologia; Ocupação cien-
tífica de jovens nas férias; 
Programa Cientificamente 
Provável e entre outras. 

Para Pedro Reis, “o cres-
cente interesse demonstrado 
por professores e alunos e 
não só, que visitam e partici-
pam em atividades de inves-
tigação e desenvolvimento 
realizadas na Universidade 
Lusíada são motivo para fa-
zer mais e melhor”..

300 alunos e professores 
na Semana da Ciência e da Tecnologia da Lusíada

Brufe: crianças visitaram 
Quinta Pedagógica
As crianças do Jardim de 
Infância de Brufe visita-
ram a Quinta Pedagógi-
ca de Braga no início de 
novembro. 
Segundo o Agrupamebto 
D. Maria II, que integra 
aquela valência, “esta 
visita originou experiên-
cias muito enriquecedo-
ras, pois tiveram a oportunidade de, mais uma vez, intera-
gir com a Mãe Natureza”.
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O Natal está a menos de 
um mês de distância, e a ani-
mação própria da quadra já 
está no terreno. No passado 
domingo, milhares e milha-
res de LEDs iluminaram-se 
pela primeira vez para o es-
petáculo natalício de luz, cor 
e som que marcou o arran-
que da Campanha de Natal.

Inspirado no mundo má-
gico e encantado dos prín-
cipes e princesas, o espetá-
culo de cerca de 20 minutos 
acontece três vezes por dia 
de segunda a quinta (17h30, 
18h30 e 21h30) e cinco ve-
zes de sexta a domingo 
(17h30, 18h30, 19h30, 21h30 
e 22h30).

A Aldeia Natal, instalada 
na Praça D. Maria II, conta 
ainda com um Mercadinho 
com sugestões de presentes 
criativos e únicos apresen-
tados por produtores locais, 
sobretudo, das áreas do Têx-
til e do Agroalimentar. Tam-
bém não falta o habitual car-
rossel para fazer as delícias 
dos mais pequenos e a mega 
árvore de Natal, o local ideal 
para um postal de boas-fes-
tas em família.  

O comboio e as charretes 
convidam a um passeio pelo 
centro da cidade e a desfru-
tar das iluminações de Natal 
em toda a sua amplitude. A 
este propósito refira-se que, 

este ano, cerca de 700 mil 
LEDs iluminam as principais 
ruas e edifícios de Vila Nova 
de Famalicão, assim como 
as vilas de Joane, Ribeirão e 
Riba de Ave.

Da Praça D. Maria II da-
mos um salto até ao Parque 
da Juventude, onde os mais 
corajosos se podem aventu-
rar na Pista de Gelo e onde 
está instalado o Circo de 
Papel, um projeto do INAC - 
Instituto Nacional das Artes 
Circenses dedicado ao Circo 
Contemporâneo e ao Novo 
Circo. 

À semelhança de outros 
anos, a Praça 9 de Abril volta 
a acolher a partir do próximo 

domingo a Cabana Solidária, 
com a presença do Pai Na-
tal, a apelar a um Natal mais 
solidário.  

A campanha de Natal 
de Famalicão 2018, que se 
prolonga até 6 de janeiro, 
é promovida pela Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão e pela Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Vila Nova de Famalicão. 
Está orçada em 300 mil eu-
ros, 140 mil dos quais da res-
ponsabilidade do município.

Campanha já arrancou e prolonga-se até 6 de Janeiro

Centenas de milhar de LED’s 
dão brilho ao Natal em Famalicão
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A Associação Bem Me 
Quer, de Delães, inaugurou, 
na passada sexta-feira, mais 
uma Feira do Livro, desta 
vez com animação da leitura 
do livro “O Ponto” de Peter H. 
Reynolds, da Bruáa Editora. 

Partindo de uma histó-
ria que inspira o processo 
criativo (ideias, pensamento 
criativo, expressão, origina-

lidade, coragem e partilha) 
foram todos convidados a 
deixar também a sua marca, 
o seu ponto através de pintu-
ra de dedo com guache , em 
azulejos.

Segundo a instituição, 
a Feira do Livro deste ano, 
para além da habitual cola-
boração da Leya e da Livra-
ria Centésima Página, conta 

também com várias obras da 
Planeta Tangerina, da Pato 
Lógico, da Orfeu, da Tcha-
ran, da Bizâncio, da Bruáa, 
editoras bastante conceitua-
das e premiadas além fron-
teiras. 

A Feira é aberta à comu-
nidade e estará patente até 
14 de Dezembro, nos dias 
úteis entre as 9h30 e as 19h. 

Bem-me-quer inaugurou Feira do Livro Apresentação 
pública a 8 
de Dezembro
Núcleo 
da JSD 
avança 
em Delães

O projecto de apresen-
tação pública de um nú-
cleo da Juventude Social 
Democrata (JSD) na fre-
guesia de Delães irá ser 
apresentado formalmente 
num jantar que terá lugar 
no próximo dia 8 de De-
zembro, pelas 19h30.

No evento, no qual 
marcarão presença mi-
litantes e simpatizantes 
do Partido Social Demo-
crata, e alguns núcleos 
da JSD do concelho, e 
o tecido associativo da 
freguesia, deverá contar 
ainda com representa-
ção da Comissão Politica 
do PSD de Vila Nova de 
Famalicão, presidida por 
Paulo Cunha.
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A Associação Portugue-
sa de Ética Empresarial, 
em parceria com a Câma-
ra Municipal de Vila Nova 
de Famalicão e o IAPMEI 
– Agência para a Competi-
tividade e Inovação, realiza 
esta terça-feira, hoje, uma 
sessão subordinada ao tema 
“Sustentabilidade é Com-
petitividade”. A conferência, 
conduzida por  Mário Parra 
da Silva, da Global Compact 
Network Portugal, a rede 
portuguesa da iniciativa da 
ONU para a sustentabilidade 
United Nations Global Com-
pact, e presidente da Aliança 
ODS Portugal, tem lugar na 

Casa do Território entre as 
14h00 e as 18 horas.

A sessão irá abordar, en-
tre outros temas, a importan-
te Diretiva Europeia 2014/95/
UE | Decreto-Lei 89/2017, 
que veio gerar novos desa-
fios para o tecido empresa-

rial e toda a sua cadeia de 
valor pela obrigatoriedade 
de reportar informação sobre 
direitos humanos, mecanis-
mos anti-corrupção, ambien-
te, entre outros. 

A Sessão de Abertura 
estará a cargo de Augusto 
Lima, Vereador da Câma-
ra Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, e Miguel Sá 
Pinto, vogal do Conselho Di-
retivo do IAPMEI. O painel 
“Casos de Sucesso” contará 
com a participação das em-
presas Caixiave, Mtex, Tinti-
tex e Quinta de Soalheiro.

Hoje, terça-feira, entre as 14h e as 18 horas
“Sustentabilidade é Competitividade” 
em debate na Casa do Território

A Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da Escola Secundária Camilo 
Castelo Branco vai eleger os novos corpos 
sociais para o biénio 2018/2020.

A renovação do ciclo terá lugar numa As-
sembleia Geral Ordinária Eleitoral que terá 
lugar na próxima quinta-feira, dia 29, pelas 
10h30, no auditório da escola.

Da ordem de trabalhos faz ainda parte a 

apresentação, discussão e votação do rel-
tório de contas e relatório de actividades do 
biénio 2016/2018, que agora chega ao fim.

A mesa da Assembleia relembra que to-
dos os pais e encarregados de educação 
podem estar presentes, mas apenas os as-
sociados em pleno uso dos seus direitos po-
derão votar.

Associação de Pais da Camilo 
elege corpos sociais 
para o biénio 2018/2020
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O contraste entre os 
“avanços na reposição e 
conquista de direitos”, e “a 
persistência de graves pro-
blemas nacionais decorren-
tes de décadas de política de 
direita, da responsabilidade 
de PS, PSD e CDS, com a 
qual o PS continua compro-
metido”, leva os comunistas 
famalicenses a apelar para 
um reforço do PCP, ao qual 
atribui as medidas positivas 
da actual legisltura, titulada 
pelos socialistas, e com a 
qual está comprometido. 

Em comunicado, no res-
caldo da reunião da Comis-
são Concelhia no passado 
dia 22 e apontando para o 
momento político de aque-
cimento para as legislativas 
do próximo ano, o partido diz 
mesmo que “as superiores 
aspirações do PS não ser-
vem os interesses dos traba-
lhadores, do povo e do país”.

“Se é verdade que esta 
proposta de Orçamento do 
Estado para 2019 tem inscri-
to um importante conjunto de 
avanços,  resultado da luta 
dos trabalhadores e da in-

tervenção decisiva do PCP, 
é ao mesmo tempo verdade 
que não apaga uma ques-
tão central: o Orçamento 
do Estado é limitado pelas 
opções de política de direita 
do Governo PS”, sustenta, 
acrescentando que “é de um 
PCP mais forte que o país 
precisa, com mais militantes 
e uma organização efetiva-
mente reforçada, para dar 
resposta aos desafios que 
enfrentamos”. 

Entretanto, no passado 
dia 17, realizou-se um ma-
gusto convívio em Pousada 
de Saramagos, no qual o 
partido aproveitou para assi-
nalar os 101 anos da Revolu-
ção de Outubro. 

No âmbito da celebração 
dos 200 anos do seu nasci-
mento, realiza-se no próximo 
sábad, pelas 15 horas, em 
Braga, na Escola Francisco 
Sanches, o debate sobre 
a obra “O capital” de Karl 
Marx, estando já patente no 
Centro de Trabalho de Fa-
malicão uma exposição alu-
siva que pode ser visitada às 
sextas-feiras, das 15 às 18 

horas. S
Também no próximo fim 

de semana, em sintonia com 
uma campanha nacional de 
solidariedade, a concelhia 
de Famalicão do PCP torna-
rá visível “Uma faixa em so-
lidariedade com a situação 
Palestiniana”, denunciando, 
com a realização de debates 
e sessões, as atrocidades 
cometidas pelo Estado de 
Israel contra o povo pales-
tiniano, “para que se veja, 
divulgue e mostre o número 
que vai já em três mil  me-
nores palestinianos mortos 
por forças militares israelitas 
desde o ano 2000, além de 
13 mil crianças palestinianas 
feridas. No corrente ano, Is-
rael deteve mais de 900 pa-
lestinianos menores de 18 
anos, tendo no passado dia 
11 deste mês efectuado 160 
bombardeamentos sobre o 
enclave, para destruir casas, 
infraestruturas e cobrir os 
assassinatos selectivos de 
dirigentes palestinianos por 
agentes israelitas descarac-
terizados.

Só um PCP “mais forte” 
serve “os interesses do povo 
e do país”
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A Concelhia de Vila Nova de Famalicão 
do Partido Socialista, em colaboração com a 
Juventude Socialista de Famalicão, vai levar 
a efeito, na próxima sexta-feira, dia 30 de No-
vembro, sexta-feira, pelas 20h00, na Quinta 
do Outeirinho, na freguesia do Louro, o seu 
Jantar de Natal.

“Pretendemos, num perfeito espirito de 
amizade e camaradagem, juntar toda a famí-
lia socialista do Concelho numa noite confra-
ternização e partilha e que antecipa a quadra 
natalícia que aí se aproxima”, alega a con-
celhia, segunda a qual estão convidados a 
participar todos os militantes, simpatizantes 
e suas famílias, podendo as inscrições ser 
efetuadas para o e-mail: famalicao@ps.pt e/
ou através dos contactos: 913 388 305 (PS) 
ou 915 925 104 (JS). 

PS e JS promovem Jantar 
de Natal

A Final da Taça de Portugal em dança 
desportiva trouxe para Vila Nova de Fama-
licão vários pódios, trazidos pelos pares da 
Academia Gindança.

Nas Standard, e em Juvenis 2, Tomás Go-
mes e Gabriela Teixeira alcançaram o 2.º lu-
gar, e Nuno Rafael Almeida e Barbara Silva o 
4.º; em Juniores 1 Intermédios Tiago Lemos 
e Juliana Pereira foram quartos; em Juniores 
2 Open Filipe Gomes e Lara Batista conse-
guiram o 2.º lugar; em Juventude Intermédios 
Telmo Teixeira e Sara Teixeira também o 2,º 
lugar; em Profissionais 

Sérgio Costa e Rita Almeida subiram ao 
1.º lugar do pódio. 

Nas Latinas, categoria Juvenis 2 Tomás 
Gomes e Gabriela Teixeira ficaram em 2.º lu-
gar, Nuno Rafael Almeida e Barbara Silva em 
7.º; em Juniores 1 Intermédios Tiago Lemos 
e Juliana Pereira em 7.º; em Juniores 2 Open 
Filipe Gomes e Lara Batista ficaram em 2.º 
lugar; em Juventude Intermédios Telmo Tei-
xeira e Sara Teixeira ficaram em 7.º lugar; e 
em Profissionais Sérgio Costa e Rita Almeida 
ficaram no 3.º lugar.-

Gindança soma campeões 
e pódios na Taça de Portugal
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Dia Nacional da Cultura 
Científica na Camilo

Os alunos 
do 3.º ciclo da 
Escola Secun-
dária Camilo 
Castelo Branco 
assinalaram o 
Dia Nacional da 
Cultura Científi-
ca, que teve lu-
gar no passado 
dia 24.

O dia  que foi 
criado em 1996 
em Portugal, 
precisamente no dia em que nasceu Rómulo de Carvalho, 
o professor de Física e Química responsável pela promoção 
do ensino de ciência e da cultura científica em solo nacional. 
Em nota de imprensa o agrupamento adianta que os alunos 
estiveram envolvidos  em trabalhos individuais e de grupo, 
que foram expostos, “com o objetivo de celebrar a ciência e 
despertar o interesse por esta em toda a comunidade educa-
tiva”.

Os alunos do sétimo ano aprofundaram os seus conheci-
mentos sobre o Universo e o Sistema Solar, e puderam  anali-
sar e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar 
a informação, formular hipóteses e tomar decisões funda-
mentadas no seu dia a dia. Participaram ainda num peddy-
-paper. Os alunos do oitavo ano trabalharam a biografia de 
alguns cientistas com o objetivo de contribuir para o entendi-
mento dos mesmos, de que a ciência é uma atividade huma-
na, na qual diversos fatores estão presentes e condicionam 
o seu progresso. Os alunos do nono ano assumiram a tarefa 
de levar a cabo uma campanha de prevenção e segurança 
rodoviária, com o objetivo de sensibilizar a população esco-
lar para a urgência de uma mudança de atitudes que passa, 
necessariamente, pela tomada de consciência das situações 
vivenciadas em ambiente rodoviário e pela adoção de com-
portamentos seguros.

Alunos comemoraram 
Dia de Açao de Graças

No âmbito da disciplina de Inglês, a comunidade escolar das Escolas Bá-
sicas D. Maria II e de Vale do Este – Arnoso Santa Maria, comemorou o Dia 
de Ação de Graças. Foi elaborado um cenário recreativo da viagem dos pe-
regrinos “ Pilgrim Fathers”( da Inglaterra até à América), acompanhado com 
texto e imagens. A ementa foi tambem tradicional, cõm sopa de abóbora, 
perú assado, batatas, não faltando o milho e, à sobremesa, bolo de abóbora.
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Ao contrário da teoria da 
direita portuguesa o empo-
brecimento, do país e do nos-
so povo, não era a solução 
nem o caminho para reforçar 
a economia e tirar o país da 
política miserabilista a que 
estava condenado. Com a 
governação dos governos 
anteriores PS-PSD-CDS, 
que durante 6 penosos anos 
castigou o povo português 
com aumentos de impostos, 
cortes nos apoios sociais, 
nos direitos do trabalho, no 
congelamento dos salários, 
pensões etc., Portugal e os 
portugueses tornaram-se um 
país e um povo cada vez mais 
pobre.

Felizmente nos últimos 
anos toda esta situação se 
inverteu, com o governo do 
Partido Socialista, que re-
colheu o apoio parlamentar 
dos partidos à sua esquerda 
nomeadamente o PCP. Este 
modelo de governação inver-
teu a política dos anteriores 
governos e aumentando os 
salários e pensões de refor-
ma; descongelando carreiras; 
prestando maior atenção aos 
apoios sociais, a economia 
cresceu, o desemprego dimi-
nuiu e os portugueses viram 
reposta a sua confiança num 
país mais justo e solidário, 
que lhes poderá garantir um 
futuro melhor. Todas estas 
políticas ao contrário do que 
anunciaram e fizeram o PS 

de José Sócrates e os gover-
nos Passos Coelho - Paulo 
Portas.

Sim, os portugueses hoje 
acreditam nos partidos, no-
meadamente o PCP, que no 
parlamento propõem e apro-
vam as boas medidas do atu-
al governo.

Mas o renascer da espe-
rança deve-se, em grande 
parte, ao bom trabalho do 
grupo parlamentar dos de-
putados do PCP, que no or-
çamento geral do estado se 
preocupam em apresentar 
propostas para melhorar a 
qualidade de vida das pes-
soas, nos apoios sociais, 
na saúde, nas condições de 
trabalho e nos aumentos das 
pensões e salários.

No orçamento geral do 
estado para 2019 o PCP 
apresentou 180 propostas de 
retificação orçamental, para 
responder aos problemas 
existentes e que melhorem a 
vida das pessoas.

De entre todas elas quais 
destaco, por exemplo na área 
da saúde uma proposta que 
visa excluir o Serviço Nacio-
nal de Saúde das leis dos 
compromissos eliminando 
assim constrangimentos a 
que está sujeito, bem como 
o reforço do investimento na 
saúde pública e o alargamen-
to do número de unidades de 
saúde.

Na proteção social, o PCP 

defende, entre outras medi-
das, o alargamento do paga-
mento de abono de família 
pré-natal ao 4º escalão de 
rendimentos e é ainda objeto 
de proposta a criação de uma 
rede pública para os cuidado-
res informais.

Defende ainda o PCP a 
baixa do IVA da eletricidade 
para os 6%; o direito à refor-
ma sem qualquer penaliza-
ção para trabalhadores com 
40 anos de contribuições e 
60 anos de idade; bem como 
o aumento do salário míni-
mo nacional para 650 euros, 
entre outras propostas que 
visam melhorar as condições 
de vida e do trabalho. Em 
resumo, se hoje os trabalha-
dores e o povo têm melhores 
condições de vida, melhores 
salários e um país mais justo 
e solidário, pode-se assegu-
rar que tal só é possível gra-
ças ao contributo dado pelo 
PCP no parlamento, a esta 
governação.

Alguém acredita que o 
Partido Socialista sozinho go-
vernaria desta forma? É evi-
dente que não.

É por isso que só com o 
reforço do PCP nas próximas 
eleições, com mais votos e 
mais deputados eleitos, é que 
teremos uma governação 
mais justa e solidária.

ADÃO COELHO

Orçamento de Estado 2019
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Foi há… 19 anos

O primeiro número do jornal O Povo Famalicense foi para 
a rua a 22 de Novembro de 1999. 

“Jornal para todos” era o título do editorial assinado pelo 
então director, Rui Feio, dando conta do nascimento de um 
novo projecto editorial ao serviço da comunidade famalicen-
se, dando voz aos mais e aos menos públicos, na certeza de 
que todos têm parte, legitimidade e voz na construção de um 
futuro colectivo. Democraticidade foi palavra de ordem até no 
modelo de distribuição, com uma aposta na gratuitidade e no 
porta-a-porta.

Foi há... 17 anos

Uma árvore de grande porte, na margem da Estrada Na-
cional 206 (Famalicão-Joane), caiu na direcção do de um 
complexo de apartamentos no lugar da Espadaneira, em Re-
quião, arrastando consigo uma grande quantidade de terra, 
correspondente a uma quota superior de terreno. Apesar da 
gravidade do incidente, as pessoas que se encontravam no 
interior do apartamento mais visado pela derrocada, não so-
freram quaisquer ferimentos.

Foi há… 15 anos
Em Fevereiro de 2003, a Direcção Regional de Veteriná-

ria decretava o encerramento do Matadouro Central de Entre 
Douro e Minho, depois de uma vistoria que detectou “uma fal-
ta de higiene deplorável”. A estrutura, então de gestão públi-
ca e privada, integrando nomeadamente a Câmara Municipal 
na presidência do Conselho de Administração, foi encerrada 

até que nova vistoria validasse a normalização da situação. 
Nos anos seguintes a gestão dos matadouros acabaria por 
sofrer alterações de fundo, sendo definitivamente abandona-
da a gestão pública.

Ainda em 2003, a instalação de um aterro em Fradelos, 
justificou a contestação de autarcas desta e de freguesias 
vizinhas, mas também de outros intervenientes políticos, 
como o militante do CDS, Tavares Bastos, que falava de “uma 
bomba atómica contra o ambiente”. Apesar da contestação, o 
centro de tratamento de resíduos e aterro viria mesmo a ins-
talar-se na freguesia de Fradelos, abrindo portas em 2009. A 
Valor-Rib dedica-se à triagem e aterro de resíduos industriais 
não perigosos, e ainda resíduos de construção e demolição.

Foi há… 14 anos

Uma forte tempestade que se abateu sobre o concelho, 
com chuva forte, granizo e vento, deixou estragos em empre-
sas e habitações. As freguesias mais afectadas foram Vale 
S. Martinho, Castelões, Pousada de Saramagos, Vermoim, 
Calendário, Riba de Ave, Delães e Bairro, onde o granizo que 
caiu atingia o tamanho de bolas de pingue-pongue.

Ainda neste ano, abriu ao trânsito a Variante Nascente à 
cidade, uma obra de 50 milhões de euros e 6,2 quilómetros 
de extensão que, finalmente, retirou do centro da cidade os 
milhares que viaturas que no dia a dia o frequentavam ape-
nas para atravessar. A obra tinha sido projectada há vários 
anos, e tardou a sair do papel. O último mandato de Agosti-
nho Fernandes ficou, de resto, marcado pelo protesto do mu-
nicípio pelo sucessivo adiamento do investimento. Chegou a 
haver, inclusive, cartazes com palavras de ordem e um bu-
zinão marcado que acabou por não acontecer face a garan-
tias de arranque.

Foi há… 13 anos
Em Fevereiro de 2005, o novo troço da A7, ligando Vila 

Nova de Famalicão à Póvoa do Varzim, abriu ao trânsito. A 
construção arrancou em 2003 e terminou dentro do prazo 
previsto. O investimento foi de 73 milhões de euros. 

Foi há… 12 anos

Em Outubro de 2006, uma descarga poluente matou mi-
lhares e milhares de peixes no rio Ave, um curso de água 
em cuja reabilitação natural se haviam investido milhões de 
euros nos últimos anos. O fenómeno teve particular incidên-
cia na freguesia de Lousado, onde pescadores se depararam 
com a mortandade numa manhã de domingo.

Foi há… 11 anos

O novo Palácio de Justiça de Vila Nova de Famalicão, que 
custou cerca de 8,8 milhões de euros, abriu portas em Se-
tembro de 2007. O processo de transferência das instalações 
junto aos Paços do Concelho foi conturbado, e os funcioná-
rios estiveram vários dias a operar o sistema apenas com um 
telefone, um sistema informático a funcionar parcialmente, e 
corredores e gabinetes a meia-luz, uma vez que o forneci-
mento eléctrico ao edifício era ainda provisório aquando da 
abertura.

O edifício foi apenas inaugurado oficialmente em Dezem-
bro desse ano, pelo então ministro da Justiça, Alberto Costa.

(CONTINUNA NA PÁGINA 35)

Escrevemos páginas de história
Em 19 anos, o jornal O Povo Famalicense vem escrevendo páginas da história do concelho de Vila Nova de Famalicão, 
em cadernos que semanalmente fazemos chegar aos nossos leitores. 
Destacamos aqui alguns dos acontecimentos que marcaram a vida de uma comunidade desde 1999.
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Foi há… 10 anos

Abriu portas, depois de 20 anos de reivindicação e pro-
messas adiadas, o novo quartel da GNR de Joane. A inau-
guração teve a presença do então ministro da Administração 
Interna do Governo de José Sócrates, Rui Pereira.

Entretanto, um mês antes, um Secretário de Estado do 
mesmo Governo visitou as instalações da GNR de Riba de 
Ave e, finalmente, a degradação gritante que apenas se co-
mentava ficou materializada em fotografias que os jornalistas 
puderam tirar no interior.

Também em Dezembro de 2010, as cerca de 30 famílias 
de etnia cigana que viviam em construções abarracadas junto 
à Estação, foram realojadas no complexo das Bétulas, cons-
truído pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Foi há… 9 anos

O Supremo Tribunal de Justiça condenou a Direcção Ge-
ral de Impostos a fornecer à Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão toda a informação relativa à cobrança de derra-
ma em 2009 e 2010. Refira-se que o imposto é cobrado pela 
Autoridade Tributária mas o município é que é o beneficiário 
da receita que incide sobre os lucros das empresas, declara-
dos em sede de IRC. Atendendo a um montante transferido 
bastante aquém do efectivamente pago pelas empresas, a 
autarquia solicitou informações àquela direcção, que se es-
cudou no sigilo dos dados dos contribuintes para não a for-
necer. A sentença judicial veio obrigar à prestação de contas. 

O município acabaria por receber mais tarde um montante 
relativo à rectificação dos montantes. O que deixa implícito o 
reconhecimento de que o valor inicialmente transferido não 
correspondia de facto ao cobrado.

Foi há… 6 anos

2012 foi o ano da inauguração do Parque da Devesa, uma 
obra que era ansiada há pelo menos duas décadas. A obra 
concretizada e inaugurada por Armindo Costa ocupa 23 hec-
tares custou cerca de 18 milhões de euros.

Foi há… 5 anos

A reforma administrativa ao nível das freguesias encolheu 
o concelho de 49 para 36 freguesias. A medida do Governo 
de Passos Coelho, foi do desagrado dos autarcas. Em Vila 
Nova de Famalicão foram instituídas onze Uniões de Fregue-
sia.

Foi há…2 anos
O ensino particular e cooperativa rumou a Lisboa em pro-

testo contra os cortes empreendidos pelo Governo aos Con-
tratos de Associação, que colocavam escolas como a Didáxis 
e o Externato Delfim Ferreira na rede de ensino público. Ape-
sar da contestação o Governo não recuou.

Foi há… 1 ano

As obras de beneficiação da Estrada Nacional 14 tiveram 
finalmente calendário. O investimento do Governo, que prevê 
a duplicação da via em 1,5 quilómetros e a requalificação em 
2,5 quilómetros, já arrancou, de resto. O investimento é de 
cerca de 5,4 milhões de euros.

Ainda este ano

A Câmara Municipal anunciou um investimento de oito mi-
lhões de euros no Estádio Municipal. O investimento a três 
anos irá incidir sobre o campo propriamente dito, mas tam-
bém irá criar uma série de novas valências e apostar na co-
modidade dos espectadores.          SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Semana a semana, O Povo Famalicense reencontra-se 
com os seus leitores, honrando um compromisso que já con-
ta com 19 anos de existência.

Esta é a face pública de um ciclo de sete dias, mas há todo 
um “lado B” por detrás do conteúdo das páginas de um jornal 
que, para além de agenda e actualidade, procura ser disrup-
tivo, sair da normalidade e marcar ele próprio a agenda, com 
assuntos que sejam do interesse da comunidade. 

A convicção desta equipa, que não é vasta mas é rica e 
voluntariosa, é a de que a imprensa, mais do que uma caixa 
de ressonância do que acontece no território, pode ser a “sa-
grada locomotiva do progresso”, como dizia o escritor, poeta 
e dramaturgo francês, Victor Hugo.

Avaliar e retomar o ciclo

Para O Povo Famalicense, mais do que começar à segun-
da-feira, a semana começa à terça. No rescaldo de uma edi-
ção que fechou no dia anterior e já está a ser distribuída, o dia 
é de alinhavar a próxima, a seis dias de distância. 

Reunir impõe-se, por isso, não só para avaliar o trabalho 
que ficou para trás, mas sobretudo para definir os temas que 
se hão-de escrever nas próximas páginas de actualidade no-
ticiosa. 

Alinhavam-se assuntos, mas também a dimensão do jor-
nal, que isto de levá-lo até si, sem custos ou transtornos, obri-
ga a uma gestão rigorosa, sem prescindir do nosso dever de 
informar, mas conscientes de um equilíbrio face às receitas 
publicitárias, que são a nossa única forma de financiamento.

No terreno

Depois de reunir, a hora é de agir. Importa mesmo ir para o 
terreno, que a cada dia que passa a semana fica mais curta.

O trabalho de reportagem faz-se da agenda que a actua-
lidade nos impõe, mas também da actualidade que o jornal 
faz questão de marcar, abordando assuntos que considera 
de interesse para o concelho de Vila Nova de Famalicão, nas 
suas mais diversas facetas.

No percurso do nosso trabalho existem barreiras. Algumas 
que conseguimos transpor, outras que infelizmente não te-
mos como. Ainda há muito a convicção de que a função do 
jornalista é “branquear”, nas páginas do jornal, a verdade que 
ninguém quer assumir. Não é assim… O jornalista não é a 
notícia. A sua função é a de ouvir o que emana da sociedade, 
tratar comprometido com a procura da verdade, e transmitir, 
obedecendo a esse compromisso. A sociedade civil tem, por 
isso, que assumir o seu papel de actor, e deixar de depositar 
nos jornais a responsabilidade de carregarem às costas as 
verdades incómodas pelas quais muitas vezes ninguém dá 
a cara.

Para lá deste obstáculos que só contornamos optando 
por “estradas secundárias”, abate-se sobre os jornais locais 
a constante desconsiderações por parte das entidades go-
vernativas nacionais. Não têm conta os pedidos de esclare-
cimentos formulados aos mais diversos ministérios ou estru-
turas da governação, sempre sem reposta, por conta de um 
remetente que não é título ou cadeia de televisão nacional.

Rubricas preciosas

Quem está com O Povo Famalicense desde o primeiro 
momento, habitou-se à presença ininterrupta do Garganti-
nha. A rubrica bem pode tratar das minudências com impacto 
no quotidiano dos famalicenses, mas não temos dúvidas de 
que e um precioso contributo para a resolução.

Esta é mesmo a rubrica que mais comunica com a popula-
ção, que contribui activamente para alimentar o Gargantinha. 
À redacção chegam propostas de viva voz, mas também são 
muitas as que nos são encaminhadas por e-mail, para gar-
gantinha@opovofamalicense.com.

Com um carácter diferente, a rubrica assinalada por Carli-
to e com pouco mais de um ano, o Famalico, mistura o laser 
com a actualidade, através de jogos e quebra-cabeças que 
têm cada vez mais adeptos. Carlito, esteja onde estiver, não 
falha ao seu compromisso com a criatividade, sempre inspi-
rada nos assuntos que marcam a semana.

Desenhar um jornal

Desenhar um jornal começa pela soma das letras. Há que 
organizar a estrutura da notícia, com base no trabalho de re-
portagem. 

Mas, material noticioso reunido e organizado, segunda-
-feira é o dia de dar corpo à forma que os leitores encontram 
no papel. É dia de paginar. O trabalho é equivalente ao da 
montagem de um puzzle. As notícias distribuem-se, página 
a página, balanceando material fotográfico e publicidade, e 
procurando dar o destaque adequado aos assuntos mais re-
levantes.

Rotativas em acção

Concluída a edição, hoje é fácil fazer chegar o caderno à 
gráfica. Longe vão os tempos de horas em linha… Fechada 
a página ela pode seguir imediatamente através do servidor. 
Facilidades da era digital que vieram tornar os fechos de edi-
ção bastante menos complexos e demorados.

De ficheiros em mão, as rotativas arrancam ña Naveprinter 
- gráfica onde O Povo Famalicense procede à impressão do 
jornal, e em menos de duas horas cá está mais uma edição, 
no papel. São 15 mil exemplares, prontos a ser transportados 
até à redação e a tomarem rumo pelo concelho fora de forma 
gratuita para os leitores.

A distribuição começa de manhã bem cedo. Cerca das 
sete da manhã já os distribuidores andam na rua. Primeiro 
na cidade, depois pelas freguesias do concelho. O rácio por 
freguesia é proporcional ao número de habitantes, com o ob-
jectivo de uma distribuição equitativa, garantindo assim uma 
expressão média semelhante do jornal em todas as 49 fre-
guesias que compõem o território de Vila Nova de Famalicão.

E quando a distribuição ainda nem aqueceu os motores 
para finalizar um processo que se estende até ao penúltimo 
dia da semana, já na redacção se trata do próximo. 

Toca a reunir, avaliar e programar, que já há nova edição 
a caminho.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Projecto editorial inovador nasceu em Vila Nova de Famalicão há 19 anos

O “lado B” d’O Povo Famalicense
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Esta é a vigésima sexta 
edição deste simples devo-
cional que tem como critério 
máximo, a Palavra de Deus 
explicada e aplicada em nos-
so cotidiano, em conformi-
dade com a Bíblia Sagrada. 
Neste sentido, convidamos 
a todos os leitores, a medi-
tar nas Sagradas Escritu-
ras, apreciando-a, lendo-a 
constantemente, refletindo 
e aplicando os seus princí-
pios, ensinos e verdades no 
mais profundo de nossos co-
rações, como também pra-
ticando no dia-a-dia o seu 
conteúdo de sabedoria espi-
ritual e inspiradora. 

Você saberia responder 
a esta pergunta? Ser salvo 
pode referir-se a alguém que 
sofreu um acidente, um afo-
gamento, um perigo imediato 
e aparentemente insolúvel, 
e, mesmo assim, foi livrado 
por alguém que seria a par-
tir daquele momento, o seu 
Salvador … o seu Herói. 
Contudo, dito isto, a maior 
Salvação que alguém pode 
experimentar, é a Salvação 
de sua Alma para a Vida 
Eterna, que só pode ser ofe-
recida pelo Senhor Jesus 
Cristo, com todos os méri-
tos de Sua morte sacrificial 
na Cruz. Como ser Salvo? 

Vamos comparar a salvação 
com uma viagem que tem 
origem, caminho e destino.A 
Salvação é um Dom gratuito 
de Deus … a sua origem vem 
da Graça de Deus, vs 5c e vs 
8ª - A origem é de onde vie-
mos. De onde vem a Salva-
ção? O texto deixa claro que 
a Salvação é de Graça, não 
custa nada devido ao Amor 
e Misericórdia de Deus por 
Nós e toda a Humanidade, 
vs 4. Está bem claro que “isto 
não vem de obras ...para que 
ninguém se glorie”… vs 8-9, 
pois se fosse das obras, se-
ria conquistado pelo próprio 
homem/mulher e estaria su-
jeito à vontade e justiça hu-
mana, mas se é pela Graça, 
então só pode ser concedido 
por Deus. Muitas pessoas e 
religiões querem pagar sua 
própria Salvação e se de-
cepcionam, porque isto é im-
possível, humanamente. So-
mente o Senhor Jesus Cristo 
pode pagar a Salvação, por 
que não somos merecedo-
res da mesma, pois, “estan-
do nós mortos em nossos 

delitos, Ele nos deu vida”, 
vs 5. Não há nada de bom 
que possamos fazer para 
que Deus nos ame mais. 
Não há nada que deixemos 
de fazer para que Deus nos 
ame Menos. Por que Deus é 
Amor!O Caminho da Salva-
ção» Fé, vs 8b - O Caminho 
da Salvação, significa a dire-
ção que vamos seguir. Para 
chegar há um destino preci-
sa-se de seguir o caminho 
certo. Se partirmos de um 
lugar para outro, devemos 
escolher qual direção melhor 
para chegar ao destino. Qual 
é o Caminho para a Salva-
ção? O texto diz que é “pela 
Fé”, ou, através da Fé, mas 
será que é qualquer Fé, de 
qualquer jeito, em qualquer 
crença ou deus? Não. É uma 
Fé específica em uma única 
pessoa que é o Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, que 
disse: “Eu sou o caminho, 
a verdade e a vida”, João 
14:6. Ele não disse “um dos 
caminhos”, “uma das verda-
des” ou “uma vida qualquer”. 
Muitos dizem que todos ca-

minhos religiosos chegam 
e servem ao mesmo Deus, 
que há muitas verdades so-
bre Deus, ou, que podemos 
passar por várias vidas para 
conhecer a Deus. Mas, o 
Senhor Jesus Cristo disse 
diferente, que somente Ele 
é, o único Caminho, a úni-
ca Verdade e a única Vida.
Destino da Salvação» Dom 
de Deus - A Vida Eterna, vs 
8c - Uma viagem tem sempre 
um destino almejado. Qual o 
destino de quem parte da ori-
gem da Graça e segue pelo 
Caminho da Fé no Senhor 
Jesus Cristo? O destino de 
quem caminha pela Graça 
e através da Fé no Senhor 
Jesus Cristo, buscando a 
Salvação não pode ser outro 
senão alcançar o Dom, ou 
seja uma prenda gratuita de 
Deus, que é, a Vida Eterna. 
Enquanto estamos aqui nes-
ta terra o Senhor Jesus Cris-
to por intermédio do Ministé-
rio do Espírito Santo, nos dá 
Vida e Vida em Abundância, 
João capítulo 10, versículo 
10. Porém, o maior prêmio 

que recebemos é a Salvação 
da nossa Alma. Mas, não é 
só de coisas “abstratas” que 
devemos ter como destino. 
O texto bíblico também diz, 
que é “para boas obras”, vs 
10. Embora não diz que não 
somos salvos “pelas obras”, 
a Origem é a Graça, mas, 
“pelas obras”, o Destino é 
o Fruto da Graça, ou seja, 
devemos fazer Obras como 
consequência da nossa Sal-
vação através do Senhor 
Jesus Cristo. Se eu e você 
somos Salvo, nosso Des-
tino é viver fazendo Boas 
Obras, com toda a nossa 
Gratidão pela Salvação que 
recebemos através do Amor 
e gratuitamente. Vamos en-
tão, cultivar e frutificar na 
Salvação pela Graça que 
recebemos, por meio da Fé, 
para que tenhamos sempre, 
o Dom da Vida Eterna.“… 
Sois Salvos …”Aqui não diz 
que seremos, sereis ou se-
ríamos Salvos no futuro, e 
sim, no presente. Então a 
Salvação é para hoje, agora, 
já, se assim decidirmos, é 
preciso fazemos uma esco-
lha. Por mais que possamos 
entender tudo isso, somente 
quando estivermos nos Céus 
com Deus, é que Ele, na Sua 
Majestade e Soberania, irá 

nos “mostrar nos séculos 
vindouros a suprema riqueza 
da sua graça, em bondade 
para conosco”, vs 7.Mesmo 
que ainda não entendamos, 
o melhor é Crer e Decidir por 
Aceitar esta Salvação, atra-
vés do Senhor Jesus Cris-
to. Como isto, certamente, 
agrada e alegra o coração 
de Deus.

“Leia todos os dias a Bí-
blia Sagrada - Ela é a Pala-
vra Soberana de Deus, para 
o Nosso Coração.”

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

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

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

Leitura Bíblica: 
“Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com 

que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, 
nos vivificou juntamente com Cristo … pela graça sois salvos.”

EFÉSIOS 2:4-10



VENDO
Terreno para construção 

em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

DIVERSOS
VENDO
Escritório 
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8  

ALUGA-SE
Pavilhão em Ribeirão 

c/ 2 pisos, 800m² 
por piso.

TLM.: 914 904 464
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25 ANOS DE ATIVIDADE

PRECISA-SE 
AJUDANTE

ANUNCIE 
AQUI!

VENDO
Antiguidades. 

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

VENDO - 968 670 680
MORADIA R/C EM CONSTRUÇÃO - ALTO LUXO
4 suites, quarto de vestir, salão, sala de jogos, cozinha, casa de 
banho, def. motores, w.c., jardim de inverno, escritório, adega, 

garagem para 4 autos, ginásio, sauna, sala tratamento de 
roupas, piscina exterior, campo de jogos e espaços verdes. 

Área coberta de 330+150m² - Terreno: 2.000 m².
VALOR DE MERCADO 280 MIL EUROS

VENDO POR 140 MIL EUROS
PERTO DA A7 - SEIDE - V. N. FAMALICÃO

PRECISA-SE
Serralheiro e 

aprendiz.
TLM.: 917 336 176

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

MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE

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

 POSSÍVEL DESLOCAMENTO
PAGAMENTO APÓS O RESULTADO

RESULTADOS IMEDIATOS 
(Junto ao MacDonalds de Famalicão)

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

EMPRESA 
DE FAMALICÃO
Precisa de Motorista 

para internacional 
com experiência 

comprovada.
 Cartão CAM.

TLF.: 252 492 073

EMPRESA COMÉRCIO
 E SERVIÇOS

ADMITE PARA VÁRIOS CARGOS
(M/F)

Famalicão / Braga / Sto.Tirso / Trofa / Guimarães

252 314 145 | 912 192 387

961 134 523

CAVALHEIRO
Divorciado, deseja conhecer 

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

 TLM.: 968 773 081

ARTUR 
MIRANDA

Quero uma 
rapariga para 

futuro dos 
20 aos 30 anos.

TLM.: 910 313 456

EMPRESA METALÚRGICA EM 
V. N. FAMALICÃO ADMITE:

 - Operários para a Produção 
(com ou sem experiência profissional na área)
- Torneiro/Fresador de máquinas convencionais 
(com experiência profissional na área)
- Eletricista de instalações industriais
 (com experiencia mínima de 3 anos,
 conhecimentos de autómatos programáveis,
 facilidade para trabalhar em turnos)
- Eletricista de manutenção 
(com experiência profissional na área)
 
Oferecemos:

- Vencimento compatível com a experiência
- Prémios de produtividade e Formação
  profissional
- Cantina própria

Resposta para: 
Apartado 5012 | 4760-648  LOUSADO
Telefone: 252490020 | Fax: 252490029
Email: rh@cmw.pt

ALUGA-SE
Apartamento T2 geminado em 
Antas s/ condominio c/ móveis

 e cozinha em bom estado.
TLM.: 967 704 847

VENDO
Quintinha no Louro 
à beira rio. 5200m²
TLM.: 919 701 906

ALUGA-SE
T2 ao ano mobilado na 

Póvoa de Varzim. Avenida 
Vasco da Gama.

252 316 010 | 967 557 084

PRECISA-SE
Cozinhera com

experiência 
para restaurante 
em Famalicão.

TLM.: 912 951 884

VENDE-SE
Moradia para restauro
 em Lousado. 59.000€
TLM.: 914 904 465

ALUGO
T2 mobilado em Nine
 junto à Estação. 375€
TLM.: 914 904 465

PRECISA-SE
Funcionária de limpeza 

profissional c/ 
experiência

 e carta de condução. 
Segunda a Sábado.

TLM.: 965 735 688

PRECISA-SE
Funcionárias para 

limpeza na zona 

de Famalicão.
TLM.: 935 772 711
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HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

VIVIANE
Boca de Mel. Desfrute de bons 

momentos em ambiente envolven-

te e relaxante. Oral delicioso, 69, 

carícias. Com vídeo erótico. Não 

atendo privados e fixos. 

TLM.: 913 441 183

LOIRA CÉLIA 
Sexy, elegante, magra, oral
 natural. Muitos miminhos, 
completa. Atende todos os 

dias a partir das 8h. 
Corpo bem feito.

TLM.: 915 785 033

FAMALICÃO
Loira, sexy, magra, peito 

durinho, oral natural, adoro 
69, mi... Todas as posições

 nas calmas.
TLM.: 918 081 000

QUER ANUNCIAR?
252 318 432

A ADMIRÁVEL 
LAURA

DESPEDIDA! ÚLTIMOS DIAS!
Mulher insaciável. Pele macia, 

cara linda, completa. Rabo 
guloso, grelo avantajado. 

Massagem marquesa. 
Cavalheiros/casais. 2.ª a 

sábado 10h-19h. Ñ atende 
números privados.

TLM.: 915 275 958

PORTUGUESA
A Bela madura 

portuguesa, rainha 
do oral natural, muito 

meiga e carinhosa, peito 
XXXL, peludinha. 

Todos os dias.
TLM.: 911 746 125

LOIRINHA
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

RELAX RELAX

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
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

PORTUGUESA 
Quarentona, meiguinha e 

carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

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

VIUVINHA 
VOLTOU

FAMALICÃO.
Peito de meloa, corpo bem 

constituído e peludinha. Não 
atendo números privados.

 TLM.: 926 598 702

FAMALICÃO
Lara, jovem, meiga, 23 anos, 

magra, corpo e rosto de 
boneca. (Somente para
 homens de bom gosto). 

Não atende privados.
TLM.: 916 130 100

RELAX RELAX

TRAVESTY
1.ª Vez, ativa e oassiva, oral 

natural, beijos de língua, mamas 
medias, bumbum guloso, 19x5 

reais. Venha conhecer e ter
 comigo em local discreto e 

privado. Disponível 24 horas.

TLM.: 920 359 770

TRAVESTY
1.ª Vez, morena, cravo e ca-

nela, foto real, dote XXL, rabo 
suculento e faminto, O natural, 

completa. 24 horas.

TLM.: 911 730 262

PORTUGUESA
50entona, doce 

e meiga. Só com 
pervenção.

TLM.: 913 590 701

A 1.ª ABALADORA 
PORTUGUESA
Tentação. Jovem safada. 
Mamlhuda, Boca de mel, 

O profundo delicioso, an... 
demorado, sem tabus. 
Das 8h à 1 da manhã.

TLM.: 915 324 235




