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Ex-funcionária da Junta de Nine 
acusada de peculato e falsificação

Mulher ter-se-á apropriado de cerca de 1700 euros de cidadãos 
lhe confiavam o pagamento de contas a entidades públicas 
e privadas, no posto dos CTT que a autarquia local acolheu 
em 2012. Foi despedida por justa causa no âmbito 
de um processo disciplinar instaurado pela Junta, à qual 
chegaram suspeitas e denúncias. 
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Greve dos oficais 
de justiça faz parar 
o Tribunal 
de Famalicão
Pág. 4

CIM do Ave atrasada 
8 meses na avaliação 
de candidaturas
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Reabilitação urbana 
avança devagar

Segundo o município há 
37 operações em curso. 
O número está ainda 
longe do volume que 
seria necessário para 
reabilitar a cidade. 
Apoios são positivos 
mas carecem de tempo 
de consolidação.    
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O piso da Rua D. Dinis, em Calendário aluiu parcialmente.
Coisas que acontecem!... 

Só que, neste caso, já nem é a primeira vez , e a última terá sido em Junho.
A cratera começou por ser sinalizada, e assim se arrastou 

por um par de semanas... 
Entretanto, lá veio um remendo, “mais um!”, dizem os moradores, 

que põem pouca fé na qualidade da solução...

Associação de Concertinas 
festejou 
o Natal

A Associação de Con-
certinas Monte de Santo 
André realizou, no pas-
sado sábado, o seu tradicional jantar de Natal. 

O evento promoveu a “confraternização, união, partilha 
e convívio dos associados, alunos, familiares e amigos”. 
Contou com a presença de Nelson Pereira, em represen-
tação da Câmara Municipal, do presidente da Junta Jorge 
Amaral e do pároco António Loureiro Lopes. Em dia de 
festa, os tocadores de concertinas não deixaram de ani-
mar os convivas com cantares tradicionais, e nem faltou a 
troca de prendas e o sorteio do cabaz de Natal.
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Uma ex-funcionária da 
Junta de Freguesia de Nine 
ter-se-á apropriado de uma 
quantia da ordem dos 1700 
euros, relativa a verbas que 
lhe eram confiadas por ci-
dadãos com o objectivo de 
pagar contas diversas a en-
tidades públicas e privadas.

Na passada quarta-feira, 
o site da Procuradoria-Ge-
ral da República deu conta 
da conclusão do inquérito e 
dedução de acusação contra 
a ex-funcionária por três cri-
mes de peculato, um crime 
de falsificação de documen-
tos, e um crime de falsidade 
informática.

Ao que O Povo Famali-
cense conseguiu apurar, a 
mulher, na casa dos 30/40 
anos, ter-se-á apropriado de 
quantias que cidadãos lhe 
confiavam para pagamen-
to de contas como a luz, a 
água, e outras. Isto porque, 
a Junta de Freguesia assu-
miu, em 2012, a criação de 
um posto dos CTT, perante a 
decisão de encerramento da 
estação que existia na fre-
guesia. Nesta sequência, os 

cidadãos que anteriormente 
se dirigiam à estação dos 
CTT para pagar contas di-
versas, passaram a dirigir-se 
ao posto criado pela Junta 
na sua sede. A mulher, que 
era funcionária da autarquia 
local desde 2002, e que pas-
sou a exercer funções rela-
cionadas com o novo postos 
dos CTT em funcionamento, 
criava a aparência de paga-
mento efectivo das referidas 
contas, recorrendo inclusive 
a carimbo ou vinhetas, mas 
apropriar-se-ia do dinheiro 

que as pessoas lhe confia-
vam.

De acordo com o que 
conseguimos apurar, as 
suspeitas de apropriação 
começaram a surgir quando 
alguns cidadãos se foram 
deparando com a acumula-
ção de passivos, uma vez 
que as contas que julgavam 
pagas não o eram de facto.

De resto, terá sido por ser 
confrontada com estas situa-
ções e suspeitas, que a Jun-
ta de Freguesia instaurou um 
processo disciplinar à fun-

cionária em causa em 2016. 
Na sequência do processo 
disciplinar a mulher foi des-
pedida com justa causa. O 
caso deu entretanto origem a 
uma acusação no Ministério 
Público, que agora a indicia 
pela prática de cinco crimes.

O Ministério Público con-
siderou indiciado que a ar-
guida, nos anos de 2014, 
2015 e 1016, “apropriou-se 
por várias vezes de diver-
sas quantias respeitantes ao 
giro deste posto, no montan-
te global de 1.717,47 euros, 
nomeadamente relativas a 
pagamentos vários devidos 
a entidades públicas e pri-
vadas”. Na mesma acusação 
considera indiciado que “a 
arguida certificava os paga-
mentos com vinhetas que 
não lhes correspondiam e 
eliminava do sistema infor-
mático os registos dos paga-
mentos efectuados”.

Confrontada com a acu-
sação pública contra a ex-
-funcionária, o presidente da 
Junta de Freguesia, Paulo 
Oliveira, não quis comentar o 
caso, cujo desenlace remete 

para o processo judicial que 
irá correr termos. SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Ex- funcionária da Junta de Nine acusada de peculato, falsificação de documento 
e falsidade informática

Mulher ter-se-á apropriado de quantias 
que lhe eram confiadas para pagar contas

Biblioteca aberta 
até à meia-noite para 
acolher estudantes

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco iniciou 
ontem, segunda-feira, o horário alargado para estudantes, 
mantendo-se aberta até à meia noite. O novo horário que 
estará em vigor até 31 de janeiro tem como objetivo servir 
os alunos do ensino superior durante a época de exames. 

A medida que arrancou no inicio de 2017 tem-se reve-
lado um verdadeiro sucesso, contando com uma adesão a 
este horário de vários milhares de estudantes.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, “sair à noite para estudar na Biblioteca está, as-
sim, a tornar-se um bom hábito entre os nossos estudan-
tes e isso é de enaltecer”. O edil frisa que “os números não 
deixam dúvidas e deixam-nos muito satisfeitos, susten-
tando a nossa aposta em corresponder às necessidades 
dos nossos jovens, criando uma ligação mais próxima e 
cúmplice com eles e auxiliando-os na concretização dos 
seus objetivos”.

Assim, até 31 de janeiro, a Biblioteca Municipal funcio-
na às segundas-feiras das 14h00 às 24h00 e de terça a 
sexta-feira das 10h00 às 24h00. O edifício está localizado 
na Avenida Dr. Carlos Bacelar.
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“Quentes e boas!”, as 
castanhas assadas foram a 
forma encontrada pelos ofi-
ciais de justiça do Tribunal 
de Vila Nova de Famalicão 
para passar aos cidadãos a 
mensagem sobre as razões 
de mais uma acção da gre-
ve parcial que irá decorrer 
até ao final do ano. Na pas-
sada quarta-feira de manhã, 
entre as 09h30 e as 11h30, 
os oficiais distribuíram casta-
nhas assadas a quem tinha 
diligências marcadas, uma 
iniciativa que estreitou laços 
entre os agentes da justiça 
e uma sociedade civil que, 
maioritariamente, desconhe-
ce os condicionalismos do 
seu trabalho.

A jornada reivindica ac-
tualização salarial, mas vai 
muito para além disso. Jo-
aquim Queirós, delegado 
sindical, adianta que a re-
muneração é de facto uma 
das reivindicações, e subli-
nha que não poderia deixar 
de ser quando os oficiais 
de justiça estão “depaupe-
rados” por mais de 18 anos 
de estagnação salarial, mas 

adianta que a luta é também 
contra a “falta de condições, 
falta de formação, falta de 
equipamento, e falta de re-
cursos humanos, o que leva 
a que o serviço que quere-
mos prestar ao cidadão, e 
está à altura das suas ex-
pectativas, não seja cum-
prido”. Considera mesmo 
que a sociedade civil ficaria 
“surpreendida com as condi-
ções absolutamente incríveis 
e inacreditáveis com que os 
oficiais de justiça se depa-
ram todos os dias”.

Indiferença 
da tutela aumenta 
revolta e reforça 
união

Confrontado com a indi-
ferença que o Ministério da 
Justiça tem revelado face a 
uma greve que já acontece 
há semanas e se prolongará 
até ao final do ano, Joaquim 
Queirós deixa claro que isso 
só tem servido para que “os 
oficiais de justiça se sintam 

cada vez mais revoltados, 
e cada vez mais unidos”. O 
delegado sindical fala de um 
protesto “justo, e que preten-
de melhorar a capacidade de 
resposta do sistema judiciá-
rio”, e adianta que a luta irá 
manter-se. Para além das 
greves parciais agendadas 
até ao final do ano, e de uma 
semana de greve total entre 
7 e 11 de Janeiro de 2019, a 
classe está disponível para 
prolongar o protesto muito 
para além dessa data, “ape-
sar do processo lhes estar a 
custar em termos salariais”.

Joaquim Queirós, que 
lamenta a ausência de me-
didas para o sector no Or-
çamento de Estado, adianta 
que a ministra Francisca Van 
Dunem só tem vindo a re-
velar que não tem qualquer 
capacidade de intervenção 
no seio do seu Governo: “a 
senhora ministra não tem 
autoridade, e não estará a 
fazer nada no Ministério da 
Justiça. Por outro lado a sua 
equipa ministerial demonstra 
desconhecimento da realida-
de, ou, pelo menos, conhe-

cimento apenas parcial da 
realidade. Isso faz com que 
os oficiais de justiça sintam 
que, apesar de se esforça-
rem todos os dias, apesar 
do Governo todos os anos 
embolsar 20 milhões de eu-
ros à custa de trabalho não 
remunerado e extraordinário 
dos oficiais de justiça, por 
falta de recursos humanos, 
apesar de todo o esforço 

diário para corresponder às 
expectativas dos cidadãos, 
e de serem profissionais ao 
máximo no sentido de lhes 
transmitirem confiança, a tu-
tela não olha para eles como 
sendo parte da solução, mas 
antes como sendo parte do 
problema”.

A adesão à última greve 
parcial voltou a ser significa-
tiva em Vila Nova de Fama-

licão, com mais de 90 por 
cento dos oficiais de justiça 
a parar entre as 09h30 e as 
11h30. Dos 89 profissionais 
desta categoria, apenas sete 
se encontravam a trabalhar. 
A estes acresceram dois que 
se encontravam em forma-
ção.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Greve parcial com “receita” inovadora para passar a mensagem à sociedade civil

Castanhas “quentes e boas!” em mais uma 
jornada de luta dos oficiais de justiça

Oficiais de justiça ofereceram castanhas assadas e explicaram aos cidadãos as razões da sua luta
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“Converter a cidade numa 
verdadeira escola”. O com-
promisso foi confirmado 
pelo presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, na 
conferência “A Cidade Edu-
ca?”, uma iniciativa organi-
zada pelo “Jornal de Notícia” 
à qual o município se asso-
ciou, e cuja realização coin-
cidiu com o Dia Internacional 
das Cidades Educadoras, 
assinalado na passada sex-
ta-feira.

A jornada, que contou 
com o contributo do ex-Pre-
sidente da República Jorge 
Sampaio, que por motivos de 
saúde não marcou presença 
na sessão mas fez questão 
de se dirigir aos conferencis-
tas através de um vídeo, fi-
cou marcada pela convicção 
de que as cidades têm que 
lançar já hoje os alicerces da 
sua atractividade enquanto 
territórios, e que o alicerce 
por excelência é o da Edu-
cação. “Preparar o futuro 
demora décadas, mas é pre-

ciso começar já”, salientou 
mesmo o ex-Chefe de Esta-
do, para quem a atractivida-
de dos territórios será cada 
vez mais sensível para a sua 
prosperidade, e que nesta ló-
gica orientada para o suces-
so colectivo o grande desafio 
é “educar”. Impõe-se, por 
isso, no entender de Jorge 

Sampaio, que as cidades 
sejam inclusivas, promovam 
a economia digital, as ciên-
cias, e a sustentabilidade, 
para poderem alcançar ní-
veis de progresso passíveis 
de atrair e gerar benefícios 
para a comunidade. Alcan-
çar o sucesso é um trabalho 
do colectivo, frisou, pelo que 

importa também contrariar 
os paradigmas recentes das 
sociedades, muito focadas 
no individual.

Em linha com o antigo 
Presidente da República, o 
presidente da Câmara falou 
de um “tema desafiante, con-
vocante”, e frisou que o mu-
nicípio está “bem consciente 
do papel neste processo e 
em linha com a comunida-
de” nessa tarefa de fazer da 
cidade uma Cidade Educa-
dora. “Somos todos actores 
neste processo educativo. 
Não há trincheiras. Todos 
ensinamos e todos aprende-
mos”, referiu a propósito.

Da parte do executivo 
municipal, Paulo Cunha re-
feriu que tem encarado com 
“afinco e dedicação” ao tema 
da Educação. Para o res-
to conta com os cidadãos, 
convicto de que o insucesso 
educativo dos jovens “não é 
problema deles, mas de toda 
a comunidade”, e de que o 
conhecimento é o maior dos 
bens. “O saber, o conheci-

mento não são bens penho-
ráveis, são impenhoráveis”, e 
é também por isso que apela 
a cidadãos conscientes de 
que o processo educativo 
nunca está concluído.

A secretária-geral da As-
sociação Internacional das 
Cidades Educadoras, Mari-
na Canals Ramoneda, de-
fende “Educação para além 
das paredes da escolas”, 
e deu a conhecer diversos 
exemplos em que as cida-
des educam, recorrendo aos 
instrumentos mais banais do 
espaço urbano. Também ela 
reiterou a necessidade das 
Cidades Educadoras serem 
um desígnio do colectivo. O 
“saber”, o “fazer” e o “ser” de 
cada um tem que encaixar 
no “viver juntos”. Isso mesmo 
expôs perante os conferen-
cistas na certeza de que os 
quatro lados deste quadrado 
são o que constrói uma ver-
dadeira Cidade Educadora.

Na abertura da sessão 
que decorreu na tarde de 
sexta-feira na Casa das Ar-

tes, falaram ainda Afonso 
Camões, director da Global 
Média Group, detentora do 
“Jornal de Notícias”, assim 
como o seu director Domin-
gos Andrade.

Cidades Educadoras 
fundada em 1994

O município de Vila Nova 
de Famalicão aderiu em 
2010 ao movimento das Ci-
dades Educadoras. Em 1999 
Jorge Sampaio, enquanto 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Lisboa, foi pioneiro 
na subscrição da carta de 
princípios da Associação 
Internacional das Cidades 
Educadoras, fundada em 
1994. O “gesto” do então 
autarca foi considerado por 
Marina Canals Ramoneda 
“determinante” para a dis-
seminação do processo em 
Portugal.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES 

“A Cidade Educa?” – Conferência no Dia Internacional das Cidades Educadoras 
reuniu especialistas na Casa das Artes

Paulo Cunha quer “converter a cidade 
numa verdadeira escola”

Paulo Cunha abriu a sessão de trabalhos da tarde de sexta-feira
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A iniciativa de reabilita-
ção de edifícios antigos na 
cidade de Vila Nova de Fa-
malicão salta à vista, com-
parando com um passado 
recente, mas fica ainda muito 
aquém da dinâmica que se-
ria necessária para uma re-
qualificação global do centro 
urbano. 

O Departamento de Ur-
banismo (DU) tem identifi-
cados 204 imóveis a carecer 
de reabilitação, 25 dos quais 
estão em estado de “ruína”, 
28 em “péssimo estado” e 56 
em “mau estado”. Em curso 
estão 37 operações.

A definição e criação 
das Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU’s) veio abrir 
caminho à possibilidade de 
apoios, incentivos e benefí-
cios fiscais, num processo 
que avançou em 2015 com 
o mapeamento da cidade, e 
se alargou entretanto para 

ao centro de Riba de Ave e 
Oliveira S. Mateus. Mais re-
centemente estendeu-se ao 
eixo Bairro-Delães, mas so-
bre esta última não há ainda 
dados.

De acordo com a re-
alidade monitorizada em 
permanência pela Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, por intermédio 
do DU, há neste momento 37 
iniciativas de reabilitação em 
curso no perímetro da ARU 
da cidade, e cinco na Riba 
de Ave e Oliveira S. Mateus. 
Nos dois casos os números 
incluem as intervenções pre-
vistas para o Mercado Muni-
cipal e para o Cineteatro Nar-
ciso Ferreira. As operações 
em causa significam quase 
23 mil euros de apoios direc-
tos do município com a isen-
ção em taxas administrativas 
afectas ao licenciamento.

Quanto aos benefícios 

financeiros que envolvem 
as intervenções de reabili-
tação, o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urba-
no, suportado com financia-
mento do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional 
(FEDER), suscita uma dinâ-
mica de investimento supe-
rior a três milhões de euros 
na ARU da cidade, e quase 
três milhões na ARU de Riba 
de Ave e Oliveira S. Mateus.

Já no que toca a candida-
turas ao Instrumento Finan-
ceiro para a Reabilitação e 
Revitalização Urbanas, há 
seis intenções de pedidos 
de financiamento já formu-
ladas, e apenas três pedidos 
de financiamento de facto. O 
montante afecto à primeira 
categoria é superior a sete 
milhões de euros, e o afec-
to à segunda de quase nove 
milhões.

Francisca Magalhães, di-

rectora do DU, confessa que 
gostaria de ter mais edifícios 
a serem reabilitados, mas 
também admite que estes 
são “processos demora-
dos”, que requerem “análise 
rigorosa do edificado e um 
diagnóstico aprofundado”, a 
partir do qual se pode definir 
o programa da reabilitação. 
Acrescem condicionantes da 
própria construção, dos ma-
teriais existentes, o que obri-
ga “a uma estudo económico 
e financeiro para avaliar a 
viabilidade da intervenção”, 
sublinha a arquitecta, que 
compreende as reservas dos 
promotores privados, e ad-
mite “que precisem de mais 
tempo para interiorizar estas 
regras, e de que forma os 
benefícios são dados, para 
poderem avançar para o in-
vestimento”. 

Para a directora do DU, “é 
normal que não haja já uma 
intervenção em massa”, e 
refere mesmo que até é “de-
sejável que todo o processo 
se desenvolva com “ponde-
ração, no sentido de garantir 
que as reabilitações são bem 
feitas”. Deixa claro que “o 

que não gostaríamos é que 
estes benefícios, em vez de 
ajudarem a reabilitar o patri-
mónio que existe, ajudassem 
à sua destruição”.
Reavaliar 
para adequar 
os instrumentos 
e apoios à realidade

Quanto aos mecanismos 
de apoio, Francisca Maga-
lhães considera que são re-
levantes. Nomeadamente o 
IFRRU, um de vários progra-
mas de apoio, permite obter 
financiamento em condições 
muito vantajosas, permitindo 
que a amortização só come-
ce aquando da conclusão 
da operação e colocação no 
mercado. Outra vantagem 
considerável, sublinha, é a 
aplicação de uma taxa de 
IVA a seis por cento, que se 
aplica a mão de obra e a ma-
teriais, o que desce de forma 
significativa o montante do 
investimento.

Não obstante a aposta 
na reabilitação e a criação 
de instrumentos de apoio, 

a directora admite que há 
arestas a limar. Recorre aos 
casos da propriedade hori-
zontal, com expressão sig-
nificativa nas cidades e em 
que há vários condóminos 
como proprietários do mes-
mo edifício, para reconhecer 
que há obstáculos formais 
no recurso aos apoios dispo-
níveis. “Apesar de, na teoria, 
ser possível os condomínios 
candidatarem-se, na prática 
os programas inviabilizam-
-no, porque os condomínios 
não conseguem dar garan-
tias aos bancos. Não têm 
propriedade, não podem 
hipotecar os espaços co-
muns do edifício”, aborda, 
entendendo que estes facto-
res “deveriam merecer uma 
atenção de quem desenvol-
ve estes programas”.

Na expectativa que estes 
programas “sejam prolon-
gados no tempo”, Francisca 
Magalhães considera que 
seria útil uma leitura do terre-
no para adequar as respos-
tas à realidade.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Câmara Municipal monitoriza operações: 37 em curso na ARU da cidade 
e 5 na de Riba de Ave e Oliveira S. Mateus

Apoios à reabilitação para preservar 
o património e não para o destruir

A Lactilouro, empresa nascida há dois 
anos do seio da Lourofood, e que produz 
os queijos de alta gama da marca Dom 
Villas, tem previsto fechar o exercício de 
2018 com uma faturação recorde de 1,25 
milhões de euros, o que representa um 
crescimento de 50 popr cento face a 2016, 
ano em que foi criada.

Entretanto, 2019 promete ser um ano 
ainda mais auspicioso, com uma previsão 
de faturação de dois milhões de euros, por 
via do reforço da capacidade industrial e 
do recurso a novas tecnologias, resulta-
do de uma candidatura aprovada ao PDR 
2020. A empresa possui departamento 

próprio de I&D e investiu, só este ano, 
cerca de dois milhões de euros em novos 
equipamentos tecnológicos.

A Lactilouro, que recebeu na passada 
semana, a visita do Ministro da Agricultu-
ra, Capoulas Santos, e do Secretário de 
Estado da Agricultura e Alimentação, Luís 
Medeiros Vieira, acompanhados pelo pre-
sidente da Câmara de Famalicão, Paulo 
Cunha, é uma nova unidade vocaciona-
da para a produção de queijos premium 
da marca Dom Villas, sendo gerida pela 
mesma administração da Lourofood, os 
irmãos Luís e Rogério Lourenço, ambas 
instaladas na freguesia do Louro. 

Exporta para 10 países: Espanha, 
Alemanha, Bélgica, França, Reino Uni-
do, América do Sul, África do Sul, Esta-
dos Unidos, Canadá e Líbano. Dubai é o 
próximo mercado que a marca pretende 
conquistar. Já a Lourofood completou re-
centemente 18 anos de existência. Luís e 
Rogério Lourenço encontraram na tradi-
ção da família uma oportunidade de negó-
cio e arriscaram tudo. Os irmãos iniciaram 
a aventura de produzir o queijo Dom Villas 
no dia 15 de novembro de 2000 a partir 
de uma receita familiar e procurando dar 
valor acrescentado ao leite produzido na 
agropecuária dos pais. A Lourofood fixou 

a marca Dom Villas no mercado e depres-
sa alargou a sua atividade a outros pro-
dutos que foi desenvolvendo. Atualmente, 
conta com 87 colaboradores e prevê fatu-
rar 20,5 milhões de euros em 2018 e 23 
milhões de euros em 2019.  

Algumas reabilitações já concluídas, devolveram à cidade o esplendor de edifícios emblemáticos

Mapeamento do centro urbano

204 imóveis a necessitar de reabilitação

25 em estado de “ruína”

28 em “péssimo estado”

56 em “mau estado”

Reabilitar, passo a passo

Processo de reabilitação em curso

37 operações
Isenções em Taxas Administrativas municipais

22 808,31 €

Ministro da Agricultura na Lactilouro
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Dia a Dia - Mário Martins

Amar e matar…
Pessoalmente, estou em profundo desacordo com esta 
classificação e com esta medida fiscal. Para o 
Ocidente civilizado e para Portugal, há muito que 
espetáculo cultural é aquele que, de uma maneira 
ou de outra, provoca felicidade, leva ao sonho, é um 
detonador da alegria, um tonificador do espírito e da 
aventura, podendo também, mas por outras vias que 
nada têm a ver com as touradas, levar à tristeza e 
provocar angústia, mas sempre dentro de parâmetros 
de grande elevação, onde a palavra e o gesto têm 
um papel decisivo. Em contraponto, como é que um 
“espetáculo” onde abunda o sangue e o sofrimento 
e a dor são infligidos a um animal indefeso pode ser 
classificado da mesma forma que um concerto 
de música, um espetáculo de teatro, uma sessão de 
poesia ou a apresentação de um livro?

1. Sangue, dor, sofrimento e medo…
Não posso deixar de abordar sumariamente, e de novo, o 

assunto atual dos toiros e das touradas, trazidos de novo para 
a “arena mediática” por políticos, deputados, “ganadeiros”, tou-
reiros, simples curiosos da “coisa” e opinadores da “esquina da 
rua” e do café da aldeia. Democraticamente, todos temos o di-
reito a ter opinião e a emitir essa opinião, sendo essa uma das 
premissas e uma “das “conquistas” dos regimes democráticos.

Escrevi na semana passada que, de repente, os toiros “to-
maram conta” da vida dos portugueses como se o país estives-
se 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 solidarie-
dade social, o emprego, a economia, a dívida, a integração 
europeia e um mundo cada vez mais perigoso e hostil!

Tem razão a Ministra da Cultura quando diz que as touradas 
são um problema de civilização. As touradas que alguns defen-
dem como se fossem atos sagrados, uma espécie de religião, 

destruir-se-ão, com o tempo, a elas mesmas…Implodirão!!!
O que é difícil de aceitar é que haja uma corrente de opinião 

que classifica as touradas como “espetáculo cultural”, queren-
do e conseguindo que o “IVA das “mesmas” tenha a chamada 
“taxa reduzida”. Devia “ir” era para o dobro da taxa máxima!

Pessoalmente, estou em profundo desacordo com esta 
classificação e com esta medida fiscal. Para o Ocidente civili-
zado e para Portugal, há muito que espetáculo cultural é aque-
le que, de uma maneira ou de outra, provoca felicidade, leva ao 
sonho, é um detonador da alegria, um tonificador do espírito e 
da aventura, podendo também, mas por outras vias que nada 
têm a ver com as touradas, levar à tristeza e provocar angústia, 
mas sempre dentro de parâmetros de grande elevação, onde a 
palavra e os gestos têm um papel decisivo.

Em contraponto, como é que um “espetáculo” onde abunda 
o sangue e o sofrimento e a dor são infligidos a um animal inde-
feso pode ser classificado da mesma forma que um concerto 
de música, um espetáculo de teatro, uma sessão de poesia ou 
a apresentação de um livro!

Às vezes, parece que se apodera de nós “uma loucura co-
letiva”…

2. “Um filho da puta muito perigoso”…
Melanie Joy, uma professora americana de Psicologia e 

Sociologia, escreveu um livro com o título “Porque Gostamos 
de Cães, Comemos Porcos e Vestimos Vacas”, a que o “Pú-
blico” de domingo, de há duas semanas atrás, fez abundantes 
referências. Em determinado momento a autora escreve que 
entrevistou “talhantes, cortadores de carne, pessoas que cria-
vam e matavam os seus próprios animais para alimentação. 
Todas tinham os mesmos comportamentos contraditórios: pre-
ocupavam-se com eles (os animais), mas massacravam-nos e 
comiam-nos”.

Stefan Zweig, em “O Mundo de Ontem – Recordações de 
um Europeu”, referindo-se, neste caso, aos homens, sem qual-
quer interferência dos animais, dizia que foi “testemunha da 
mais terrível derrota do bom senso e do mais selvagem triun-
fo da brutalidade”. Já Arturo Péres – Reverte, um escritor “da 
moda”, escreve que “o ser humano é um filho da puta muito 
perigoso”!

Direta ou indiretamente, tudo isto tem a ver com as toura-

das. Dizemos que amamos os animais, mas fazemo-los sofrer 
para depois os comer! Batemos palmas àquilo a que podemos 
chamar, também neste caso, o “triunfo da brutalidade” e, como 
seres humanos, tornamo-nos, de fato, “muito perigosos”…

Quando a cultura e a civilização ocidentais fazem uma 
aposta séria no respeito pelos direitos dos animais, quando 
há rígidas normas internacionais para evitar que os animais 
sofram, quando são mortos num matadouro, há quem “delire” 
com o “feito” de um cavaleiro a espetar um ferro no lombo do 
toiro, causando-lhe sofrimento e dor. Contrariamente ao que 
muita gente diz sobre a natureza selvagem do toiro, ele tam-
bém tem medo e sofre…

Nas touradas, os homens fazem uma espécie de “corredor 
da morte” que o toiro tem que percorrer. Sai do campo para a 
tourada e entra na arena onde vai ser torturado, para depois 
ser morto e comido. Na Coreia do Sul matam os cães à pau-
lada, enfiam-nos em tanques de água a ferver (alguns ainda 
vivos), rapam-lhe a pele com um maçarico e depois cozinham-
-nos e comem-nos. Arrepiamo-nos? Não há muitas diferenças 
com as touradas! 

3. Avanços civilizacionais
Tradição não é forçosamente cultura!
D. Sancho II, D. Sebastião, D. Afonso VI, D. Pedro II, D. 

Miguel e D. Carlos I gostavam de touradas e alguns deles até 
montavam o cavalo para “espetar” o toiro! Foram reis de mau 
gosto, também eles cruéis! Estávamos noutros tempos.

Os Romanos também batiam palmas até ao delírio nos 
“espetáculos” dos gladiadores, no Coliseu de Roma e nos co-
liseus das províncias, gritando “mata” para o homem que es-
tava em superioridade… A escravatura, vista como “normal” 
noutros tempos, acabou por ser considerada uma indignidade 
para a humanidade e foi abolida… 

As fogueiras da Inquisição e do Santo Ofício que queima-
vam até à morte os “cristãos novos” (judeus e muçulmanos 
convertidos ao Cristianismo), uma prática horrenda aos olhos 
de hoje, teve também a sua época e o seu tempo…

Podíamos dar muitos outros exemplos de práticas sangren-
tas e de tradições de brutalidade que os avanças civilizacio-
nais ajudaram a enterrar, espera-se que definitivamente.

Com as touradas vai acontecer o mesmo!
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As empresas que se can-
didataram ao Programa SI2E 
– Sistema de Incentivos ao 
Empreendedorismo e ao 
Emprego, estão há mais de 
oito meses à espera de de-
cisão. A entidade gestora, a 
Comunidade Intermunicipal 
do Ave (CIM), tinha previsto 
emitir parecer sobre cada 
uma delas no início de Março 
mas, chegados a Novembro, 
as empresas que se candi-
dataram aos mais de quatro 
milhões de euros de apoios 
europeus, orientados para a 
promoção do empreendedo-
rismo e criação de emprego, 
continuam com o futuro sus-
penso. 

O atraso motivou entre-
tanto um voto de protesto 
do grupo intermunicipal do 
PSD, liderada pelo famali-
cense António Meireles, na 
Assembleia da CIM que teve 
lugar no passado dia 24. Os 
social-democratas haveriam 
de contar com a solidarieda-
de do CDS para fazer apro-
var o voto, que contou com 
a abstenção dos membros 
afectos ao PS. A propósito, 
o PSD “estranha” a posição 
assumida pelos eleitos do 
PS, acusando-os de se colo-
car “numa posição de defesa 
partidária descuidando os 
reais interesses da Região e 
da sua economia”.

No documento enviado 
à comunicação social, os 
deputados lamentam o atra-
so, que está a condicionar 
a competitividade da região 
e a criação de novos postos 
de trabalho, e dizem que é 
“incompreensível” que a co-
munidade intermunicipal se 
furte dar explicações às em-
presas. É QUE, Segundo os 
social-democratas, os pedi-
dos de informação têm sido 
solicitados das mais diversas 
formas, mas “têm ficado sem 
qualquer resposta”. 

Neste cenário de impas-
se, o grupo intermunicipal 
do PSD propôs que “a CIM 
do Ave adote as necessá-
rias medidas para cumprir as 
obrigações que decorrem” 
que decorrem do aviso de 
candidatura ao SI2E. O Pro-
grama em questão, gerido 
pela CIM do Ave, foi lançado 

no contexto dos apoios do 
Portugal 2020, é implemen-
tado com verbas do Norte 
2020 através do FEDER e 
do FSE. Este último é o que 
assume a maior fatia de fun-
dos, com 2,8 milhões de eu-
ros, e o segundo compartici-
pa a dotação global de 4,015 
milhões com 1,215 milhões.  

O programa tem como 
objectivos promover a mo-
dernização e a criação de 
empresas e de emprego, 
através da concretização de 
projetos com um investimen-
to entre os 100 e os 235 mil 
Euros. Dirigido às micro e 
pequenas empresas, inclui 
entidades que exerçam uma 
atividade artesanal ou outras 
atividades a título individu-
al ou familiar, sociedades 
de pessoas ou associações 
que exerçam regularmente 
uma atividade económica. O 
voto de protesto fala de um 
impactos positivos do arran-
que efectivo do programa,  
que poderá traduzir-se “na 
criação de emprego, na me-
lhoria da qualificação do em-
prego e das empresas (mi-
cro e pequenas empresas) 
e no consequente aumento 
da sua competitividade e da 
competitividade do próprio 
território”. 

Segundo o PSD, depois 
de fixado o prazo de 30 de 
Novembro de 2017 para 
apresentação de candida-
turas, a data limite para co-
municação da decisão foi 
remetida para 28 de Feve-
reiro de 2018. “Foi com essa 
expectativa legítima que as 
micro e pequenas empresas 
fizeram o investimento na 
elaboração e apresentação 
das candidaturas”, subli-
nham os social-democratas, 

que lamentam que, à data, 
ainda não tenha sido “co-
municada pela CIM do Ave 
às empresas qualquer infor-
mação sobre os resultados 
do processo de análise das 
respectivas candidaturas ao 
Programa SI2E”. 

O atraso verificou-se 
desde logo no atraso dos 
pedidos de esclarecimen-
to da equipa de avaliação 
constituída pela comunidade 
intermunicipal, que só foram 
enviados ás empresas em 
Julho deste ano, ou seja, já 
cinco meses depois do prazo 
previsto para a deliberação. 
“Após o envio por parte das 
empresas da resposta aos 
respetivos pedidos de es-
clarecimento à CIM do Ave, 
que terá ocorrido durante o 
mês de agosto, não voltaram 
aquelas a receber qualquer 
tipo de informação, pelo que, 
nesta data, desconhecem 
em absoluto qual virá a ser 
a decisão tomada sobre a 
aprovação ou não aprova-
ção dos projetos”, censuram 
os eleitos do PSD, segundo 
os quais as empresas têm 
procurado informações, mas 
sem sucesso.

Segundo os proponentes 
do voto de protesto, o pre-
sidente do Conselho Inter-
municipal da Comunidade 
Intermunicipal do Ave, Raul 
Cunha, “confirmou e lamen-
tou os factos relatados”. En-
tretanto, a primeira-secretá-
ria intermunicipal, Maria do 
Rosário Azevedo, assumiu 
o compromisso de que a 
decisão aconteça “perento-
riamente, até ao final do ano 
de 2018”. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Nem sim, nem sopas” 
para as candidaturas 
na mão da CIM do Ave
PROCESSO DE DECISÃO SOBRE 
CANDIDATURAS AO PROGRAMA SI2E 
ESTÁ ATRASADO 8 MESES, 
COM INVESTIMENTOS E POSTOS 
DE TRABALHO PENDENTES
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No passado dia 29 de No-
vembro, em sede de Assem-
bleia Municipal de Vila Nova  
de Famalicão, foram aprova-
das as Grandes Opções do 
Plano e Orçamento para o 
ano de 2019.

Numa primeira análise 
pode dizer-se que as Gran-
des Opções do Plano e bem 
assim o Orçamento que as 
sustenta são ambiciosas, 
mas sobretudo são respon-
sáveis.

A definição de um plano 
estratégico para um concelho 
com as características como 
aquelas que assume Fama-
licão é um trabalho árduo e 
de grande responsabilidade, 
pois se é inequívocaa afirma-
ção do concelho no plano na-
cional, a mesmaacrescenta a 
responsabilidade de manter 
os níveis elevados que têm 
vindo a ser atingidos.

Resulta do documento 
que fora aprovado a intenção 
e concretização de uma pro-
messa eleitoral da Coligação 
Mais Acção Mais Famalicão, 
que passa pela implementa-
ção e promoção de um pla-
no de internacionalização do 
município. 

Levar Famalicão ao mun-
do e consequentemente tra-
zer o mundo a Famalicãopo-
de parecer uma proposta 
demasiado arrojada, mas 
pela dinâmica e interligação 
entre os vários actores da 

comunidade local, a tentativa 
de captação de investimento 
internacional é mais do que 
merecido.

Provavelmente o maior 
cartão-de-visita que Famali-
cão terá para apresentar nes-
sa expedição é a manutenção 
da estabilidade e previsibili-
dade fiscal que tem vindo a 
ser executada ao nível local.
Há vários anos que em Fa-
malicão não há aumentode 
impostos, e nessa medida os 
investidores saberão que po-
dem estruturar os seus inves-
timentos a longo prazo.

Sucede que, investimento 
a longo prazo tem influência 
directa na qualidade de vida 
dos cidadãos famalicenses, 
nomeadamente através da 
potenciação de vínculos la-
borais mais estáveis e dura-
douros.

Já no plano de execução 
orçamental propriamente 
dita, o documento aprovado 
não defrauda as expectativas 
dos famalicenses, pois épa-
tente o investimento nas mais 
diversas áreas de actuação 
municipal.

No sector da educação o 
município propõe-se a con-
tinuar a reabilitação das in-
fraestruturas escolares dos 
diversos ciclos educativos, 
mantém a aposta no forneci-
mento gratuito de material es-
colar e, ainda, no fornecimen-
to de refeições escolares.

No domínio do ambiente, a 
aposta na conclusão da rede 
de abastecimento de água e 
saneamento é uma realidade, 
com a alocação de uma ver-
ba orçamental considerável 
para o efeito.

Já no âmbito da habita-
ção e da saúde, o documento 
aprovado não se desvia da 
linha de orientação que vem 
sendo seguida em Famalicão, 
prevendo vários planos de in-
tervenção para que todos os 
famalicenses, independente-
mente da sua condição sócio 
económica, tenham acesso, 
em processo de igualdade, a 
uma habitação digna e a cui-
dados de saúde condizentes 
com as suas necessidades.

Na verdade, o Plano e 
Orçamento para 2019 man-
tém as traves mestras das 
políticas que têm sido adop-
tadasnos últimos anos e que 
têm lançado Famalicão para 
patamares de excelência re-
conhecidos quer por várias 
entidades competentes para 
o efeito quer pela esmagado-
ra maioria dos eleitores fama-
licenses.

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

Grandes Opções do Plano 
e Orçamento 2019

A Linha do Minho, entre a 
Estação de Nine, Vila Nova 
de Famalicão e Barcelos, 
teve a sua primeira circula-
ção ferroviária com tração 
elétrica no início da passada 
semana. Tudo por conta de 
um ensaio técnico em que 
marcou presença o Ministro 
do Planeamento e das Infra-
estruturas, Pedro Marques, 
e o secretário de Estado das 
Infraestruturas, Guilherme 
d’Oliveira Martins, acompa-
nhados pelo presidente da 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, Paulo Cunha, e de responsáveis pelas Infraestruturas de Portugal e da 
CP.  Percorridos os primeiros 11 quilómetros  do troço Nine –Barcelos, Pedro Marques, adian-
tou que a entrada em funcionamento de circulação elétrica atá Viana do Castelo deverá acor-
rer no final do primeiro trimestre de 2019, ficando o troço Viana –Valença  previsivelmente 
concluído no segundo semestre de 2020. 

Para Paulo Cunha, a entrada em funcionamento da circulação elétrica ferroviária na Linha 
do Minho, é uma boa notícia para a região, porquanto significa “mais segurança e conforto 
para as pessoas e mais competitividade para as empresas, por via de um meio de transporte 
reconhecidamente vantajoso, de enorme potencial e amigo do ambiente”.

O edil famalicense fala num “bom exemplo de investimento comunitário” e aproveita para 
alertar a União Europeia para a necessidade de abrir o financiamento do fundos europeus às 
infraestruturas de comunicação com retorno assegurado para a competitividade nacional, por 
via da dinâmica empresarial associada a cada região”. Refira-se que a eletrificação da Linha 
do Minho entre Nine e Valença implica um investimento de 83 milhões de euros. 

Comboios elétricos na 
Linha do Minho em 2019
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Idoso assaltado 
com violência em Delães

Um homem com 82 anos de idade foi assaltado com violência em casa, durante a noite 
da passada quarta-feira, na freguesia de Delães.

Ao que O Povo Famalicense conseguiu apurar, o idoso já estaria a dormir quando foi 
supreendido no quarto por dois indivíduos, de cara tapada, que o agrediram e manietaram.

Os homens terão conseguido entrar na residência arrombando a porta. Consigo leva-
ram um cofre existente na habitação, o qual conteria uma elevada quantia de dinheiro e 
ainda alguns documentos.

O idoso, que vivia sozinho, teve que sofrer tratamento hospitalar, mas regressou a casa 
no mesmo dia.

A GNR de Riba de Ave tomou conta da ocorrência e está a investigar o caso.

Morre electrocutado em
trabalhos na linha férrea

Um homem com 44 anos de idade morreu electrocutado quando procedia a trabalhos 
de manutenção de uma cantenária na linha férrea, em Lousado. O acidente ocorreu na 
madrugada da passada quinta-feira.

A descarga eléctrica de origem ainda desconhecida terá sido presenciada por colegas 
de trabalho, que ainda tentaram reanimar a vítima, Zeferino Garcês, de Lousada, mas 
sem sucesso. A Cruz Vermelha de Ribeirão e a VMER, chamadas ao local, também não 
conseguiram reverter a situação. O corpo do homem foi tansportado pelos Bombeiros Vo-
luntários Famalicenses para a morgue do Hospital de Famalicão.

A Autoridade para as Condições de Trabalho também foi accionada bno sentido de 
investigar e apurar as causas do acidente.
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A plataforma “Ainda Estou 
a Aprender” que está a ser 
implementada nas escolas 
do 1º Ciclo do Ensino Básico 
do concelho de Vila Nova de 
Famalicão pela Câmara Mu-
nicipal foi distinguida com o 
Prémio Ler+ 2018, instituído 
pelo Plano Nacional de Lei-
tura 2017-2027.

Neste primeiro ano de 
execução, a plataforma “Ain-
da Estou a Aprender” chega 
a quase dois mil alunos do 
2.º ano de escolaridade e 
está a ser dinamizada por 62 
professores do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico e do Ensino 
Especial. 

A primeira fase do projeto 
já decorreu com a realiza-
ção de provas de rastreio, 
para identificação dos alu-
nos em risco de dificuldade 
de aprendizagem ao nível 
de leitura e escrita para que 
sejam intervencionados com 
recurso à plataforma “Ainda 
Estou a Aprender”.

O “Ainda Estou a Apren-
der” é um projeto de forma-
ção online de professores e 
de intervenção nas dificul-

dades na aprendizagem da 
leitura, com a coordenação 
científica de Iolanda Ribeiro, 
Fernanda Leopoldina Viana, 
Irene Cadime Sandra San-
tos, da Universidade do Mi-
nho.

O Prémio Ler+ 2018 foi 
instituído pelo Plano Nacio-
nal de Leitura 2017-2027, 
contando com o patrocínio 
exclusivo da Fundação La 
Caixa e BPI, e tem por fina-
lidade reconhecer o trabalho 
realizado em prol da melho-
ria dos índices de leitura dos 
portugueses e da promoção 

do gosto pela leitura e pela 
escrita. 

Para a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão 
“este prémio constitui mais 
um reconhecimento da per-
tinência da implementação 
desta ação junto dos profes-
sores e dos alunos do Muni-
cípio de Vila Nova de Fama-
licão”.

Plataforma famalicense 
premiada pelo Plano 
Nacional de Leitura

A Biblioteca Municipal 
Camilo Castelo Branco vai 
promover um conjunto de 
sessões informativas, dirigi-
das a pais e encarregados 
de educação. “Pais IN/For-
mados” são sessões dina-
mizadas por psicólogos, e 
pretendem ajudar os pais na 
sua missão de educadores, 
fornecendo-lhes informação, 
orientação e aconselhamen-
to sobre temáticas ligadas 
à criança e ao jovem, tais 
como, birras, pré-adolescên-
cia, dependências, bullying, 
entre outras. 

A primeira sessão reali-
za-se já no próximo dia 6 de 
dezembro e é sobre “Pais 
de Cabelos em pé! Pré-a-
dolescência, e agora?”, con-
tando com a dinamização 
da psicóloga Cristina Faria. 
As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas elo tele-
fone 252312699 ou o email 
mariajoaosilva@biblioteca-
camilocastelobranco.org e 
são gratuitas, sujeitas a con-
firmação.

No ano de 2019 estão 
agendadas mais duas ses-

sões. A 15 de março o tema 
será “Birras: o meu filho de-
safia-me, e agora?” e será 
dinamizada pelo psicólogo 
Paulo Coelho; e a 31 de maio 
está agendada uma sessão  
subordinada ao tema “So-
corro, tenho um youtuber lá 
em casa!”, dinamizada pela 
psicóloga Maria Ribeiro.

A iniciativa, que conta 
com a parceria da Clínica 
de Desenvolvimento – MIM 
(Braga) e do seu grupo clí-
nico de psicólogos espe-
cializados, pretende ser um 
espaço de partilha para pais, 
educadores e profissionais 
na área da educação e de-
correrá na Biblioteca Muni-

cipal Camilo Castelo Branco, 
em horário pós-laboral, das 
18h30 às 20h. Os objetivos 
do projeto Pais in/formados 
são os de proporcionar aos 
pais/educadores um espaço 
de partilha de reflexões e 
experiências; promover a au-
toestima e o sentido de con-
fiança nos pais; promover 
e potenciar a comunicação 
entre pais e filhos e ajudar 
os pais a lidar com os com-
portamentos e hábitos das 
crianças e jovens.

O projeto conta com a 
parceria da FECAPAF - Fe-
deração Concelhia das As-
sociações de Pais de Fama-
licão.

Biblioteca promove 
sessões informativas para 
pais

O pilotos famalicenses 
Paulo Marques e Pedro Al-
meida estiveram no passado 
fim-de-semana nas 24 ho-
ras TT de Fronteira. Os dois 
famalicenses integraram a 
estruta da equipa francesa 
MMP Competition, em car-
ros distintos. Paulo Marques, 
que formou equipa com Má-
rio Andrade, Benjamim Bujon 
e Hélder Pimenta, terminou a 
prova no 11.º lugar da geral. 
Pedro Almeida não conse-
guiu terminar, com o motor 
do carro a ceder depois de 
14 horas de prova.

“Foi uma corrida muito 
intensa, em que chegamos 
a andar entre os primeiros 
classificados mas, como 
tantas vezes acontece em 
provas de 24 horas, tivemos 
alguns problemas que nos 
obrigaram a parar algumas 
vezes para conseguir levar 
o carro até ao fim” disse o 
piloto famalicense, que fez a 
estreia em provas de Todo-
-o-Terreno. 

O motor do carro cedeu 
durante a madrugada e a 
equipa acabou por ser for-
çada a desistir. No entanto 

Pedro Almeida fez balan-
ço positivo da experiência: 
“partimos para esta aventu-
ra com dois objetivos muito 
claros: o primeiro o de fazer 
quilómetros em ritmo com-
petitivo em pisos de terra, e 
um segundo de nos divertir 
numa prova de Todo-o-Ter-
reno, que é como que a festa 
de encerramento da época 
dos automóveis. E nestes 
dois aspetos saímos com 
missão cumprida”. 

Com a participação nesta 
prova de resistência Pedro 
Almeida fechou a temporada 
desportiva, ano de estreia 
no Campeonato de Portugal 
de Ralis (CPR), com muita 
aprendizagem e também 
com todos os objetivos cum-
pridos. “Esta aventura em 
Fronteira foi como que o des-
comprimir de uma tempora-
da exigente no CPR e onde 
fizemos um excelente traba-
lho, com todos os resultados 
a superarem as expetativas 
– terminamos todos os ralis, 
evoluímos de corrida para 
corrida e na última prova, no 
Algarve, ficamos às portas 
do pódio, o que comprova a 

evolução”, refere o piloto.
Depois de anos no des-

porto motorizado, com des-
taque para as participações 
no Dakar, Paulo Marques 
dedica-se agora a partici-
pações esporádicas, como 
as 24 horas de Fronteira. O 
piloto diz mesmo que é uma 
“festa” a que não falta. “São 
já quase 20 participações e 
volto sempre cá, pelo pra-
zer que aqui encontro em 
conduzir e viver o espirito 
do desporto” sublinha Paulo 
Marques. 

A participação nas 24 ho-
ras TT de Fronteira partiu de 
um convite da MMP Compe-
tition, que convidou os dois 
famalicenses a conduzir dois 
dos seus seis carros na cor-
rida.

24 Horas TT de Fronteira

Pedro Almeida cumpre 
objetivos
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O diretor da Cooperação 
para o Desenvolvimento da 
OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desen-
volvimento Económico), o 
famalicense Jorge Moreira 
da Silva, afirma que “não 
conseguiremos atingir a 
Agenda para 2030 e os seus 
17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, fixados 
pela ONU, se cada um não 
pedalar a sua bicicleta”. Isso 
mesmo salientou, no início 
da passada semana no Cen-
tro de Estudos Camilianos, 
na sessão de lançamento 
do Relatório de Sustentabi-
lidade e Responsabilidade 
Social (RSRS) de Vila Nova 
de Famalicão, na qual tam-
bém marcou presença o pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, 
Paulo Cunha. 

Depois de ter ocupou o 
cargo de ministro do Am-
biente, Ordenamento do Ter-
ritório e Energia, no Governo 
de Passos Coelho, e se ter  
vindo a destacar pelo traba-

lho desenvolvido como con-
sultor de organizações inter-
nacionais na área da energia 
e ambiente, é com orgulho 
que Jorge Moreira da Silva 
assinala “o pioneirismo” do 
município famalicense, “ao 
dar o exemplo, que compete 
também ao poder local fazer 
a sua parte”.

O autor do RSRS, adian-
tou que o que este relatório 
de sustentabilidade demons-
tra sobretudo “é que é pos-
sível, mas também é impres-
cindível que cada um tome a 
sua parte de responsabilida-
de neste processo”. Não só 
por o apelo ao colectivo “é  
necessário e urgente”, mas 
também porque “é vantajo-
so” do ponto de vista social, 
ambiental e económico. 

O relatorio que o muni-
cípio famalicense promove 
pela primeira vez, tem como 
objectivo dar a conhecer a 
sua atividade de uma forma 
integrada e global, eviden-
ciando o seu contributo para 
a promoção da sustentabi-

lidade e da responsabilida-
de social no território. Para 
além disso, dá conta do que 
está a ser feito e como está 
a ser feito, onde são investi-
dos os recursos (financeiros, 
materiais ou humanos) do 
município e como se está a 
cumprir o plano estratégico 
delineado.

Este RSRS permitiu, no-
meadamente, comparar a 
actividade da autarquia fa-
malicense com os padrões 
internacionais e com as 
grandes metas, desafios 
e compromissos interna-
cionais, recorrendo para o 
efeito à carta de Objetivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável, fixados pela ONU em 
2015 e que constitui a nova 
Agenda de Ação até 2030, 
em sintonia com o seu Plano 
de Desenvolvimento Estraté-
gico.

Segundo o responsável 
da OCDE, com o Relatório 
de Sustentabilidade “Fa-
malicão assumiu um prota-
gonismo e uma estratégia 
porque – para um concelho 
que é hoje uma referência 
nacional e internacional na 
área económica e na área 

industrial – não deixa de ser 
relevante que queira lançar 
uma nova geração de polí-
ticas económicas alinhadas 
com o desenvolvimento sus-
tentável, porque é por aí que 
o futuro vai”. A propósito, diz 
ainda que “países, empre-
sas, instituições e municípios 
que fujam deste desígnio da 
sustentabilidade estão a fu-
gir ao seu futuro, ao desen-
volvimento económico e à 
competitividade”. Convoca-
-os a todos para um desígnio 
que tem que ser colectivo:  
“o mundo é a soma de todos 
nós”.

Para o edil famalicense,  
o RSRS é um “documen-
to essencial para a saúde 
democrática, no âmbito de 
uma política de transparên-
cia, compromisso e respon-
sabilidade”. Paulo Cunha 
assumiu a sustentabilidade 
como “um desígnio” para o 
concelho, e fundamentou: 
“estamos conscientes que 
devemos ser parte neste 
processo e devemos criar 
ações e mecanismos, inicia-
tivas e debates, em contexto 
de cumplicidade com os ato-
res locais, empresas, institui-
ções, escolas, comunidade, 
que estejam em sintonia com 
a estratégia global”.

O autarca sublinhou ain-
da que este relatório pre-
tende ser “sinal inequívoco 
à comunidade do trabalho 
que tem vindo a ser desen-
volvido e daquilo que virá”. 
Na leitura do passado e do 
futuro, referiu que algumas 

intervenções “já estão reali-
zadas, outras em curso e ou-
tras projetadas, que, no con-
junto e em termos globais, 
pretendem dar um contributo 
claro e evidente de Famali-
cão para um objetivo que é 
global”.

O diretor municipal da 
autarquia famalicense, Vítor 
Moreira, foi quem apresen-
tou o RSRS, e referiu que 
esta é “a primeira vez que 
um município associa a sua 
atividade aos objetivos do 
desenvolvimento sustentá-
vel”. Destacou as áreas de 
desenvolvimento do municí-
pio, nomeadamente a área 
económica; a área ambiental 
e a área social, sendo que a 
governança surge como ele-
mento de união.  Assinalou 
ainda o crescimento integra-
do do concelho, apresen-
tando vários dados na edu-
cação, cultura, ação social, 
desporto, entre outros, que 
mostram o desenvolvimento 
do concelho a uma veloci-
dade.

Na organização do do-
cumento surge em primeiro 
lugar uma apresentação do 
território. Segue-se um capi-
tulo sobre governança, com-
promissos e envolvimentos, 
depois aborda-se a susten-
tabilidade económica, a res-
ponsabilidade ambiental, a 
responsabilidade social. E a 
terminar um capitulo sobre o 
compromisso do município 
com os ODS.

Director da OCDE, o famalicense Jorge Moreira da Silva, deu a conhecer documento 
que diagnostica e projecta o futuro do teritório

Relatório de Sustentabilidade assinala 
“pioneirismo” do município

Jorge Moreira da Silva com Paulo Cunha

ONU premia práticas da “Scoop” 
e “TMG Automotive” 

A Scoop e a TMG Automotive entraram para o 
leque restrito das empresas de todo o mundo com 
provas dadas nas áreas dos direitos humanos, prá-
ticas laborais, proteção ambiental e anticorrupção. 
É isso mesmo que significa o facto de terem sido 
escolhidas como as representantes portuguesas da 
indústria têxtil e do vestuário no United Nations Glo-
bal Compact (UNGC), iniciativa das Nações Unidas 
que premeia a cidadania empresarial. 

Para serem aceites, Scoop e TMG Automotive tiveram de fazer uma descrição completa 
das suas ações e evidenciar como integram os valores das Nações Unidas. “Temos o com-
promisso de incluir os princípios da ONU na nossa estratégia, na nossa cultura e no dia-a-dia 
da empresa”, escreveu Isabel Furtado, administradora da TMG Automotive, na sua carta de 
candidatura, endereçada a António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas. Já Ma-
falda Pinto, da Scoop, fez acompanhar a apresentação da empresa de um compromisso: 
“Assumimos uma política de responsabilidade pública e de transparência, alinhada com os 
princípios do ONU Global Compact”, escreveu na sua carta de candidatura.

A presença no UNGC é reservada exclusivamente a empresas com currículo na luta por 
uma sociedade mais justa e equilibrada e com uma atitude ecológica responsável. Em Portu-
gal são membros daquele comité cerca de 70 empresas. Até ao momento, com candidaturas 
vindas de todo o mundo, apenas nove mil empresas em todo o mundo cumpriram os critérios 
estabelecidos pela ONU. 



A freguesia de Nine tem uma nova casa 
mortuária, que foi inaugurada no passado 
domingo na presença do edil famalicense, 
Paulo Cunha, e do Arcebispo Primaz de 
Braga, D. Jorge Ortiga.

O autarca salientou a importância e a 
“enorme utilidade” desta nova valência, 
na certeza de que “uma despedida digna 
exige um espaço digno e hoje os ninen-
ses sabem que essas condições estão 
criadas”.

O presidente da Junta de Freguesia, Paulo Oliveira, agradeceu o apoio concedido pela 
Câmara Municipal. “Esta era uma prioridade há muito apontada na nossa freguesia, que não 
raras vezes se viu sem condições para acolher com dignidade e pela última vez os seus con-
terrâneos”. A obra implicou um investimento municipal de 114 mil euros, com a construção do 
novo equipamento e dos acessos à área envolvente.

Escola de Gondifelos 
com estreia recreio 

O presidente da Câmara Municipal, 
Paulo Cunha, inaugurou, no passado sá-
bado, o novo recreio da Escola Básica da 
freguesia, num momento de festa que reu-
niu pais, alunos, professores e auxiliares.

O edil famalicense salientou o envol-
vimento de todos na concretização deste 
sonho, que nasceu da vontade e da união 
de esforços da comunidade educativa, 
que se envolveu ativa e financeiramente 
na execução da obra. 

Refira-se que a obra contou com um 
apoio municipal de 12 mil euros. 
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Tributo a Fernando Pessoa 
em exposição de cerâmica, 
ilustração, pintura e fotografia

O foyer da Casa das Artes tem patente, desde 
o passado sábado, uma exposição  de cerâmica, 
ilustração, pintura e fotografia intitulada “Fernando 
Pessoa em Vila Nova de Famalicão”. A mostra vai 
estar patente no foyer até 31 de janeiro, e surge de 
uma organização conjunta da Casa das Artes e da 
Editora Centro Atlântico, que colocará à vista de to-
dos uma coleção de obras de arte concebidas por 
escultores, pintores, ilustradores e fotógrafos, sobre 
a obra de Fernando Pessoa.

A exposição conta com 20 peças de cerâmica 
da autoria de Margarida Costa; duas ilustrações de 
Paulo Buchinho; mais três ilustrações de Mário Linhares; duas pinturas de Cristina Troufa; 
uma fotografia de André Boto; e mais duas fotografias de Libório Manuel Silva.

Espetáculo de Natal angaria fundos 
para as obras da Antiga Matriz
     

A Associação Amarcultura, em colaboração com a paró-
quia de Santo Adrião e do Movimento Eu Sou Matriz, promove 
um espetáculo solidário de Natal no próximo sábado, dia 8. 
Este evento, que terá lugar no auditório do Centro Pastoral de 
Santo Adrião pelas 21h00, é de entrada livre. Contará com 
variedades artísticas como a magia, a música, a dança e o 
teatro, e pretende “proporcionar ao público uma noite ines-
quecível”, garante a organização. 

    O espectáculo visa a angariação de fundos a favor das 
obras da Antiga Martriz de Vila Nova de Famalicão e conta 
com a participação de vários artistas famalicenses. Do car-
taz fazem parte a cantora Matilde Cardona, a música popular 
portuguesa do duo Sérgio e Inês, o mágico Al-Taruki, a dan-
ça da Associação Joanense Unidança e o teatro cómico da 
Amarcultura. 

Nine tem nova casa 
mortuária
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A qualidade da água que 
se bebe em Vila Nova de 

Famalicão foi atestada, no 
pasasdo dia 22, com a atri-

buição do Selo de Qualida-
de, atribuído pela Entidade 

Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR), 
no âmbito da 13.ª Expo Con-
ferencia da Água, realizada 
em Lisboa.

Refira-se que esta é já a  
segunda vez que o município 
é reconhecido por este ser-
viço, sendo que a ERSAR 
atribui prémios de qualidade 
às entidades gestoras desde 
2017.

A iniciativa da ERSAR, 
em parceria com o jornal 
Água&Ambiente, tem como 
objetivo “identificar, distin-
guir e divulgar casos portu-
gueses de referência relati-
vos à prestação dos serviços 
de abastecimento público de 
água, saneamento de águas 
residuais urbanas e gestão 
de resíduos urbanos e assim 
contribuir para a melhoria 
dos setores”, adianta o mu-
nicípio. Para além disso, os 
prémios “pretendem também 
evidenciar a existência de 
um rigoroso sistema de ava-
liação dos serviços presta-
dos aos consumidores, que 
passam a conhecer as enti-
dades que prestam o melhor 
serviço em diferentes áreas, 
e sensibilizar as entidades 
gestoras para as questões 
da qualidade na conceção, 
execução, gestão e explora-
ção dos sistemas”.

O vereador do Ambiente, 
Pedro Sena, foi quem rece-
beu o prémio em Lisboa, e 
sublinha que “os famalicen-
ses podem continuar a estar 

tranquilos quanto à qualida-
de da água que bebem”, ou 
não fosse ela comprovada 
por entidade reputada.

Os dados em análise se 
baseiam nas mais de duas 
mil análises realizadas du-
rante o ano de 2017 pelo La-
boratório Águas do Norte e 
Instituto de Água da Região 
Norte e confirmam que Fa-
malicão apresenta um núme-
ro superior à meta definida 
pelos especialistas do estu-
do da ERSAR, que apontam 
como ideal uma qualidade 
de água de 99 por cento.

O relatório atual sobre o 

“Controlo da Qualidade da 
Água para Consumo Huma-
no”, publicado pela ERSAR 
no âmbito do Relatório Anual 
dos Serviços de Águas e Re-
síduos em Portugal (Volume 
2), confirma que a água para 
consumo humano em Por-
tugal continental apresenta 
uma excelente qualidade.

O abastecimento de água 
pública em Famalicão é as-
segurado pelas Águas do 
Norte e o universo de po-
pulação com abastecimento 
de água pública é superior a 
120 mil pessoas.

Distinção foi entregue em Lisboa

Selo reconhece qualidade exemplar da água 
para consumo humano no concelho

Vereador do Ambiente recebeu selo

“Natal sem plástico”: 
exposição sensibiliza 
e educa

“Natal sem plás-
tico” é o tema da 
habitual exposição 
do Natal Ecológico, 
que foi inaugurada 
na passada sex-
ta-feira e pode ser 
vista nos Serviços 
Educativos do Par-
que da Devesa.

A iniciativa, que 
já vai na sua 17.ª 
edição, é um desafio 
lançado pela Câma-
ra Municipal de Vila 
Nova de Famalicão 
às escolas e institui-
ções do concelho, e tem como objetivo sensibilizar para o 
uso excessivo do plástico e o grave problema que este ma-
terial representa para o ambiente. Assim, desafiaram-se 
as instituições educativas a elaborar criativamente símbo-
los natalícios (árvores de natal, presépios, coroas,) com 
materiais reutilizados ou reciclados, mas com a exclusão 
do plástico, incentivando sobretudo à redução, o primeiro 
dos 3R. 

A mostra conta com um total de 23 trabalhos que en-
volveram 1745 participantes de 18 escolas e instituições: 
Jardim-de-Infância de Barranhas – Vilarinho das Cam-
bas; EB1 de Valdossos – Fradelos; Jardim-de-Infância de 
Louredo – Calendário; Escola Profissional CIOR Centro 
Escolar Luís de Camões – Desenvolvimento do Plano de 
Turma; EB1/ Jardim-de-Infância de Oliveira Santa Maria; 
EB 2,3 Júlio Brandão; Centro Escolar de Antas; Centro de 
Apoio Ocupacional AFPAD; EB de Vale do Este; Agrupa-
mento de Escolas Camilo Castelo Branco (oito escolas do 
1.º ciclo).
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“O Natal é sempre que o homem quiser!”. Foi assim que 
o secretário coordenador do Partido Socialista (PS) de Vila 
Nova de Famalicão, Rui Faria, iniciou o seu discurso num 
jantar de Natal que juntou cerca de 250 militantes, na pas-
sada sexta-feira, no restaurante “Outeirinho”, na freguesia do 
Louro.

Num discurso já a pensar nas eleições europeias, passan-
do pelas legislativas e focado nas autárquicas, Rui Faria sa-
lientou que “toda a mudança deve ser alicerçada no interior e 
deve começar entre portas”.

O socialista apelou à união do partido, focado na recupe-
ração da aproximação à sociedade civil, no sentido de ganhar 
a confiança dos famalicenses durante os próximos três anos. 
Otimista nos bons resultados, Rui Faria salientou que tem 
tido “um feed-back muito positivo em relação a um PS que 
sentem diferente e renovado”, e acrescentou: “escutamos os 
seus problemas mas não os guardamos na gaveta do esque-
cimento”.

Direccionando o seu discurso à actual gestão autárqui-
ca, o dirigente socialista disse terem “a preocupação claro, 
no imediato, solucionar o que nos é possível e publicamen-
te referenciar todas as situações pressionando à mudança 
um executivo camarário que segue sem olhar a meios, tendo 
como objectivo principal o alimentar do ego desmedido e o 
silenciar de quem ouse remar em sentido contrário”.

O secretário coordenador quer um PS mais presente, mais 
atento, mais activo, mais interventivo e por isso sublinhou que 
vão continuar as visitas às freguesias, e proceder à instala-
ção de uma comissão de apoio aos autarcas, com o objectivo 
de dar apoio aos candidatos em termos políticos, legais e de 
intervenção. Neste sentido, tem já agendada uma acção de 
formação subordinada ao tema “O Poder Local”.

O PS quer também criar uma comissão de apoio estra-
tégico ao secretariado, formada por personalidades com 
experiência e relevância política com o objectivo de orientar 
o secretariado em termos estratégicos e contribuir para a 
definição e medidas alternativas para o desenvolvimento do 
concelho.

Este jantar de Natal contou com presenças de represen-
tantes da Federação Distrital de Braga, Palmira Maciel, presi-

dente das mulheres socialistas, bem como deputados, entre 
outros.

Fernando Moniz terminou a noite de convívio já a pensar 
nas eleições europeias, salientando que o PS está vivo e 
apelando à união da família socialista.

Consciente que o seu partido tem uma tarefa difícil no pla-
no autárquico, está convicto que “o PS tem potencial, expe-
riência, juventude para reconquistar o lugar que lhe é devido 
em Famalicão”.

FILOMENA LAMEGO

Jantar de Natal contou com 250 militantes e serviu para projectar o futuro

PS “aquece motores” para ciclo eleitoral 
que inicia em 2019

América dos anos 70 
no filme “O Infiltrado”

BlacKKKlandsman: O Infiltrado”, de Spike Lee, é o filme 
em exibição esta quinta-feira noPequeno Auditório da Casa 
das Artes, em mais uma sessão das Noites do Cineclubbe, 
agendada para as 21h45.

  O filme ocorre no Colorado, EUA, no final da década de 
1970. O primeiro detective negro a entrar na polícia de Co-
lorado Springs, encontra resistência na forma como é rece-
bido e tratado pelos colegas. Um dia, acaba por se infiltrar 
na secção local do Ku Klux Klan. Ao mesmo tempo, vai-se 
apaixonado por uma líder local dos direitos civis. É filme entre 
o drama e a comédia em que o passado é comparado direc-
tamente com o contexto político dos Estados Unidos de 2018.
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O Clube Aventura de Fa-
malicão, (CAF) assinalou 
o seu 25.º aniversário em 
festa, no passado dia 24, e 
aproveitou para reunir sócios 
e simpatizantes do todo-o-
-terreno.

O jantar contou com a 
presença de Armindo Cos-
ta, ex-presidente da Câmara 
Municipal, que “enalteceu o 
caminho e a vontade da dire-
ção nos seus objetivos de ca-
rácter social, e a forma como 
este clube esteve sempre presente quando solicitado pela autarquia, sem pedir qualquer tipo 
de subsídio ou patrocínio”.

O jantar contou ainda com a presença do vereador José Santos, em representação da 
Câmara Municipal, também ele um amante do todo-o-terreno e impulsionador do CAF.

O clube aproveitou estes 25 anos para condecorar ex-dirigentes, patrocinadores, pessoas 
que fizeram algo em prol do clube e instituições.

O Grande Prémio de En-
saio Eduardo Prado Coelho 
2017 premiou o poeta, ro-
mancista e ensaísta Hélder 
Macedo, pela obra “Camões 
e Outros Contemporâneos”. 
O prémio instituído pela a 
Associação Portuguesa de 
Escritores e o Município de 
Vila Nova de Famalicão foi 
entregue na passada sema-
na na sede da Academia de 
Ciências de Lisboa.

O presidente da Câmara 

Municipal, Paulo Cunha,  in-
vocou “razões de substân-
cia” para se deslocar a Lis-
boa para um cerimónia que 
normalmente decorre em 
Vila Nova de Famalicão por 
entre os milhares de livros 
que compõem a Biblioteca 
Eduardo Prado Coelho. “A 
ligação da Academia das 
Ciências de Lisboa à cultura 
e ao premiado justificaram a 
abertura do precedente”. Foi, 
por isso, entre amigos da 

Academia e entre amigos de 
Eduardo Prado Coelho que 
o prémio foi entregue, numa 
cerimónia intensa em subs-
tância e em sentimentos.

Jorge Gaspar, vice-pre-
sidente da Classe de Letras 
da Academia, presidiu à ceri-
mónia que contou ainda com 
a presença do presidente 
da Associação Portuguesa 
de Escritores, José Manuel 
Mendes, e da representante 
do júri, professora Clara Ro-
cha, que elogiou a obra pre-
miada “pela mestria da sua 
linguagem, precisa, arguta 
e inventiva, muito fértil como 
chão de verdadeira tarefa 
que é a do ensaísmo literário 
– pensar a literatura dentro 
da própria literatura”.

O autor premiado disse-
-se “muito grato” pelo prémio 
que, disse, “diz muito mais 
de quem o atribui do que 
de quem o recebe”. Hélder 
Macedo deixou escapar um 
significado especial pela cir-
cunstância de ter sido “ami-
go” de Eduardo Prado Co-
elho, que reconhece como 
“um dos grandes criadores 
da critica literária.”

Aos 82 anos, Hélder 
Macedo, é autor de vários 
ensaios sobre literatura por-
tuguesa e, paralelamente, 
assina vários títulos de ficção 
e de poesia, entre outros, os 
romances “Pedro e Paula” 
(1998) e “Tão Longo Amor 
Tão Curta a Vida” (2013), a 
coletânea “Poemas Novos e 
Velhos” (2011) e “Romance” 
(2015).

O Grande Prémio de En-
saio Eduardo Prado Coelho 
2017, com um valor de 7.500 
euros, foi criado pela Asso-
ciação Portuguesa de Escri-
tores, é patrocinado e tem o 
apoio da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão. 
O júri desta edição integrou 
os professores e investiga-
dores Artur Anselmo, Clara 
Rocha e Isabel Cristina Ro-
drigues. O prémio destina-
-se a galardoar, anualmente, 

uma obra de ensaio literário, 
em português e de autor por-
tuguês, publicada em livro, 
em primeira edição, no ano 
anterior. 

Instituído em 2010, este 
galardão distinguiu já au-
tores como Victor Aguiar e 
Silva, Manuel Gusmão, João 

Barrento, Rosa Maria Mar-
telo, José Gil, Manuel Frias 
Martins, José Carlos Seabra 
Pereira e Isabel Cristina Ro-
drigues.

Cerimónia decorreu na Academia de Ciências de Lisboa

Hélder Macedo distinguido com  Grande Prémio 
de Ensaio Eduardo Prado Coelho

O autor acompanhado de Paulo Cunha e do presidente da APECabeçudos: 
Escuteiros  promoveram 
Ceia de Natal

 
A família escutista do Agrupamento de Cabeçudos reu-

niu-se, no passado sábado, no salão paroquial para cele-
brar a sua Ceia de Natal. 

Pais e elementos foram desafiados a trabalhar o tema 
“Natal à fogueira”, com o intuito de trazer a dinâmica do 
fogo de conselho para a Ceia e de refletir sobre a partilha 
de sentimentos e vivências que a reunião à volta desta 
força sobrenatural que é o fogo proporciona.

A noite foi animada e aproveitada para distinguir todos 
os elementos que, no ano transato, se destacaram em 
cada secção e nas tarefas e vida do Agrupamento.

Clube Aventura celebrou 
25 anos

Macedo Varela distinguido 
pela Ordem dos Advogados

O conhecido advogado Macedo Varela é 
uma de três figuras que a Ordem dos Advo-
gados vai distinguir com o Prémio Bastoná-
rio Ângelo d’Almeida Ribeiro 2018.

A distinção, a título póstumo, terá lugar 
na Sessão Comemorativa do 70.º Aniver-
sário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que se realizará no dia 11 de De-
zembro de 2018, pelas 18h00, no Salão No-
bre da Ordem dos Advogados, sito no Largo 
de São Domingos, 14, em Lisboa.

Para além do ilustre famalicensem, serão 
ainda distinguidos António Monteiro Tabor-
da, e José Augusto Rocha. 

O Prémio Ângelo d’Almeida Ribeiro destina-se a distinguir anualmente as personali-
dades ou entidades nacionais que mais se tenham destacado na defesa dos direitos dos 
cidadãos.
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O Pai Natal chegou à cidade no passado domingo, e ali 
permanecerá até ao dia 24 de Dezembro como guardião da 
solidariedade dos famalicenses, na Cabana Solidária que to-
dos os anos tem vindo a ser protagonista da quadra na Praça 
9 de Abril.

Para além de corresponder ao imaginário dos mais peque-
nos, o Pai Natal irá receber diariamente a visita de diversas 
instituições do concelho, escolas, crianças e cidadãos anóni-
mos que vêm carregados de presentes. 

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal, através 
do pelouro da Família, e desafia os famalicenses a doarem 
géneros alimentares e de higiene, que depois serão distri-
buídos pelas famílias carenciadas do concelho, através da 
Loja Social de Famalicão. Todos os dias há grande animação 

proporcionada pelo Pai Natal e pelos duendes, mas também 
pelas instituições que visitam o espaço.

Na chegada à cidade, o Pai Natal fez-se acompanhar de 
alguns milhares de pessoas que saíram à rua e acompanha-
ram o seus desfile que percorreu algumas das principais ar-
térias da cidade.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, deu as 
boas-vindas ao Pai Natal e mostrou-se “muito satisfeito por 
ver a participação e envolvimento de tantos famalicenses 
nesta ação”. 

A Cabana Solidária encontra-se aberta todos os dias até 
24 de dezembro, entre as 10h00 e as 12h30, as 14h30 e as 
18h00.

Solidariedade é palavra de ordem na Praça 9 de Abril, até 24 de dezembro

Pai Natal é guardião da Cabana Solidária

A Associação Gerações 
volta a aproveitar a quadra 
natalícia para desenvolver 
várias ações de solidarieda-
de social que vão envolver 
as crianças, os jovens e os 
séniores que frequentam a 
instituição e todos os seus 
familiares e amigos.

O destaque vai para uma 
grande campanha que já 
está em curso de angaria-
ção e recolha de alimentos, 
roupas de cama e artigos de 
higiene que posteriormente 
serão entregues à “Refood” 
e à Associação Dar as Mãos, 
contribuindo modestamente 
para que estas instituições 
possam dar curso à sua mis-

são e aos seus valores. 
Entretanto, numa ação de 

caráter mais interno, a Ge-
rações organizou, para no 
dia 14 de dezembro, o sor-
teio de um cabaz de Natal 
oferecido pelos pais de uma 
criança que frequenta o Cen-
tro Educativo. Os resultados 
da venda das “bilhetes” têm 
como objetivo contribuir para 
a viagem de final de ano das 
crianças que frequentam o 
centro educativo.

De Natal se tratou ainda o 
almoço que reuniu, no pas-
sado dia 2, os colaboradores,  
crianças, os pais, familiares, 
seniores que frequentam a 
instituição, e membros da 

direção. “Nestes tempos de 
Natal, é hábito oferecer pre-
sentes às pessoas mais pró-
ximas e amigas. A Gerações 
não é exceção, só que os 
presentes de Natal não são 
constituídos por bens ma-
teriais, com uma duração e 
utilidade temporal reduzidas. 
A instituição oferece às suas 
crianças, jovens, seniores e 
colaboradoras bens de outra 
dimensão que podem ser um 
espetáculo de circo, um con-
certo musical, uma peça de 
teatro e outros bem culturais 
que ficam a marcar o Na-
tal, ficando por muitos anos 
como uma lembrança dura-
doura”, explica a propósito 

da iniciativa o presidente da 
direcção, Mário Martins.

Para trás já ficou tam-
bém a ida das crianças da 
creche e berçário à Casa 
das Artes, onde assistiram 
à pela “Orizuro”. As crianças 
da creche 2 vão envolver-se 
ainda numa sessão de yoga 
para crianças que vai acon-
tecer na Gerações e será 
dinamizada por um especia-
lista nesta área. Já o pré-es-
colar 1 vai participar numa 
sessão do “Circo de Papel”, 
numa parceria que se de-
senvolveu entre os pais e as 
crianças e a instituição, que 
suportará metade dos custos 
dos bilhetes e as crianças e 

pais a outra metade, com o 
dinheiro que angariaram na 
venda de bolos e chã na ins-
tituição. 

Entretanto, as crianças 
que frequentam o centro 
educativo vão à Casa das Ar-
tes para assistirem ao musi-
cal “Alice”, no próximo dia 14 

de Dezembro, pelas 21h30. 
“Será uma atividade marcan-
te, uma vez que as crianças 
irão assistir a um espetáculo 
noturno, na companhia dos 
seus amigos, o que será, 
sem dúvida, entusiasmante”, 
conclui o dirigente.

Natal invadiu “agenda” da Gerações



20 O POVO FAMALICENSE 4 de Novembro de 2018

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

ANÚNCIO
VENDA POR NEGOCIAÇÃO PARTICULAR

Administradora de Insolvência: Dalila Lopes   Agente de Execução: Ana Antunes
Insolvente: Maria José da Costa Faria               Executado: Bruno André da Costa e Silva 
Processo n.º 1479/13.6TJVNF                           Processo: 1748/12.2TJVNF

Nos autos acima identificados procede-se à venda por negociação particular, através de 
apresentação de proposta em carta fechada do seguinte bem, apreendido no âmbito do 
processo de insolvência:

---- Prédio Urbano – fracção autónoma designada pela letra Q, do prédio urbano sito na 
Rua Alberto Sampaio, n.º1199, 3º esquerdo frente, lugar de Outeiro, freguesia de Calendá-
rio, concelho de V.N. Famalicão, Tipo T2, com área de 90 m2, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de V.N. Famalicão sob o nº. 685/19930504 - Q, e inscrito na matriz sob o 
artigo 3091- Q- Calendário------------------------------------------------------------------------

A proposta deverá ser enviada em envelope fechado, até ao dia 21 de Dezembro de 
2018, com indicação de «Proposta de Compra – Processo nº 1479/13.6TJVNF - MARIA 
JOSÉ COSTA FARIA», para a morada da administradora de insolvência na Rua Camilo 
Castelo Branco, n.º 21 – 1º - 4760-127 Vila Nova de Famalicão.

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

As propostas têm de ser acompanhadas com cheque caução no valor de 20%.

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

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

Valor Mínimo de Venda -------------------------------------------------------- €70.000,00€
A Administradora da Insolvência

Dalila Lopes

O Agrupamento de Escolas de Ribeirão 
reconheceu o valor e o mérito dos seus alu-
nos, no passado dia 27 de novembro, em ce-
rimónia que teve lugar no grande auditório da 
Casa das Artes.

A directora, Elsa Casrneiro, falou de “ale-
gria e orgulho de premiar, publicamente, o va-
lor e o mérito”, que foio resultado do trabalho 
dos alunos conseguido com o apoio de todos 
os atores educativos, que assumiram os in-
teresses de uma Escola de qualidade, que 
aprende, atendendo ao perfil dos alunos, desenvolvendo as suas competências. Agradeceu 
ainda o empenho dos professores que, “de forma profissional e otimista, souberam inspirar 
as crianças e jovens, ajudando-os a descobrir e a apropriar-se do seu próprio talento e po-
tencialidades”. 

Deixou ainda o desafio a todos para que continuem com a “mesma dedicação e empenho 
pois, conduzirá ao sucesso e à felicidade”, cumprindo os desafios que se colocam à escola 
actual, “promover a inovação, a criação, a curiosidade, a persistência, a colaboração, a auto-
nomia, a vontade (e a necessidade) de continuar a aprender ao longo da vida”. 

“Mais Voluntariado Jovem” 
já está em marcha

A YUPI, em parceria com a Associação 
EDUPA – Educação Plena e a Associação 
Famalicão em Transição, acaba de lançar o 
projecto “Mais Voluntariado Jovem”, que visa 
promover o voluntariado de âmbito local junto 
dos jovens famalicenses e a sua ligação às 
associações locais, envolvendo-os numa for-
mação inicial em voluntariado e de seguida 
numa série de acções de voluntariado am-
biental local no terreno, em diferentes pontos 
do concelho, assim como em experiências de desenvolvimento pessoal.

O projecto arrancou com a realização de 12 sessões de apresentação em quatro escolas 
do concelho - a Escola Secundária D. Sancho I, a Escola Básica de Pedome, a Oficina – Es-
cola Profissional do INA e a Didáxis de Riba D’Ave. Com estas sessões 66 jovens mostraram 
já interesse em aderir. Os jovens inscritos iniciaram já a sua participação com uma formação 
inicial em voluntariado, preparada segundo a abordagem da educação não formal. O próximo 
passo será agora colocar “as mãos na massa” através da sua participação nas acções de 
voluntariado ambiental local, dinamizadas por associações e movimentos famalicenses, que 
decorrerão no mês de Dezembro.

Este projecto é apoiado pelo Pelouro da Juventude do Município de Vila Nova de Fama-
licão, no âmbito da primeira edição do programa “+ Cidadania em Rede”, assim como pelo 
IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, através do Programa de Apoio ao Asso-
ciativismo Jovem.

A última campanha de adopção de árvores “culminou num 
mega sucesso”. Esse é o balanço que o município faz no res-
caldo da iniciativa que permitiu aos famalicenses levar para 
casa, de forma gratuita, a quase totalidade de árvores e ar-
bustos autóctones disponíveis, perto de quatro mil.

Com esta ação, o município ultrapassou as 12.500 árvo-
res plantadas no concelho, desde 2016, dando seguimento 
ao projeto “25 mil árvores até 2025”. Com esta iniciativa am-
biental a autarquia pretende reabilitar aproximadamente 25 
hectares do território concelhio através da plantação de 25 
mil árvores e arbustos nativos da região em áreas urbanas, 
espaços rurais, ao longo das linhas de água e em montes e 

serras.
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, mostra-

-se “muito satisfeito” com o alcance da campanha, que revela 
que “as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas para a 
proteção do ambiente e da biodiversidade e isso deve-se a 
muitas destas iniciativas”. 

Refira-se que a campanha abrangeu dez locais das áreas 
de intervenção das CSIF’s. As ações disponibilizaram quatro 
mil plantas (400 em cada espaço) de 13 espécies diferentes.

12.500 árvores adoptadas e plantadas no concelho

A Associação de Moradores das Lameiras 
(AML) aprovou por unanimidade o seu pro-
grama de ação e o orçamento para 2019. 

Jorge Faria presidente da direção, esclare-
ceu que este programa, o segundo do manda-
to, tem como inspiração o projeto socioedu-
cativo “Sonhos Com Vida”, e que no próximo 
ano será reforçado com o subtítulo de “Juntos 
para Sonhar”. 

Quanto a orçamento, a associação prevê 
gastos da ordem dos 1,8 milhões de euros, 
e receita equivalente, resultando num saldo 
positivo de 3.414,65 euris Para investimento 
estão destinados 182 mil euros. Cabe aqui o reforço da produção de energia elétrica através 
de painéis solares, a construir 15 apartamentos T0 destinados a casais que vivam sós ou a 
pessoas individuais, a aquisição de um novo secador industrial de roupa a gás natural, assim 
como de uma nova viatura de nove lugares para transporte de crianças e idosos. Para além 
disso o montante deverá ser afecto á renovação do sistema informático.

Para Jorge Faria, “os sonhos são sempre o produto de algo que aconteceu ou poderá 
acontecer no emaranhado de uma sociedade multifacetada, com desafios permanentes a 
necessitar de respostas”.Assim, as atividades que a AML pretende desenvolver no próximo 
ano “são o reflexo de muitos sonhadores e sonhadoras de todas as idades”. Acrescentou que 
em 2019 a política da qualidade será reforçada com os seguintes princípios: sonhar com no-
vas iniciativas; garantir a satisfação plena dos seus utentes/clientes e assegurar padrões de 
qualidade elevados; promover a melhorias contínua; desenvolver uma cultura organizacional 
capaz de promover a motivação, segurança e qualificação dos colaboradores; ouvir e anali-
sar a opinião dada pelos sócios e comunidade envolvente; cumprir as Linhas Programáticas 
2017/2010 que perspetivam para um cuidar permanente dos que mais necessitam.

AML com 1,8 milhões de orçamento 
e 182 mil euros para investimento

Agrupamento de Ribeirão distinguiu
mérito dos melhores alunos  
2017/2018

A Juventude Socialista congratula-se 
com a adesão que os militantes e simpati-
zantes da JS e do PS à “Festas dos Anos 
80&90”, que se realizou no passado dia 30 
de novembro. 

“Esta iniciativa de elevado sucesso só 
foi possível graças a todos os que nela 
participaram”, frisa mesmo o líder Ricardo 
Dias, que promete “juntos continuar a tra-

balhar para mobilizar e promover o valor 
dos jovens do concelho de Vila Nova de 
Famalicão”.

Entretanto, a JS deseja a todos famali-
censes, “boas festas e um 2019 cheio de 
paz, amor e alegria”.

JS promoveu “Festa 80&90”
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Esta é a vigésima sétima 
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 
corações, como também pra-
ticando no dia-a-dia o seu 
conteúdo de sabedoria espi-
ritual e inspiradora.

Hoje vamos falar um pou-
co sobre a palavra Evange-
lho, de origem grega tem o 
significado de “Boa-nova”, 
ou seja, boas notícias que 
são verdadeiras e que é 
digna de todo o crédito. O 
Senhor Jesus Cristo, o Filho 
de Deus, trouxe o Evange-
lho para nós. É repleto de 
ensinamentos de uma sã 
Doutrina, vinda diretamente 
de Deus. O Evangelho não é 
Religião. Jesus Cristo trouxe 
com os Seus Ensinamentos 
um estilo de Vida que vai 
além da Religião, que se vive 
de “dentro para fora”, e,“não 
de fora para dentro”, razão 
pela qual o que o adotam, 

são transformados e muda-
dos em sua maneira de ser, 
fazer e pensar. O Evangelho 
ensinado e vivido por meio 
de Jesus Cristo, nos trás o 
desejo de Deus em nossa 
forma de viver em todas as 
áreas. O Evangelho nos leva 
a Viver como o Senhor Je-
sus Cristo deixou e ensinou 
pelo Seu Exemplo, nos es-
pelhando N’Ele. Por isso o 
ser chamado de Cristão, que 
vive o Cristianismo, andar 
como Jesus Cristo andou, 
onde até hoje, Ele faz e tem 
Discípulos por todo o Mun-
do, vivenciando o Evangelho, 
que “cura e liberta” a nossa 
Alma renovando o nosso 
Espírito, com as Verdades 
Divinas, contidas na Bíblia 
Sagrada. O Evangelho não 
é uma capa para esconder 
quem somos, mas, uma Pro-
vidência de Deus para nos-
sas Vidas serem expostas 
diante da Realidade Divina, 
e, de nós mesmos, do quanto 
necessitamos de mudanças, 
internas e externas, para que 
sejamos qualificados como 
verdadeiros Filhos de Deus. 

O Evangelho é o Poder de 
Deus para nós e em nós, 
mas, só funciona para aquele 
que nele crer. O Evangelho 
nos mostra o quanto estamos 
afastados do nosso Deus, da 
Sua vontade, de tudo o que 
Ele já preparou para nós, não 
só neste mundo, como tam-
bém no que está por vir da 
parte D’Ele. O Evangelho é 
a verdadeira eternidade com 
Deus, é viver a Essência do 
Seu grande Amor, é entender 
que Ele nos criou com objeti-
vos únicos, é alcançar a cada 
dia o Seu conhecimento, bem 
como, andar em plena intimi-
dade com Ele, realizando a 
Sua soberana Vontade em 
todas as áreas. O Evangelho 
é uma fonte para a Vida, que 
ao mergulharmos nela, em 
nosso coração desabrocha 
o Arrependimento de tudo 
quanto temos sido e somos, 
fizemos e temos feito de erra-
do, pois, Ele tudo vê e sabe. 
O Evangelho nos ajuda a 
delinear um novo rumo, uma 
nova direção, uma orienta-
ção exata para uma firme 
e inabalável Aliança com o 

nosso Pai Celestial. Como 
na Vida de muitos dos nos-
sos antepassados que foram 
alcançados pelo Evangelho, 
foi como que, nasceram de 
novo, isto todos os dias, con-
templando a cada momen-
to as maravilhas do nosso 
Deus. Faço novamente aqui 
uma afirmação contundente, 
o Evangelho não é uma Reli-
gião, simplesmente é o Estilo 
Celestial de Vida Espiritual 
para se viver neste mundo. 
Quem sinceramente procura 
aplicar o Evangelho em suas 
Vidas, só tem a ganhar, pois 
Ele nos promete uma Nova 
Vida, e mais além, uma Vida 
Eterna. Os Evangelhos de 
Mateus, Marcos, Lucas e 
João, nos mostra Jesus Cris-
to, realizando o desejo do 
Coração de Deus para com 
a Humanidade. Se queremos 
realmente conhecê-Lo deve-
mos buscar a Sua presença, 
onde por meio da Sua Pala-
vra … a Bíblia Sagrada … Ele 
se revelará a nós, porém de-
vemos desejar ardentemen-
te, pois Ele não nos obriga a 
nada, a não ser: … “Mas bus-

cai primeiro o reino de Deus, 
e a sua justiça, e todas es-
tas coisas vos serão acres-
centadas.” … Mateus 6:33. 
Como também, … “ E Jesus 
disse-lhe: Amarás o Senhor 
teu Deus de todo o teu co-
ração, e de toda a tua alma, 
e de todoo teu pensamento.
Este é o primeiro e grande 
mandamento. E o segundo, 
semelhante a este, é: Ama-
rás o teu próximo como a ti 
mesmo… Mateus 22:37-39. 
Façamos em todo o tempo, 
a vontade de Deus, e assim, 
as demais coisas virão não 
por nosso mérito, mas, por 
acréscimo. Deus é Fiel em 
Suas Promessas e elas não 
falham. Creia nisto ! “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: “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, 
e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes 

últimos dias pelo Filho.A quem constituiu herdeiro de tudo, 
por quem fez também o mundo”

HEBREUS 1:4-10.



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

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

ANUNCIE 
AQUI!

VENDO
Quintinha no Louro à beira 

rio. 5200m² c/ casa de 
pedra reconstruída.

TLM.: 919 701 906

ALUGO
T2 mobilado em Nine
 junto à Estação. 375€
TLM.: 914 904 464

ALUGAMOS
Cadeira para cabeleireiro 

que estão à procura de um 
espaço c/ água e luz 

incluído 200€. Esmeriz - 
Rua dos Vicentinos 

Loja 103
TLM.: 932 115 796

PRECISA-SE
Cabeleireira a trabalhar à 
comissão. Salão mobilado 

situado na zona de Mogege.
TLM.: 914 795 720

ALUGA-SE
Pavilhão c/ 400m², a 1 km 

da cidade. Licenciado 
para indústria.

TLM.: 919 241 504

RESTAURANTE
Centro de 
Famalicão 

admite 
cozinheiro/a

TLM.: 916 401 643

VENDO
Livraria bem equipada a 
trabalhar bem. Motivo 

retirada.
TLM.: 918 754 921

PRECISA-SE
Empregado/a 

para restaurante 

nesta cidade
TLM.: 917 529 676
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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

VIUVINHA 
VOLTOU

FAMALICÃO.
Peito de meloa, corpo bem 

constituído e peludinha. Não 
atendo números privados.

 TLM.: 926 598 702

RELAX RELAX

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
JOVEM SIMPÁTICO 

E ATRAENTE

Proporciona cem por 
cento de prazer e 

loucura. Aceito mulheres 
e troca de casais. 

Faz acontecer que eu 
faço valer a pena...

Com maior discrição
 e sígilo. Venha provar 

e sentir o Adão
 aqui só para ti.

Das 17h30 às 24h00.

TLM.: 932 743 012

1. ª VEZ
Linda morena 25 anos bem feita de corpo. Foto real. Peito 
durinho, belas coxas, meiga, boca quente, O natural, anal 

acessórios, massagem na marquesa/cama. Atendimento em 
ligeri. Venha-se realizar.

TLM.: 910 036 652

A TRAVESTY 
NEGRA

Gostosa, foto real, 1.ª vez, dote 
de ferro, O natural, boca de mel, 

rabo quente e guloso, 
completa, 24 horas c/ duche, 

massagem e leitinho.

TLM.: 910 676 919

RELAX

MORENA
Sedutora corpo de boneca, 28 anos. 
Meiguinha e safada,sensual, mi..., 69 
delicioso, O natural nas calminhas.

TLM.: 917 695 497




