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Rua Ernesto Carvalho:
Foram abertos rasgos 

nos passeios, construídas 
novas caixas, 

e admitimos que por bem, 
para solucionar questões 

recorrentes 
de entupimentos por estes 

lados.
A questão é que 

a empreitada começou há 
algumas semanas, 

o início da obra 
aconteceu, de facto, mas 

falta o resto, o fim...
Enquanto isso, continuam 

valas e caixas abertas 
numa das ruas mais 

movimentadas do centro 
da cidade. 

Bora acabar o serviço?!
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Mais de quatro dezenas 
de estabelecimentos de res-
tauração e bares que aderi-
ram de novo à iniciativa “Fa-
malicão, Porto de Encontro”, 
promovida pela Associação 
Comercial e Industrial de 
Vila Nova de Famalicão, 
apresentada ontem (segun-
da-feira), ao final do dia.

“Coma uma rabanada, 
oferecemos o Porto”. É este 
o convite que mais uma vez 
fica expresso a todos quan-
tos visitarem até ao dia 24 
de Dezembro os estabele-
cimentos aderentes, numa 
iniciativa que volta a contar 
com a “Graham’s” como par-
ceira comercial, naquele que 
é um desafio por excelência 
ao convívio nesta quadra 
natalícia. Da tradição que se 
quis tornar instituição pela 
mão da ACIF, o momento de 
excelência é a véspera de 
Natal. A partir das 15 horas 
pode e deve sair à rua para 
confraternizar e encontrar 
amigos, num convívio que 
serve de aquecimento para a 
consoada.

Segundo o presidente da 
associação comercial, Fer-

nando Xavier Ferreira, “a 
iniciativa Famalicão Porto de 
Encontro pretende destacar 
e realçar a área do comércio 
e da restauração na cidade 
de Vila Nova de Famalicão”, 
naquele que é um objectivo 
assumido de “congregar um 
conjunto de espaços que 
reconhecem a dinâmica e 
que se associaram, uma vez 
mais, para promover e es-
timular o espírito de Natal”. 
O dirigente realça ainda “a 
importância do momento, 
potenciando o convívio, ape-
lando a dias de riso, alegria 
e boa disposição, aos encon-

tros felizes, da família e dos 
amigos”. Não sem responsa-
bilidade, “seja responsável, 
beba com moderação”, é a 
advertência que também não 
pode faltar para que as me-
mórias a guardar destes dias 
sejam boas, exclusivamente.

Esta iniciativa volta a inte-
grar duas outras campanhas: 
O “Famalicão Porto Seguro” 
e o “Famalicão Porto So-
lidário”. Primeiro porque o 
consumo de álcool deve ser 
feito com moderação e todos 
devem ser responsáveis. É 
essa uma das preocupações 
da ACIF que conta com a 

colaboração e coordenação 
da PSP, GNR, Bombeiros 
Voluntários de Famalicão e 
Bombeiros Voluntários Fa-
malicenses. Neste contexto 
serão realizadas ações de 
sensibilização com vista à 
segurança na tarde do dia 24 
de dezembro.

Quanto ao “Famalicão 
Porto Solidário”, atividade 
do Clube Motard Escorpiões, 
ela está integrada na cam-
panha global, e consiste na 
entrega de Bolo Rei e vinho 
do Porto a trabalhadores de 
21 instituições do concelho 
de Famalicão na tarde de 

consoada. “Não podemos 
esquecer quem se preocupa 
com aqueles que na noite 
de 24 de dezembro estão ao 
serviço da comunidade”, su-
blinha a ACIF a propósito do 
reconhecimento que enten-
de que se impõe.

Uma rabanada vem com vinho do Porto, de 10 a 24 de Dezembro

“Famalicão Porto de Encontro”: desafio 
ao convívio está de volta 

Alunos debatem “Alterações 
Climáticas” com Jorge Paulo Oliveira

No âmbito do “Parlamento dos Jovens”, iniciativa da Assembleia da República junto da 
população escolar, Jorge Paulo Oliveira, deputado eleito pelo PSD, participou na manhã 
de segunda-feira na sessão da Escola Secundária D. Sancho I.

Dirigido aos alunos do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico a sessão do Parlamento Jovem 
contou com a participação de dezenas de alunas e de alunos, que demonstraram uma 
grande motivação e preparação para o debate.

“Alterações Climáticas – Salvar os Oceanos” foi o tema em debate. O deputado fa-
malicense vincou que “as alterações climáticas, não são um problema do futuro, mas do 
presente, não são um problema dos outros, mas de cada um de nós, não se trata de sal-
var o planeta, mas de nos salvarmos a nós próprios”. Apesar de Portugal se situar entre 
os primeiros países do mundo (14.º) com melhor desempenho no combate às alterações 
climáticas, continua a ter pela frente um longo e difícil caminho a percorrer e todos podem 
e devem dar o seu contributo. “Estamos todos convocados para este desafio” afirmou o 
deputado.

A sessão serviu também para os alunos conhecerem melhor o funcionamento da As-
sembleia da República.  Para Jorge Paulo Oliveira uma das virtudes da iniciativa do “Par-
lamento dos Jovens”, é exatamente a de “aproximar os jovens e a comunidade escolar da 
Assembleia da República, sensibilizando-as para a importância da participação cívica e da 
participação política, como mecanismos de reforço da nossa democracia”.
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Unanimidade foi palavra 
de ordem na Assembleia 
de Freguesia Extraordiná-
ria convocada para a noite 
da passada quinta-feira em 
Lousado com o objectivo de 
tomar uma posição quanto 
ao anunciado encerramento 
do posto dos CTT da fregue-
sia, com efeito a partir do iní-
cio do próximo ano. Eleitos 
da coligação PSD/PP e do 
PS votaram favoravelmente 
um voto de protesto contra 
a decisão, que assinala “pro-
funda discordância, repúdio 
e total oposição à forma ir-
responsável como os CTT 
assumiram o encerramento” 
de um serviço público que 
apelidam de “imprescindí-
vel”. A iniciativa dos partidos 
foi aplaudida pela popula-
ção, que encheu o salão da 
Casa do Povo para a sessão 
extraordinária. Prometem 
“não baixar os braços” e “dar 
luta” à decisão, enquanto es-
peram pela fiscalização do 
cumprimento dos termos da 
concessão do serviço públi-
co.

O presidente da Junta 
de Lousado, Jorge Ferreira, 
adianta ter sido surpreendi-
do pela decisão no passado 
dia 29, e de que lá para cá 
foram já várias as iniciativas 
no sentido de procurar um 
recuo dos CTT. Para além do 
“repúdio” manifestado já, por 
carta, por empresas como 
a Continental, a ITA, a Con-

tipneu, e também a Câmara 
Municipal, estão já em mar-
cha iniciativas parlamenta-
res por parte dos deputados 
famalicenses com assento 
na Assembleia da República, 
Maria Augusta Santos e Jor-
ge Paulo Oliveira, os quais a 
autarquia local interpelou por 
entender ser necessário fis-
calizar o cumprimento do ca-
derno de encargos da con-
cessão do serviço público 
postal. Sandra Lopes, mem-
bro do PS na Assembleia de 
Freguesia e para a qual “não 
há motivo nenhum para o 
encerramento dos CTT”, a 
deputada do PS já interpelou 
a Assembleia da República, 
no sentido de que o ministro 
com a tutela dos CTT, deten-
tor da pasta do Planeamen-
to e Infraestruturas, Pedro 
Marques, esclareça se os 
termos da concessão estão 
a ser cumpridos. Apesar de 
reconhecer que “reverter a 
decisão é muito difícil, mas 
não é impossível”, a socialis-
ta deixou claro que esta “não 
é uma questão partidária”, e 
que “a causa que nos une e 
Lousado”, razão pela qual 
justifica a unanimidade em 
torno da contestação.

Segundo o presidente da 
Junta, as contas conheci-
das revelam que o posto dos 
CTT de Lousado “dá lucro”, o 
que torna ainda mais “incom-
preensível esta decisão”. 
Jorge Ferreira adiantou mes-

mo que só a Continental e a 
Mundos de Vida geram uma 
faturação anual do posto da 
ordem dos 100 mil euros, o 
que entende ser revelador 
da expressão do serviço. 
Para além disso, ao que foi 
possível apurar, os CTT de 
Lousado asseguram cerca 
de 20 mil euros diários de 
pagamentos em reformas 
e outras prestações sociais 
nos dias em que estão desig-
nados. Para o autarca, este 
número também é demons-
trativo da importância que o 
serviço tem para uma popu-
lação bastante envelhecida, 
a quem os CTT “vão fazer 
muita falta”.

Apesar de discordar da 
proposta que os próprios 
CTT formulam, no sentido 
de ser a Junta a assegurar 
o serviço, de acordo com o 
que já aconteceu noutras fre-
guesias num passado recen-
te, o autarca local deixa claro 
que assim fará caso a única 
alternativa seja perdê-lo, de 
todo.

Paulo Cunha fala de 
decisão má, errada 
e incompreensível”

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
fala de uma decisão “má, 
errada”, “incompreensível” 
até, que surge “em contra-ci-
clo” face a uma comunidade 
“com vitalidade, com um teci-
do empresarial muito forte, e 
com um fluxo cada vez maior 
de pessoas para aí residir e 
lançar os seus projectos em-
presariais”.

O município contesta por 
isso esta decisão, e espera 
que o Governo “tome uma 
atitude em relação a esta 
matéria”. O edil famalicense 
recorda que o Estado Por-
tuguês tem um contrato de 
serviço postal com os CTT, 
contrato esse balizado num 
conjunto de cláusulas, sen-
do imperioso “perceber se o 
contrato está ou não está a 
ser cumprido”, no quadro da 
prestação de um serviço que 
é público. “A ideia com que 
ficamos é que o serviço pú-
blico é aquilo que menos in-
teressa”, na medida em que 
emerge “uma lógica mera-
mente comercial” a suportar 
decisões como esta, e que já 
foram tomadas no passado 
relativamente a outras lojas. 

Paulo Cunha fala de um 

“retrocesso no nosso padrão 
de vida”, e lamenta que a po-
pulação tenha sido “esqueci-
da, cada vez mais entregue 
a si mesma”, numa decisão 
que “aprofunda cada vez 
mais este distanciamento 
entre as populações e quem 
as governa”. Na iminência do 
encerramento, a menos de 
um mês de distância, e ape-
sar de não concordar que 
sejam permanentemente as 
autarquias locais a pagar a 
fatura desse Estado cada 
vez mais longe, o autarca 
compreende a decisão da 
Junta em aceitar negociar 
a recepção do serviço. “Os 
CTT tomam a decisão, não 
negoceiam com ninguém a 

decisão que vão tomar. To-
mam-na, ponto! Às vezes 
comunicam a decisão em 
cima da hora às entidades e 
populações, e, depois, quem 
está no terreno, tem dois ca-
minhos: ou encontra uma so-
lução, ou fica sem o serviço”, 
censura, assumindo desde 
já pouca esperança nos 
efeitos de uma contestação, 
que também no passado não 
teve qualquer impacto. Não 
deixa de assinalar que é pre-
ocupante esta “tendência” 
para o abandono de servi-
ços essenciais, na expec-
tativa de que o Poder Local 
vá atrás do prejuízo: “daqui 
a pouco, todas as entidades 
que prestam serviços públi-
cos, têm uma forma simples 

de ter contas mais sustentá-
veis. Fecham os serviços, e 
depois as Juntas de Fregue-
sia e Câmaras Municipais 
que amarrem o assunto ou 
que o deixem cair. Isto não 
pode ser por abandono! Não 
podemos assumir tarefas 
porque as outras entidades 
descontinuam os serviços. 
Ou as Juntas e Câmara as-
sumem, ou a população dei-
xa de ter serviço! Isto não 
pode ser assim. O nosso 
país não pode ter este mode-
lo de decisão ou de gestão”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Decisão foi comunicada à Junta no final do mês de Novembro, e produz efeitos a partir do início 
do próximo ano

Partidos e povo unidos contra encerramento 
dos CTT de Lousado

Recorde de assistência na Assembleia de Freguesia decretada face à ameaça de encerramento dos CTT

Cobertura CTT reduzida 
a 50% em 7 anos

O concelho de Vila Nova de Famalicão vai entrar em 
2019 com uma rede de serviços dos CTT reduzida a 50 
por cento, atendendo ao mais recente anúncio de encer-
ramento do posto de Lousado. Isto porque, depois do en-
cerramento da estação de Nine em 2012, da de Delães 
em 2013, e da de Riba de Ave já este ano, a empresa 
assume o encerramento dos serviços em Lousado, com 
efeitos a partir do início do próximo ano. 

Dos sete postos que detinha em 2011, o concelho en-
tra em 2019 com apenas três: a da cidade, o de Ribeirão e 
o de Pousada de Saramagos. A estes três acresce o da vila de Joane, com perfil de ponto 
CTT, um serviço que a Junta de Freguesia assume já desde a década de 90 em parceria.

Só em requalificações de instaslações das Juntas de Freguesia, o município já gastou 
cerca de 90 mil euros. Em Nine o apoio municipal foi de 30 mil euros, e em Riba de Ave foi 
mais avultado, da ordem dos 60 mil euros. Já em Delães, a autarquia local não beneficiou 
de qualquer subsídio municipal para instalação do posto.

A notícia da intenção de encerramento dos CTT foi conhecida no início da passada 
semana, depois de um comunicado da Junta de Freguesia de Lousado, no qual era dado 
conta da intenção da administração da empresa, com efeitos a partir do início do ano. No 
mesmo comunicado foi dado a conhecer a proposta da empresa em que a Junta assegure 
o serviço.
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Os deputados à Assem-
bleia da República Maria Au-
gusta Santos, do PS, e Jorge 
Paulo Oliveira, do PSD, as-
sim como o eleito do Bloco 
de Esquerda por Braga, Pe-
dro Soares, já questionaram 
o Governo sobre o encerra-
mento dos CTT de Lousado.

A socialista, que é tam-
bém lousadense, questionou 
o ministro do Planeamento e 
Infraestruturas, Pedro Mar-
ques, sobre as razões do en-
cerramento deste posto, que 
frisa que não estava incluído 
no Plano de Transformação 
Operacional apresentado em 
Dezembro do ano passado 
pela empresa. Maria Augus-
ta quer saber se algum estu-
do ou avaliação suporta esta 
decisão, “a razão que funda-
menta o encerramento”, e se  
“foram equacionadas medi-
das no sentido de salvaguar-
dar a manutenção do serviço 
público de distribuição postal 
à população de Lousado”.

Consciente do impacto da 
privatização (decidida pelo 
Governo PSD/PP) na gestão 
da empresa, e da mudança 
de paradigma no sector pos-
tal, a deputada lembra que 

a freguesia de Lousado tem 
cerca de cinco mil habitan-
tes, e que é nela que reside 
“a maior zona industrial do 
concelho de Vila Nova de 
Famalicão”, recorrendo a no-
mes de peso como a Conti-
nental e a Leica, razão pela 
qual entende que “o tema 
merece particular atenção”. 

A diligência da eleita do 
PS é também subscrita por 
Nuno Sá e pelos restantes 
deputados socialistas do dis-
trito.

Entretanto, também o de-
putado do PSD pediu escla-
recimentos sobre o assunto 
ao Governo e à ANACOM, 
e temendo que esteja em 
causa “o cumprimento do 
próprio contrato de serviço 
público”. Jorge Paulo Olivei-
ra, para quem a privatização 
não é justificação quanto se 
está perante a concessão de 
um “serviço público essen-
cial” como é o serviço postal, 
importa “saber se o contra-
to de serviço público e as 
demais obrigações que lhe 
estão associadas estão a ser 
cumpridas”, verificação que 
compete ao Estado, pelo que 
“o Governo não pode lavar 

as mãos”. O deputado quer 
saber  “quando foi que o Go-
verno teve conhecimento da 
decisão do encerramento do 
Posto dos CTT de Lousado, 
qual o critério que presidiu à 
decisão unilateral dos CTT – 
Correios de Portugal, SA e, 
por fim, quais as diligências 
que o Governo pretendia fa-
zer para avaliar se o contrato 
de serviço público está a ser 
cumprido”.

Para Jorge Paulo Olivei-
ra, “as populações, via res-
petivas autarquias, deviam 
ter sido previamente infor-
madas, mas não o foram”, e 
“têm o direito de saber as ra-
zões que fundamentam este 
anunciado encerramento, 
mas não sabem”, da mesma 
forma que “têm o direito de 
saber se o Governo está ao 
corrente da decisão dos CTT 

e o que lhe oferece dizer so-
bre o assunto, mas também 
não sabem”.

Já a diligência junto da 
ANACOM, “autoridade re-
guladora em Portugal das 
comunicações postais e das 
comunicações eletrónicas, a 
quem compete, relativamen-
te aos CTT, fiscalizar a den-
sidade da rede postal e os 
indicadores de qualidade do 
serviço prestado no âmbito 
da concessão”, a questão é 
se este encerramento altera 
a densidade da rede postal 
e da oferta mínima dos ser-
viços que foram previamen-
te determinados à data da 
concessão em consideração 
com os princípios constantes 
da Lei nº 17/2012, de 26 de 
abril no sentido de assegurar 
a existência, a disponibilida-
de, a acessibilidade e a qua-

lidade da prestação deste 
serviço universal” . O parla-
menta quer “conhecer  todas 
as deliberações e comunica-
ções entre a concessionária 
CTT – Correios de Portugal, 
SA e a ANACOM relativa-
mente ao encerramento do 
Posto dos CTT na freguesia 
de Lousado, exigindo que lhe 
sejam fornecidas cópias das 
mesmas”.

Pedro Soares, do Bloco, 
também já tomou posição 
sobre o assunto e “quer sa-
ber se o Governo está dispo-
nível para instar a Adminis-
tração dos CTT a parar com 
o encerramento de estações 
de correios de modo a que 
seja plenamente o serviço 
público postal”.

No documento entregue 
na Assembleia da Repúbli-
ca, Pedro Soares afirma que 
“a necessidade e utilidade da 
estação dos CTT atualmente 
existente nesta freguesia é 
reconhecida e considerada 
imprescindível”. 

Para além disso, atenden-
do aos encerramentos ante-
riores já decretados - Nine, 
Delães e Riba de Ave - “fica 
agora evidente que a verda-

deira intenção da atual Ad-
ministração é transformar a 
esmagadora maioria das es-
tações de correio em agên-
cias bancárias do Banco 
CTT, apostar nos segmentos 
lucrativos dos negócios e le-
var a que seja o próprio Es-
tado, através das autarquias 
- Câmaras e Juntas de Fre-
guesia - a assegurarem, com 
os seus próprios recursos, 
aquilo que faz parte da gé-
nese dos CTT enquanto em-
presa centenária – o serviço 
público postal universal”.

O deputado à Assembleia 
da República quer saber ain-
da se “o Governo considera 
que todas estes exemplos de 
fuga à responsabilidade de 
assegurar o serviço público 
postal a que os CTT esta-
riam obrigados não são ra-
zões mais do que suficientes 
para que o Estado seja cha-
mado a recuperar o controlo 
público do serviço público 
universal dos correios com a 
maior urgência possível”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Eleitos do PS, PSD e BE interpelam ministério e ANACOM

Deputados pedem explicações ao Governo 
e querem fiscalização do contrato de concessão
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Está dada o “pontapé de 
saída” para regeneração 
urbana do centro da cidade 
de Vila Nova de Famalicão, 
na zona que compreende as 
Praças Dona Maria II e Mou-
zinho de Albuquerque. A Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão aprovou, em 
reunião pública do executi-
vo da passada quinta-feira, 
o anteprojecto dos espaços 
públicos da área central da 
cidade e do interface dois da 
estação rodoviária de passa-
geiros, ambos no âmbito do 
Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano (PEDU), 
e enquadrados na regene-
ração urbana e no plano de 
mobilidade urbana sustentá-
vel, respectivamente.

Para Paulo Cunha este 
é “um dia histórico”, aquele 
em que se lançam as bases 
de um programa de regene-
ração do centro da cidade, 
projectando-a para o futu-
ro como uma cidade viva, 
atractiva, que traga ganhos 
aos agentes do comércio lo-
cal e com isso gere um efeito 
“bola de neve”, incentivando-
-os também a eles ao inves-
timento.

O processo será alvo de 
candidatura a fundos do Nor-
te 2020 (do quadro comuni-
tário em vigor), e o chefe do 
executivo municipal espera 

que em 2020 a obra possa 
avançar de facto, tendo con-
dições de estar concluída 
em 2021. “Num cenário ra-
zoável desejo que em 2020 
esta zona da cidade esteja a 
sofrer intervenções. E penso 
que um ano chegará para 
a execução física da obra”, 
perspectiva, consciente de 
que o prazo burocrático é 
sempre mais oneroso do 
que o prazo de realização da 
obra.

Auscultação 
de parceiros 
e agentes arranca 
em 2019

Elaborado que está o 
anteprojecto, o município 
vai desencadear, ainda no 
primeiro trimestre do pró-
ximo ano (Fevereiro), um 
processo de auscultação de 
parceiros como a Junta de 
Freguesia, a Associação Co-
mercial e Industrial de Vila 
Nova de Famalicão, e os pró-
prios agentes económicos 
da cidade, para “perceber a 
perspectiva que têm sobre o 
futuro da cidade, e para que 
possamos enquadrar essa 
perspectiva na obra que vai 
ser executada”. Certo de que 
esta auscultação é essencial 
para acertar agulhas de uma 

intervenção que sirva a cida-
de, enquanto somatório dos 
que nela moram, a visitam, 
e dos que actuam economi-
camente nela, Paulo Cunha 
sublinha que tudo está em 
aberto, excepto uma coisa: 
“nós só não aceitamos ficar 
onde estamos. Só não acei-
támos que o resultado seja o 
nosso ponto de partida. Não 
podemos querer mudar a ci-
dade, e chegar a um resulta-

do que corresponde ao que 
existia antes de começarmos 
esta mudança”. Assume que 
a Câmara Municipal irá pro-
curar “consenso”, sem espe-
rar, contudo, “unanimismos”, 
consciente de que as mu-
danças trazem resistências. 
“Queremos capacidade de 
temperar essa reacção na-
tural à mudança, para que 
as pessoas percebam que, 
porventura, na dimensão 

mais imediata essa mudança 
pode ter consequências ne-
gativas, mas a médio prazo 
trará consequências muito 
positivas”, frisa, na expecta-
tiva de um processo ocorra 
com tranquilidade e focado 
nos ganhos do colectivo.

Relativamente à interven-
ção, Paulo Cunha fala de 
uma “mudança profunda”, 
que “não é meramente esté-
tica”, aliando a regeneração 
da cidade a uma nova filo-
sofia de mobilidade. “O que 
fizermos tem que melhorar 
a mobilidade e tem que tra-
zer regeneração”, determina, 
deixando em aberto o dese-
nho objectivo do processo. 
A linha do horizonte é dar 
futuro à cidade, tornando-a 
usufruível para as pessoas, 
e atractiva para os agen-
tes que actuam nela, sendo 
sempre que o seu grau de 
“profundidade depende do 
grau de consenso que con-
seguirmos”, sublinha o edil.

Naturalmente, estas in-
tervenções a realizar nas 
Praças Dona Maria II e Mou-
zinho de Albuquerque en-
caixam naquelas que estão 
previstas para o Mercado 
Municipal e antigo campo da 
feira. “O que estamos a fazer 
no Mercado encaixa no que 
estamos a fazer agora, e o 
que havemos de fazer dentro 
de 15 ou 20 anos também 
há-de encaixar no que esta-
mos a fazer agora. Isto é tipo 

um puzzle”, descreve, defen-
dendo que esta intervenção 
que incide sobre aquilo a que 
se pode chamar a “baixa da 
cidade”, possa criar um “efei-
to de contágio”.

Ao abrir caminho à re-
generação do centro, Paulo 
Cunha esclarece que não 
estão em cima da mesa en-
cerramentos totais de ruas, 
mas estão a ser considera-
dos condicionamentos que 
permitam a fruição da cida-
de.

PS abstém-se, 
Paulo Cunha 
censura falta 
de apoio a projectos 
impactantes

O processo foi desenca-
deado na reunião de Câma-
ra da passada quinta-feira, 
contando com os votos fa-
voráveis da maioria PSD/
PP, mas teve a abstenção 
dos três vereadores do PS, 
que alegaram o pouco tem-
po de avaliação da matéria 
para justificar o voto. Paulo 
Cunha lamenta que neste 
caso, como noutros, o PS fi-
que de fora das deliberações 
impactantes para o conce-
lho: “o processo foi aprova-
do, lamentavelmente, sem o 
apoio unânime que desejá-
vamos. Este executivo está 
habituado a estar sozinho 
nos projectos estruturantes. 
É bom lembrar que, há uns 
anos atrás, quando se avan-
çou com o Parque da Deve-
sa também a oposição não 
quis associar-se à Câmara 
Municipal. Felizmente alguns 
anos depois da abertura do 
Parque essa mesma oposi-
ção regozija com ele. É bom 
que assim seja, é pena é que 
seja tarde de mais. Gostaría-
mos que houvesse, do ponto 
de vista político, um consen-
so maior nesta matéria, mas 
tudo bem, a Câmara Munici-
pal está consciente da sua 
responsabilidade, e não tem 
problema algum em estar 
isolada nesta decisão”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Câmara dá “pontapé de saída” 
à regeneração urbana na baixa da cidade
ANTEPROJECTO DE INTERVENÇÃO DAS PRAÇAS DONA MARIA II 
E MOUZINHO DE ALBUQUERQUE APROVADO. 
SEGUE-SE AUSCULTAÇÃO DE ENTIDADES E AGENTES ECONÓMICOS

Em condições normais, intervenção poderá avançar em 2020, em linha com o período de duração 
do quadro comunitário ao qual a obra se irá candidatar
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Dia a Dia - Mário Martins

A cidade educa? 
O Secretário de Estado da Educação, que esteve 
presente na conferência “A cidade educa?”, realizada 
no dia 30 de novembro, numa organização do “Jornal 
de Notícias”, em parceria com a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, tem também esta 
certeza: Vila Nova de Famalicão é um Município que 
sabe colocar a educação no lugar mais alto do 
“pódio” das políticas públicas, sendo forçosamente 
um exemplo e um referencial para o País. O que se faz 
em Vila Nova de Famalicão é equivalente ao que de 
melhor se faz em qualquer cidade europeia 
posicionada na vanguarda das políticas educativa
s. Está tudo feito? Longe disso! Alguém dizia que “o 
processo educativo é um longo caminho do qual nunca 
vemos o fim”! Vamos muito bem, mas há sempre mais 
e mais para pensar e concretizar…

1. Famalicão educa

Claro que a cidade educa! E, no caso concreto da Cidade 
de Vila Nova de Famalicão, educa mesmo, com qualidade e 
ambição. E eu não restrinjo, de maneira alguma, esta capaci-
dade de educar à Cidade propriamente dita. As freguesias e as 
aldeias, maiores ou menores, com mais pessoas ou com me-
nos pessoas, têm também os meios e as capacidades instala-
das para proporcionar a todos os cidadãos (crianças, jovens, 
idosos, trabalhadores, mulheres e homens) uma educação que 
permita a todos um percurso de sucesso ao longo da vida. 

Isto é resultado e consequência de um projeto de muitos 
anos que foi conseguindo fazer com que a educação fosse 
sendo considerada como uma primeira opção para as políti-
cas públicas locais. Já houve tempo em que a resistência à 
implantação de políticas públicas que fizessem da educação 
a prioridade das prioridades era visível e sensível nalguns se-
tores da Câmara Municipal que consideravam sempre que a 
educação não era um investimento, mas um gasto e um des-
perdício. Hoje, essa forma de pensar e essa resistência à úni-
ca forma de transformar o mundo, de transformar o país e de 
transformar o Concelho de Vila Nova de Famalicão, está defi-
nitivamente ultrapassada, com os responsáveis municipais a 
assumirem – e muito bem – que não existe “terceira via” para 
o futuro do Município.

Com efeito, Vila Nova de Famalicão tem-se vindo a impor, 

ao longo dos anos, como um Município que podemos consi-
derar vanguardista, em termos daquilo que pode ser feito na 
política educativa local. Não vou enumerar as infinitas ações, 
iniciativas e projetos que têm vindo a ser concretizados, com 
extrema perseverança e com uma vontade inquebrável no 
“mundo da educação” que reforçam esta ideia. O que mais 
destacaria é que, através de um “Projeto Educativo Local” que 
é dinâmico e nunca está concluído, todos, sem exceção, têm 
acesso aos bens educativos e, através deles, a percursos vi-
talícios de sucesso.

O Secretário de Estado da Educação, que esteve presente 
na conferência “A cidade educa?”, realizada no dia 30 de no-
vembro, na Casa das Artes, numa organização do “Jornal de 
Notícias”, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, tem também esta certeza: Vila Nova de Fama-
licão é um Município que sabe colocar a educação no lugar 
mais alto do “pódio” das políticas públicas, sendo forçosamen-
te um exemplo e um referencial para o País. O que se faz em 
Vila Nova de Famalicão é equivalente ao que de melhor se faz 
em qualquer cidade europeia posicionada na vanguarda das 
políticas educativas.

Está tudo feito? Longe disso! Alguém dizia que “o processo 
educativo é um longo caminho do qual nunca vemos o fim”! 
Vamos muito bem, mas há sempre mais e mais para pensar e 
concretizar…

2. Cidade do futuro… Cidade com futuro…

O Dr. Leonel Rocha, Vereador da Cultura e da Educação 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, esteve pre-
sente no almoço de Natal da Associação Gerações, realizado 
no passado dia 2 de dezembro, no Restaurante Outeirinho, na 
Freguesia do Louro, para onde convergiram as crianças, os 
pais, familiares, seniores que frequentam a instituição, colabo-
radoras e membros da direção, num total de duzentas pessoas 
para, juntas, viverem algumas horas, em que a música, a cul-
tura e a solidariedade estiveram de mãos dadas, num formato 
que podemos considerar também educativo e educador.

Como professores “de raiz”, eu e o Dr. Leonel Rocha falá-
mos um pouco da conferência “A Cidade Educa?’”, com epi-
centro em Famalicão. Concluímos os dois que a Cidade de 
Famalicão e as freguesias do Município de Vila Nova de Fama-

licão reúnem as condições físicas e naturais para o sucesso 
da educação formal e da educação informal. Num caso e no 
outro, há equipamentos educativos de qualidade disseminados 
por todo o Município, monumentos e paisagens, associações 
culturais, desportivas e sociais que são (e serão) capazes e 
competentes para capitalizar e incorporar um grande projeto 
educativo para toda a vida dos munícipes.

Estivemos também de acordo num ponto importante: a Ci-
dade de Famalicão tem um peso demasiado de carros a circu-
lar, um fator que não fortalece a “cidade educadora”. Há ideias 
para ultrapassar este problema, sobretudo no chamado “casco 
urbano” que integra a Rua Adriano Pinto Basto, a R. de Santo 
António, a Avenida 25 de Abril, a Praça 9 de Abril e a Praça D. 
Maria II. A reabilitação do Mercado Municipal vai representar 
um avanço importante nesta cidade do futuro e nesta Cidade 
Educadora.

3. Nada é neutro na cidade

Jorge Sampaio, que “entrou” na conferência através de um 
vídeo previamente gravado, referiu a necessidade do contri-
buto coletivo para a construção de “cidades inclusivas”, aber-
tas a todos e geradoras de oportunidades para todos e Paulo 
Cunha, Presidente da Câmara Municipal, anteviu uma comu-
nidade melhor a viver numa cidade exigente, uma cidade que, 
em tudo e em todos os momentos, educa, forma e transforma.

Também muito rica e interessante foi a intervenção da Pre-
sidente da Associação Internacional das Cidades Educadoras, 
uma organização sem fins lucrativos que abarca 480 cidades 
de todo o mundo e que tem feito um trabalho riquíssimo e hu-
manizante em todas elas.

Com um discurso didático, afetuoso, versátil e claro, fa-
zendo a realidade das coisas “entrar pelos olhos dentro”, esta 
responsável falou da importância das alterações no espaço 
público, adequando-o à circulação das crianças e à vida comu-
nitária das pessoas. Transformar todos os espaços da cidade 
num “círculo virtuoso” é um exigente desafio coletivo.

Nada pode ser “neutro” na Cidade Educadora e todos te-
mos que estar convencidos de que quem é educado e culto é 
mais generoso e mais atento às pequenas coisas que fazem a 
felicidade das pessoas.
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A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão assi-
nou, na passada quinta-feira, 
um protocolo de cooperação 
com a Câmara de Comércio 
Portugal-Cuba com o ob-
jectivo de melhorar o inter-
câmbio comercial entre as 
emporesas famalicenses e o 
mercado cubano.

A Caixiave é uma das em-
presas que já “colhe frutos” 
desta parceria, através de 
uma operação de charme 
que arrancou no início des-
te ano e, neste momento, a 
empresa líder no mercado 
ibérico em janelas e portas 
eficientes tem já em carteira 
quatro potenciais negócios 
neste país. Otimista e expec-
tante, o administrador da em-
presa, Carlos Sá, diz esperar 
para breve a assinatura dos 
primeiros contratos.  

“Temos consciência de 
que o mercado cubano é di-
fícil, mas temos boas expec-
tativas. Foi com a recomen-
dação da Câmara Municipal 
que a Câmara de Comércio 
fez a primeira abordagem à 
Caixiave e esse foi o ponto 
de partida para chegarmos 
onde estamos hoje. Até ago-
ra esta relação está a ser 
excelente”, sublinhou Carlos 
Sá a propósito desta “via ver-
de” criada para o investimen-
to do outro lado do Atlântico. 

O protocolo assinado 
pelo presidente do muni-
cípio, Paulo Cunha, e pelo 
presidente da Câmara de 
Comércio, Américo Castro, 
prevê a realização de ações 
de capacitação empresarial 
e de informação às empre-
sas sobre oportunidades de 
negócio e investimento e os 
instrumentos disponíveis de 
apoio à internacionalização, 
assim como a realização de 
ações de promoção das em-
presas famalicenses no mer-
cado cubano no quadro da 
participação em feiras inter-
nacionais, missões e outros 
eventos evento no exterior, 
de campanhas de mercado e 
na organização de missões 
inversas. 

A parceria, nas palavras 
de Paulo Cunha, “traz con-
forto institucional às empre-
sas do concelho na abor-
dagem a um mercado que 
é difícil, mas que tem dado 
sinais concretos de que está 
disponível e aberto às em-
presas e produtos com qua-
lidade”. 

“Em Famalicão temos 

muitos bons empresários 
com condições e potencial 
para chegar a um mercado 
tão exigente, mas este é um 
tipo de mercado que quem 
achar que consegue entrar 
sozinho, muito dificilmente o 
conseguirá fazer. A aborda-
gem à internacionalização 
deve ser cuidada e muito 
bem pensada e a Câmara 
Municipal e a Câmara de 
Comércio estão disponíveis 
para serem interlocutores 
para uma abordagem acer-
tada”, acrescentou o autarca. 

Já o presidente da Câ-
mara de Comércio Portugal-
-Cuba, Américo Castro, não 
tem dúvidas de quem em Vila 
Nova de Famalicão “existem 
muitas empresas com com-
petência e perfil para Cuba”. 

“As possibilidades são 
imensas para se fazer ne-
gócio. Com tempo e asser-
tividade os resultados são 
possíveis, mas é importante 
que haja interlocutores que 
conheçam bem o mercado 
e que façam o devido acom-
panhamento para que os 
empresários consigam per-
ceber a cultura de negócios 
deste país”, disse. 

Com este acordo, as duas 
entidades comprometem-se 
ainda a disponibilizar apoio 
e colaboração a iniciativas 
de aliança estratégica entre 
agentes económicos dos 
dois países que promovam, 
em parceria, ações de ca-
pacitação, inovação e trans-
ferência tecnológica, que 
possam contribuir para a 
intensificação das relações 
institucionais.

Protocolo assinado entre autarquia 
e  Câmara de Comércio Portugal-Cuba

Empresários 
famalicenses 
com “via verde” para 
o mercado cubano

Dupla 
de cinema 
na Casa 
das Artes

“Cold War - Guerra 
Fria”, de Pawel Pawli-
kowski, é o filme em exibi-
çáo esta quinta-feira nas 
Casa das Artes, pelas 
21h45, em mais uma ses-
são de cinema promovida 
pelo Cineclube de Joane.

Em complemento será 
exibida a curta metragem 
“Como Fernando Pessoa 
Salvou Portugal”, de Eu-
gène Green 
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Estamos a assistir a in-
cidentes gravíssimos na 
Europa Central. Uma mani-
festação, pelo aumento dos 
impostos sobre os combus-
tíveis em França, já passou 
as fronteiras, assistindo-se 
também na vizinha Bélgica.

O Presidente francês, 
Macron, intitulando-se apar-
tidário, posicionando-se ao 
centro, tem passado, nes-
tas últimas semanas, pelas 
maiores provações de toda a 
sua governação.

Os franceses manifestar-
-se de forma, atualmente, 
totalmente descontrolada, 
pela carga fiscal elevadíssi-
ma de qual são alvos. Acima 
de tudo pelo valor das taxas 
fiscais aplicadas aos com-
bustíveis.

Em Portugal, e sobre a 
chefia governativa de Antó-
nio Costa, os portugueses 
vão obedecendo á velha má-
xima, tão evangelizada na 
revolução dos cravos, o povo 

é sereno.
No último orçamento 

aprovado, enfrentamos uma 
das maiores cargas fiscais de 
sempre e uma desigualdade 
jamais deslumbrada ente os 
funcionários do sector publi-
co e do sector privado. Tudo 
é taxado, há impostos para 
todos os gostos desde o açú-
car, àquela pasta que é tão 
querida aos socialistas como 
a cultura, à tributação sobre 
os combustíveis, bem como 
a manutenção de impostos, 
cuja vigência era temporária, 
mas que se vai mantendo…

Se a cor dos coletes re-
flectissem o grau de imposto 
a ser taxado em Portugal, 
eles seriam certamente a 
cor mais quente do espectro. 
Claramente, que isto só po-
deria acontecer, as manifes-
tações, quando tínhamos no 
governo partidos de direita, 
aí sim  eram veiculadas na 
comunicação social.

Como é natural um gover-

no de esquerda não pode ter 
as pessoas na rua. Ou se ca-
lhar até pode, e até tem, só 
não saem é da Calçada da 
Ajuda.

Haja impostos para toda 
a gente, independentemen-
te dos seus rendimentos! O 
melhor do sistema socialista: 
carga fiscal que não varia 
com os rendimentos.

Mas não tem mal, o povo 
é sereno, e a esquerda é 
quem manda. 

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

O povo é sereno

Assegurar que não falta 
nada à mesa das famílias 
carenciadas do concelho 
nesta quadra natalícia, é o 
objectivo da distribuição dos 
cabazes de Natal que a Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão distribui nesta 
quadra. O bacalhau, o azei-
te e a aletria são elementos 
chave da tradição, e o muni-
cípio está a distribuir quase 
quatro mil cabazes de natal 
com estes ingredientes pelas 
famílias carenciadas do con-
celho, em articulação com 
as Juntas de Freguesia, as 
Comissões Sociais Inter Fre-
guesias e as conferências 
vicentinas do concelho. 

A distribuição dos caba-
zes foi assinalada simboli-
camente, na passada sex-
ta-feira, com o presidente 
da autarquia, Paulo Cunha, 
a entregar cabazes aos au-
tarcas da Oliveira S. Mateus, 
Carlos Pereira, e de Avidos, 
António Gomes. 

Irão ser distribuídos perto 
de quatro mil cabazes que 
vão beneficiar outras tantas 
famílias do concelho. A au-
tarquia entrega os cabazes 

às Juntas, que se encar-
regam da sua distribuição 
e que, na maior parte dos 
casos, acrescentam outros 
bens alimentares aos caba-
zes.

Com esta iniciativa social 
a autarquia investe perto de 
65 mil euros, esforço que 
Paulo Cunha considera “ab-
solutamente justificado dada 
a importância da quadra 
para a dimensão familiar”. 
A propósito, o edil refere 
que “este é mais daqueles 

investimentos que nas con-
tas da autarquia aparecem 
classificados como despesa, 
mas que, na realidade, é um 
verdadeiro investimento so-
cial nas famílias e na coesão 
comunitária.” 

Segundo o município, a 
sinalização das famílias ca-
renciadas é feita pelas Jun-
tas de Freguesia em colabo-
ração com as comunidades 
vicentinas e a Rede Social 
de Famalicão. 

Iniciativa da Câmara em articulação com 
Juntas, CSIF’s e Conferências Vicentinas

Cabazes asseguram 
Ceia de Natal plena 
à mesa de 4 mil famílias 
carenciadas 
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Até dia 17 de janeiro

Programa 
de apoio à renda 
com candidaturas 
abertas

A Câmara Municipal de Vuila Nova de Famalicão já 
abriu a fase de candidatura ao programa “Casa Feliz – 
Apoio à Renda 2018”. Os famalicenses que se encontrem 
numa situação de carência económica, e que precisam 
de apoio para suportar as rendas, deverão candidatar-se 
até às 17h00 do dia 17 de janeiro de 2019. Para o efeito 
devem dirigir-se ao Balcão Único de Atendimento da au-
tarquia famalicense e formalizar a sua candidatura através 
do preenchimento de formulário e entrega dos documen-
tos necessários para o concurso.

As condições da candidatura, bem como o formulário 
podem ser obtidos junto do Balcão Único de Atendimento 
ou através do site oficial do município em www.vilanova-
defamalicao.org.

A autarquia relembra que o prazo do subsidio é de doze 
meses e os apoios são divididos em três escalões A, B e 
C, correspondendo a 100 euros, 75 euros e 50 euros men-
sais. Em 2018, quase duzentas famílias contaram com 
este apoio, o que implicou um investimento municipal de 
200 mil euros. Desde 2014, a autarquia já investiu cerca 
de meio milhão de euros com os apoios à renda.

O Balcão Único de Atendimento está localizado no edi-
fício principal dos Paços do Concelho e funciona de se-
gunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00 e às sextas-feiras 
das 9h00 às 12h00. 

O projecto ambiental “Os 
Nossos Rios - Repensar rios 
e Ribeiras”, titulado pela Câ-
mara Municipal d Vila Nova 
de Famalicão, garantiu novo 
financiamento por parte da 
Agência Portuguesa do Am-
biente (APA). A novidade 
foi avançada, no início da 
passada semana,  pelo vice-
-presidente da APA, Pimenta 
Machado, durante mais um 
seminário do projecto, que 
teve lugar na Casa do Terri-
tório, no Parque da Devesa. 
A iniciativa com o objetivo 
de preservar, salvaguardar e 
valorizar os seus cursos de 
água e margens ribeirinhas 
no concelho revalida assim 
financiamento público.

O dirigente da APA deu 
garantias de nova disponibi-
lização de recursos, e justi-
ficou de resto a razão desta 
continuidade: “trata-se de 
um projeto inovador, muito 
bem construído e notável, 
que visa dar maior vida aos 
rios, alertando consciências 
e envolvendo a sociedade 
civil e o Estado”. Pimenta 
Machado frisou ainda: “este 
compromisso que assumi-
mos aqui significa que va-
mos continuar a trabalhar 
com a Câmara Municipal 
para dar qualidade ao proje-
to, alargando o trabalho que 
tem sido feito à rede hidro-
gráfica que cruza Famalicão, 
que é riquíssima”.

Para Paulo Cunha, que 
também marcou presença 
no seminários, reage com 
satisfação a esta “boa notí-
cia” para o concelho. “Sabe-
mos o quão importante são 
estes financiamentos para 
que estes projetos conti-
nuem” afirmou, sublinhando 
que “um projeto destes não 
pode parar”.

O projeto “Os nossos 
Rios” foi lançado em 2016, 
pela autarquia famalicense e 
pela APA, visando a proteção 
do ambiente e a promoção 
do património natural do con-
celho. As áreas de interven-
ção são Rio Este, Guisande, 
Pele, Pelhe e Ave, levando 
à reabilitação dos cursos de 

água e património envolven-
te, estabelecendo-se como 
princípio a valorização dos 
leitos e das margens fluviais 
como elementos fundamen-
tais da dinâmica ecológica e 
paisagística 

Para o presidente da Câ-
mara com o projeto “Os Nos-
sos Rios”, o município tem a 
ambição “de que os seus rios 
voltem a ter a importância de 
outros tempos” e apelou a 
que cada cidadão se torne 
“um guardião do rio”. “Toda 
a comunidade deve ter esta 
postura em relação aos rios, 
de vigilância, de proteção e 
de consciência”, destacou 
ainda Paulo Cunha.

O seminário que decorreu 

ao longo de toda a manhã de 
ontem serviu para apresen-
tar os resultados da candi-
datura ao Fundo Ambiental 
“Estratégia Nacional Educa-
ção Ambiental 2020 (ENEA) 
–- Educação Ambiental + 
Sustentada: Repensar Rios 
e Ribeiras”, que incidiu na 
realização de 41 ações de 
sensibilização, formação e 
consciencialização ambien-
tal, ao longo de três meses.

Refira-se que Vila Nova 
de Famalicão é um dos três 
municípios nacionais com 
candidaturas aprovadas a 
este fundo ambiental. Ao lon-
go de três meses mais de mil 
pessoas participaram nas 
ações que envolveram mais 
de 20 entidades.

A sessão ficou ainda mar-
cada pela distinção pública 
de três guardiões de rios 
famalicenses, pelo seu tra-
balho desenvolvido na prote-
ção e valorização dos cursos 
de água.

Seminário “Os Nossos Rios – Repensar Rios e Ribeiras” 
teve lugar no início da passada semana na Casa do Território

Câmara garante 
novo financiamento da APA 
para projecto “Os Nossos Rios” 

Pimenta Machado, acompanhado de Paulo Cunha e Pedro Sena, 
da autarquia
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Vila Nova de Famalicão 
revalidou o título de “Muni-
cípio Amigo do Desporto”. 
A distinção é atribuída pela 
Associação Portuguesa de 
Gestão do Desporto (APO-
GESD), em parceria com a 
Cidade Social e com o apoio 

institucional da República 
Portuguesa, e é concedida 
ao município pelo segundo 
ano consecutivo.

O galardão foi entregue no 
passado dia 29 de Novem-
bro, em Rio Maior, durante o 
XIX Congresso Nacional de 

Gestão de Desporto.
A suportar o título que 

premeia a boas práticas e 
políticas de apoio ao despor-
to da auyarquia famalicense 
estão medidas como a ati-
vidade desportiva gratuita e 
orientada para os seniores, 

as inscrições dos jovens 
atletas nas diferentes federa-
ções desportivas suportadas 
pelo município, o apoio às 
atividades das Associações 
e coletividades, a amplia-
ção do parque desportivo do 
concelho e a sua permanen-
te manutenção, a promoção 
de motricidade infantil e or-
ganização de múltiplos even-
tos desportivos.

O presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha, re-
fere a propósito da distinção 
que “não são os prémios que 
fazem correr o município 
mas é sempre bom sentir 
que o caminho que estamos 
a seguir merece reconheci-
mento público, sinal de que 
é adequado”. Para o edil, a 
“intensa aposta do município 
no desporto é uma aposta na 
qualidade de vida das pesso-
as, no seu crescimento e na 
sua saúde”. 

A avaliação para a atribui-
ção do título Município Ami-
go do Desporto é feita em 
dez áreas de atuação, no-
meadamente organização, 
planeamento desportivo e 
dimensão económica, even-
tos, programas, estratégias 
de sustentabilidade ecológi-
ca, desporto solidário, par-

cerias, realidade desportiva, 
legislação, marketing e ino-
vação.

O objetivo deste prémio é 
reconhecer o valor desporti-
vo, ambiental e solidário de 
organizações, instalações, 
eventos e programas des-
portivos implementados nos 
municípios portugueses. O 
projeto assume-se como 
uma rede de partilha que pri-
vilegia a monitorização, o re-
conhecimento e a divulgação 
de boas práticas no âmbito 
municipal do desenvolvimen-
to desportivo em Portugal.

Segundo o responsável 
nacional do programa, Pedro 
Mortágua Soares, “este pro-
grama parte do pressuposto 

de que o desporto e a ativi-
dade física são fatores de 
desenvolvimento do território 
e de melhoria da qualidade 
de vida da sua população, 
devendo ser reconhecidas 
as boas práticas, no sentido 
de as partilhar, potenciando 
a prática regular de atividade 
física e o desenvolvimento 
desportivo português”. 

A Associação Portugue-
sa de Gestão de Desporto 
é uma organização sem fins 
lucrativos, que pretende con-
tribuir e colaborar na criação 
de uma cultura de eficácia, 
qualidade e responsabilida-
de na gestão das organiza-
ções desportivas.

Pelo segundo ano consecutiva 

Município revalida título de Amigo do Desporto

Continental doa carrinha 
ao núcleo da Re-food

Os voluntários do nú-
cleo Re-food Vila Nova de 
Famalicão têm agora à dis-
posição uma viatura para 
a realização das rotas de 
recolha do excedente ali-
mentar pelas fontes de ali-
mentos da cidade. 

Em nota de imprensa, o 
núcleo frisa que atingir este 
objectivo só “foi possível 
através de uma parceria 
com a Continental Mabor, a 
qual se associou ao núcleo 
fazendo uma doação no va-
lor da viatura”.

Refira-se que a Re-food 
actua na área da “inclusão de toda a comunidade para a execução da sua missão de eli-
minar o desperdício alimentar e acabar com a fome”. Entretanto, o núcleo de Vila Nova de 
Famalicão convida todos os famalicenses a fazerem parte, seja como voluntário, agente de 
divulgação da missão ou estabelecimento parceiro.
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A ACIP - Ave Cooperativa 
de Intervenção Psico-Social 
de Vila Nova de Famalicão 
inaugurou, no início da pas-
sada semana e coincidindo 
com o Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência, o 
seu Centro de Capacitação e 
Formação para pessoas com 
deficiência e incapacidade. 

A nova estrutura da ACIP 
está instalada em Brufe, na 
antiga Escola Primária do 
Castanhal, cujas instalações 
foram cedidas pelo municí-
pio em direito de superfície. 

O presidente da institui-
ção, Francisco Lima, fala 

“num projeto ímpar e num 
sonho tornado realidade”, 
e de um dia “único e impor-
tante” na história da ACIP. 
Segundo este responsável, é 
neste local que irão ficar cen-
tralizados todos os serviços 
prestados pelo Departamen-
to de Formação da institui-
ção e um conjunto de outros 
serviços especializados na 
inclusão social e profissio-
nal, “aproximando jovens e 
adultos com deficiência do 
mercado de trabalho”. 

O presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
marcou presença na cerimó-

nia e salientou o “percurso 
notável” da ACIP, que consi-
derou ser “um elemento mui-
to forte nas políticas munici-
pais de apoio a esta franja da 
sociedade”. 

Acerca da nova valência 
da ACIP, o autarca felicitou a 
instituição por apresentar no 
terreno uma resposta qualifi-
cada. “Capacitar e formar é 
o melhor que podemos fazer 
para que os nossos jovens 
e adultos possam ser autó-
nomos e cidadãos de pleno 
direito. Hoje, o concelho de 
Vila Nova de Famalicão está 
melhor preparado para ven-

cer esta circunstância, convi-
ver com ela e, acima de tudo, 
criar condições no terreno 
para que a possamos supe-
rar”, disse.  

O novo Centro de Capa-
citação e Formação da ACIP 
implicou um investimento 
total de cerca de 130 mil eu-
ros, dos quais 30 mil foram 
concedidos pela Câmara 
Municipal e outros 30 atra-
vés das verbas angariadas 
pela ACIP na campanha do 
Pirilampo Mágico. 

Nascida a 4 de Maio de 
1999, a ACIP tem como mis-
são promover a qualidade de 

vida das pessoas com defici-
ência ou incapacidade.

Paulo Cunha inaugurou novo Centro de Capacitação e Formação da instituição

ACIP cria valência para formação 
e capacitação de pessoas com deficiência

Os novos órgãos da Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da Escola Camilo Castelo Branco (APEEESC-
CB) tomaram posse no início da passada semana.

Cristina Vieira de Castro é a presidente da Assembleia 
Geral, tendo Florbela Azevedo e Eduardo Vale os secretá-
rios. No Conselho Fiscal, Gracinda é a presidente, tendo 
como vogais Arminda Salgado e Sílvia Costa. A Direção tem 
como presidente Vitor Martins, Antónia Fonseca como vice-
-presidente, Luís Silva como Secretário, e Paulo Fernandes 
como tesoureiro, sendo Mário Rego vogal.

Em nota de imprensa os novos órgãos mostram-se cientes 
da sua importância na dinãmica da escola, bem como o papel 

insubstituível dos pais na educação. Vitor Martins reforçou a 
mensagem de compromisso da nova equipa em incutir “uma 
nova dinâmica junto da comunidade escolar e isso passa por 
uma maior aproximação a todos os intervenientes escolares, 
assim como, aumentar e proporcionar uma maior cooperação 
entre todos, em prol do sucesso escolar dos alunos”.

Apostada numa “escola enquanto um bem comum”, os no-
vos órgãos propõem um papel principal e ativo, apostando 
na proximidade entre todos os agentes do processo educati-
vo, nomeadamente, docente e não docente, coordenadores, 
pais/encarregados de educação, Associação estudantes, 
alunos, bem como direção do Agrupamento e o município.

Nova direcção da Associação de Pais da Camilo promete nova dinâmica
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A Associação Gerações 
aprovou, por unanimidade, 
em Assembleia Geral, o Pla-
no de Atividades e Orçamen-
to para o ano de 2019.

A formação interna tem 
uma grande relevância no 

Plano de Atividades da Asso-
ciação Gerações. Para o ano 
letivo de 2018/2019, pers-
petiva-se um plano de for-
mação assente na premissa 
“qualificar para inovar” por-
que a Gerações acredita na 

melhoria contínua dos servi-
ços que presta, apostando, 
por isso, na qualificação dos 
seus recursos humanos.

Reforçar equipas, atuali-
zar conhecimentos e capaci-
tar as pessoas são critérios 

fundamentais para a inova-
ção das práticas educativas 
e sociais da organização. 
Neste sentido, as princi-
pais áreas de formação em 
destaque para o ano letivo 
de 2018/2019 são a arte de 
narrar e contar histórias, os 
modelos e abordagens pe-
dagógicas para a infância, 
os cuidados de saúde pediá-
tricos, técnicas de animação 
sociocultural e atendimento 
e comunicação.

Porque as crianças são 
a razão de ser e de existir 
da Associação Gerações, a 
instituição vai dedicar uma 
especial atenção a matérias 
como os jogos e as histórias.

As borboletas que nas-
cem nas salas, o projeto 
“Orizuro”, as pinturas com 
pincéis naturais, o futebol in-
fantil e os vulcões com o en-
volvimento dos pais, as “ca-
tapultas”, a “nave espacial” e 
o “cabaz dos dinossauros”, 
do Centro Educativo, tam-
bém com o envolvimento 
das famílias, as “pinturas de 
clássicos da música” no “Dia 
Internacional da Música”, as 
brincadeiras didáticas com 
a terra molhada e a madei-
ra, a “hora dos desafios”, 
num apelo à criatividade, à 
participação e à inovação, 
as sessões de música para 
bebés e papás, com a co-
laboração da Tuna Sénior 
de Famalicão (TUSEFA), o 
Natal com os seus sonhos 
e a sua magia, as brincadei-
ras em parques aquáticos, 

o projeto “Reis e Rainhas 
de Portugal”, a memória do 
25 de abril, a inspiração dos 
“bebés – pintores”, peque-
ninos artistas que dão nova 
vida a materiais improváveis, 
o “Encontro Avós –Netos” no 
“Dia da Família”, as festa de 
final de ano e as Ludoférias 
do Natal, Carnaval, Páscoa 
e Verão foram no passado 
recente momentos inesque-
cíveis que, em novas frentes 
de trabalho intenso e de ino-
vação continuada vão voltar 
a preencher, renovadas, o 
ano letivo de 2018 – 2019.

Porque os seniores são 
também a razão de ser e de 
existir da Associação Gera-
ções, na construção diária 
do caminho para um enve-
lhecimento ativo e saudável, 
eles são também protago-
nistas principais e únicos de 
uma nova forma de estar na 
vida, tornando-a mais alegre, 
mais sadia e mais atrativa.

O mosaico admirável da 
vida dos seniores na Asso-
ciação Gerações pode di-
vidir-se em dois segmentos 
que se interligam e se com-
plementam: por um lado, 
os seniores são sempre os 
intervenientes principais de 
um leque muito alargado de 
atividades intergeracionais 
(como, por exemplo, os “Sa-
bores de Outono” e as “His-
tórias da Minha Infância”), na 
transmissão para as crian-
ças das suas brincadeiras, 
dos seus jogos, das suas 
histórias e das suas aven-
turas, trazendo a todas um 
mundo que já não existe; por 
outro, são eles próprios que, 
como cidadãos ativos, livres 
e intervenientes, se valori-
zam todos os dias nos seus 
conhecimentos e nas suas 
práticas. 

Durante todo o próximo 
ano, as atividades interiores, 
desenvolvidas no Centro Co-
munitário da Associação Ge-
rações, estão direcionadas 
para as sessões de Pilates, 
Yoga, Ginástica, Informá-
tica, Danças Tradicionais, 
Artes com Trapilho, Artes 

com Agulhas, Inglês, Deco-
ração de Materiais e Pintura, 
Fotografia, Desenho, Uso 
do Smartphone, Treino de 
Memória, Relaxamento e 
Bem – Estar e Reeducação 
do Equilíbrio que se dividirão 
por todos os dias da semana, 
de segunda a quinta – feira, 
em horário pré – definido, 
em “turmas de proximidade 
e interesse” que ligam afetos 
e memória. Todas as sema-
nas serão semanas de mui-
tas atividades, direcionada 
para o conhecimento e para 
o bem – estar dos seniores.

Mas há muitas outras ati-
vidades que vão acontecer 
ao longo do ano, também 
em datas pré – definidas, 
destacando-se a participa-
ção em vários “workshops” 
na Fundação de Cupertino 
de Miranda, workshops de 
culinária e de artes florais 
nas instalações do Clube 
Sénior na Associação Ge-
rações, sessões de Yoga 
do Riso, atividades de Fisio-
terapia, sessões de Reiki, 
sessões de Meditação e um 
“workshop” sobre o uso do 
telemóvel

As atividades no exte-
rior têm também um grande 
peso na programação anu-
al, proporcionando a todos 
uma visão mais profunda e 
global da realidade sócio – 
económica de várias regiões 
de Portugal e da realidade 
cultural e associativa de Vila 
Nova de Famalicão, con-
tribuindo também para um 
conhecimento dos hábitos e 
das tradições da população.

Para a concretização des-
te plano, a Associação Gera-
ções apresentou aos seus 
associados um orçamento 
de grande equilíbrio entre 
os rendimentos e as despe-
sas, prevendo-se uma “boa 
viagem”, sem sobressaltos, 
no mundo da descoberta, da 
inovação e da criação, pres-
supostos em que assenta 
toda a atividade da institui-
ção. 

Gerações aprovou Plano de Atividades 
e Orçamento para 2019

Os alunos da Escola de Ribeirão vão 
dar os primeiros passos no campo da 
robótica com o apoio da Escola Profis-
sional FORAVE e da multinacional alemã 
Continental Mabor.

Em nota de imprensa, a escola pro-
fissional de Loysado adianta que “este 
projeto piloto insere-se no âmbito do 
Clube de Robótica da FORAVE, em fun-
cionamento desde 2014, que tem como 
objetivo iniciar os jovens no mundo da 
robótica móvel e desenvolver de forma 
lúdica o conhecimento inicial na área de 
eletrónica e programação, e aumentar a 
curiosidade e motivação dos mais novos 
para as tecnologias e engenharias”.

Com o apoio da empresa Continental 
Mabor, foi possível iniciar, no passado dia 5 de dezembro, um projeto piloto com 20 alunos 
da Escola de Ribeirão que irão ao longo de sete workshops construir e programar os seus 
próprios robôs para, finalmente, as equipas participarem, de 7 a 9 de março, na competição 
RoboParty, na Universidade do Minho.

Na sessão inaugural, que contou com a presença do vereador da Educação, Leonel Rocha 
e com Carlos Gonçalves, diretor das Relações Humanas da Continental Mabor, foi apresen-
tado o Clube de Robótica, pela professora coordenadora, Inês Silva, e a equipa de alunos da 
FORAVE que irá dar apoio na execução das tarefas.

A iniciativa é totalmente patrocinada pela Continental Mabor, incluindo o kit tecnológico 
distribuído aos 20 alunos participantes, o material necessário para a construção dos 5 robôs  
para as 5 equipas constituídas, a pista de ensaios e os obstáculos e a participação na com-
petição final.

Neste primeiro workshop, os alunos iniciaram a montagem da estrutura mecânica do robô 
e já aprenderam a soldar os componentes eletrónicos.

FORAVE “assina” projecto 
piloto na escola de Ribeirão
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Dos vinhos aos licores da 
região, dos doces às compo-
tas, dos produtos de fumei-
ro aos artigos têxteis, entre 
muitas outras coisas, é tudo 
quanto há disponível no Mer-
cadinho de Natal, patemte 
na Praça Dona Maria II até 
t de Janeiro. Denominador 
comum é o facto de todos 
eles serem produtos locais, 
numa filosofia que pretende 
celebrar e preservar a genui-
nidade famalicense.

Alinhando com a tradição 
muito europeia dos merca-
dos e feiras de Natal, o Mer-
cadinho acolhe quase duas 
dezenas de casinhas em 
madeira, que organizadas 

em forma circular convidam 
ao encontro, à partilha e ao 
convívio. Esse é o objectivo 
da “geografia” do Mercado: 
“enquanto se procura o me-
lhor presente de natal apu-
ra-se os sentidos e prova-se 
sabores únicos da região 
como o vinho quente, pão 
de ló, doces, mel, chocola-
te quente, enchidos, entre 
muitos outros”. Isso mesmo 
sugere o município em nota 
de imprensa, convicto que 
também a localização,entre 
decorações natalícias, a mú-
sica que ecoa, a árvore de 
Natal da cidade e o espetá-
culo multimédia, são atracti-
vos dignos de aliciar a clien-

tele a encher as ruas.
O Mercadinho de Natal 

está aberto de segunda a 
quinta-feira, das 15h00 às 
20h00. Às sextas-feiras, fim-
-de-semana e feriados das 
10h00 às 22h00.

Os produtores presentes 
são os seguintes: Mini Kiwi 
Farm; Fonte do Minho; A Ca-
mionete; Doces de Sonho; 
Luppi; Pão de Ló Burguês; 
Rosa Mendes; Lúcia Carva-
lho; Amândio Braga; Vinhos 
Castro; José Monteiro; São 
Costurinhas; Alexandre Sil-
va; José Silva; Eva Castro; 
Fundrinks; Helena Moreira e 
Maria João Sousa.

Na Praça D. Maria II até 6 de janeiro

Produtos locais são protagonistas
no Mercadinho de Natal de Famalicão

“Colecionar a inquetação” é o mote para uma expo-
sição de documentos reunidos ao longo de mais de dez 
anos pelo colecionador Miguel Mesquita e que a Funda-
ção Cupertino de Miranda adquiriu e disponibiliza para 
uma exposição que estará patente até 23 de Fevereiro do 
próximo ano.

Este núcleo documental, constituído por mais de 300 
peças, muitos com encadernações personalizadas, per-
fazem um total de 46 títulos, datados de 1917 à década 

de 70 que ilustram a riqueza do Movimento Surrealista 
Internacional. Países como França, Bélgica, Dinamarca, 
Suécia, Estados Unidos da América, Itália, Espanha, Mé-
xico, República Checa, Inglaterra, Suiça e Portugal, estão 
representados neste núcleo, possibilitando uma visão úni-
ca do que se fazia em cada país nessa época.

Nesta mostra pode-se assim ter acesso aos principais 
assuntos vividos pelos surrealistas, num período de gran-
de produção literária.

Núcleo Surrealista da Fundação expõe “Colecionar inquetação”
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Estudantes da Camilo 
lança campanha 
“Árvore Solidária”

A Associação de 
Estudante da Escola 
Secundaria Camilo 
Castelo Branco está 
a promover uma ini-
ciativa designada 
“Árvore Solidária” , 
que tem como ob-
jectivo a angariação 
de bens alimentares 
que possam contri-
buir para um Natal 
mais feliz das famí-
lias que estejam a 
passar por momen-
tos de dificuldades.

A iniciativa, que 
decorre até ao final 
da semana, desafia 
todos os que quei-
ram contribuir a levar 
alimentos, roupas ou 
brinquedos e deixarem-nos mo átrio da escola. A acção 
conta com o apoio da Associação de Pais e Encarregados 
de Educação, recém eleita.

O circo veio à cidade para 
animar a quadra natalícia 
que se atravessa. As coor-
denadas remetem para o 

Parque da Juventude,  onde 
pode encontrar um “Bairro” 
onde tudo acontece com tra-
pezistas, equilibristas, acro-

batas e principalmente muito 
humor. 

A iniciatifva surge de uma 
parceria entre o município 

de Vila Nova de Famalicão, 
a Associação Comercial e 
Industrial de Vila Nova de 
Famalicão e o INAC – Ins-
tituto Nacional das Artes 
Circenses, que preparou o 
projeto Circo de Papel, com 
o espetáculo “Bairro” para 
trazer mais alegria, convívio 
e magia à época natalícia.

O espetáculo é dedicado 
ao Circo Contemporâneo e 
ao Novo Circo para toda a 
família. Os espetáculos de-
correm até 6 de janeiro com 
sessões para as escolas (de 
terça a quinta-feira às 10h00 
com reserva antecipada) e 
para o público em geral às 
sextas-feiras às 18h00 e às 
21h30, aos sábados e domin-
gos às 10h00, 15h00, 21h30 
e sessões extra nos dias 24 
de dezembro, às 10h00, e 1 
de janeiro às 15h00.

Porque o Circo é o úni-
co lugar do mundo onde se 
pode sonhar de olhos aber-
tos, a tenda surge numa 
homenagem às origens do 
circo, num espaço de emo-
ções, partilha, de imagina-
ção e do extraordinário.

“Bairro” é o título da apre-
sentação que é muito mais 
do que um espetáculo de 
Natal, é um espetáculo para 
toda a família com uma men-
sagem de amor, compaixão 
e claro, muito circo.

Os bilhetes podem ser ad-
quiridos através do site http://
www.circodepapel.com.

Espetáculo até 6 de janeiro, na Parque da Juventude

Natal presenteia famalicenses com “Circo de Papel”

Crianças da AML 
doaram material 
escolar ao IPO

Os meninos da sala dos quatro anos do pré-escolar da 
Associação de Moradores das Lameiras, juntamente com 
o seu presidente Jorge Faria e dois representantes dos 
pais, levaram uma doação de material escolar, para a pe-
diatria do IPO Porto. 

A delegação da AML foi recebida pelas educadoras e 
a mãe Ana Lúcia e a Dianinha que  ajudaram na entrega 
deste material. A associação aproveita para felicitar a ins-
tituição pelo seu trabalh: “um bem-haja”.
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Escritor Pedro 
Seromenho partilhou 
histórias com alunos 
da Didáxis de S. Cosme

O escritor e ilustrador Pedro Seromenho esteve ontem 
de manhã na Escola Cooperativa de Vale S. Cosme para 
uma actividade no âmbito da atividade de Português, Feira 
do livro, cujo o tema é “Livros - um mundo com mundos 
por dentro”. 

O encontro com o escritor serviu para “momentos de 
partilha de histórias, conhecimento, afetos e de uma gran-
de alegria”, sustenta a escola, segundo a qual os alunos 
“assistiram com entusiasmo, colocaram questões perti-
nentes e ofereceram desenhos alusivos às obras do es-
critor”. 

A visita também teve direito a sessão de autógrafos 
acompanhada de uma pequena ilustração.

Embora formado em Economia, Pedro Seromenho de-
dica-se inteiramente a escrever e a ilustrar livros para vá-
rias editoras nacionais e brasileiras. 

A Fraternidade Nuno Ál-
vares (FNA) de Joane, assi-
nalou no passado domingo o 
seu 35.º aniversário.

O evento contou com 
a presença de autarcas e 
responsáveis municipais, 
que, todos eles, enaltece-
ram a actividade do Núcleo 
de Joane, com a indicação 
de fazer parte de um tripé 
fortalecido com a junção do 
Agrupamento 184 do CNE e 
da 1.ª Companhia das Guias 
de Joane, tripé este que su-
porta um movimento de ac-
tividade preponderante no 
seio da comunidade local, 
com sua forte dedicação ao 
voluntariado, pela dimensão 

da associação e pelos ob-
jectivos alcançados em prol 
da comunidade local, com 
especial relevo para as suas 
contribuições através de 
fornecimento de elementos 
para desempenhar cargos 
de especial relevância quer 
ao nível Regional como Na-
cional.

Todos os intervenientes 
presentes neste momento 
comemorativo do 35.º Ani-
versário da FNA de Joane, 
foram agraciados com uma 
medalha comemorativa e  
com os já habituais calen-
dários para ao ano de 2019, 
estes alusivos a todas as ac-
tividades desenvolvidas pela 

FNA de Joane durante o ano. 
A actual direcção e restantes 
elementos da FNA de Joa-
ne no activo, agradecem a 

todos aqueles que participa-
ram e apoiaram a realização 
do evento.

FNA de Joane comemorou 35 anos

A diretora do Agrupamen-
to de Escolas de Ribeirão, 
Elsa Carneiro, assinou proto-
colo com Escola Profissional 
Forave para desenvolver um 
projeto-piloto de iniciação à 
RFobótica para alunos do 2.º 
e 3.º ciclos.

Este projeto (Clube de 
Robótica) teve início no 
passado dia 5, nas instala-
ções da Escola Básica de 
Ribeirão, com um grupo 
de 20 alunos, do 3.º ciclo. 
Este Clube tem por objetivo 
o desenvolvimento de uma 

cultura de empreendedoris-
mo e inovação, através da 
fomentação da criatividade; 
pretende proporcionar aos 
alunos a oportunidade de te-
rem o primeiro contacto com 
a robótica, desenvolvendo 
conhecimento na área da 
electrónica e programação.

A atividade será quinze-
nal, em sete workshops, com 
o objetivo da participação 
destes alunos na RoboParty 
que decorrerá nos dias 7 a 9 
de março, na Universidade 
do Minho, em Guimarães.

Agrupamento de Ribeirão promove 
iniciação à Robótica em protocolo com a Forave



18 O POVO FAMALICENSE 11 de Dezembro de 2018

Laurus Nobilis 
dá “uma perninha”
no Porto

 
Nos próximos dias 14 e 15 

de Dezembro o Laurus Nobilis 
irá deslocar-se ao Porto, mais 
propriamente ao mítico Hard 
Club, naquele que será o Laurus 
Xmas Special - A Hell of a Xmas.

Trata-se de um “mini” festival 
de dois dias que servirá de pro-
moção ao Laurus Nobilis 2019, 
como também para os seguidores, “a família” do Laurus par-
tilhar a harmonia que esta época natalícia proporciona.

Em nota de imprensa a Associação Ecops Musicias do 
Louro, responsável pelo Laurus Nobilism, adianta que o car-
taz será dividido em três bandas por dia, e só conta com ban-
das nacionais que já pisaram os palcos do Laurus em edições 
anteriores.

Para o dia 14 os Bizarra Locomotiva são os cabeças de 
cartaz (banda que atuou na segunda edição do festival). Se-
rão acompanhados pelos Revolution Within a banda de Avei-
ro que soube a pouco na última edição do Laurus, de Sintra. 
Vêm ainda os Legacy of Cynthia, mais um nome que quando 
passou pelo Laurus deixou saudades.

Para o dia 15 o nome forte são os Tarantula, que nesta ul-
tima edição do festival “foram simplesmente avassaladores”, 
sublinha a organização. Subirão também nessa noite ao pal-
co de Passos de Ferreira  os In Vein, que também já dispen-
sam apresentações dado a força dos seus concertos. Para o 
Porto também seguem os famalicenses Final Mercy  banda 
que para o Laurus já não é estranha.

Os bilhetes já se encontram disponíveis em  www.laurus-
nobilis.pt  como nos lugares habituais (Fnac, Worten, CTT, 
entre outros) e podem também  ser adquiridos na bilheteira 
do  Hard Club, na Bunker Store, ou na Piranha Música,. Têm 
o preço de 15 euros por dia. A organização alerta para o facto 
da sala ser limitada a 300 lugares.

Filhos de Dadores de Sangue recebem prendas
O grande auditório da Casa das Artes encheu-se de 

crianças e seus familiares para a Festa de Natal que a 
Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Fa-
malicão promoveu. 

O espetáculo com cinema e uma história de natal pela 
Boneca Perlimpimpim. A Academia Gindança, com os 
pequenos dançarinos Pedro e Matilde, Rafael e Bárba-
ra também ajudou à festa em que se sorteou um LCD. 
O contemplado foi Nuno Alexandre F. Costa, de Riba de 
Ave. Para as crianças presentes até aos dez anos, e que 
haviam sido inscritas, houve lugar a um sorteio de uma bicicleta e capacete, que contemplou Matilde Torres, de três anos 
de idade. Já o sorteio de dois bilhetes para o circo, presenteou o Tomás Faria, de cinco anos. Como não pode deixar de ser, 
o Pai Natal entregou a todas as crianças um brinquedo, o lanche, senha para o carrocel, entre outros brindes. 

Do conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Ave esteve presente, Luís Moniz; e do município de Fama-
licão esteve a vereadora Sofia Fernandes. A Associação de Dadores de Sangue deixa um agradecimento público à Câmara 
Municipal de Famalicão; Casa das Artes e seus colaboradores; AFAcycles; VideoMoreira; Rodrigo Silva, e Vieira de Castro.

Ao longo de duas semana, a Ofici-
na - Escola Profissional do INA, está a 
desenvolver uma Campanha de Natal 
para as famílias carenciadas da região. 
A iniciativa está a ser desenvolvida em 
parceria com o Colégio das Caldinhas 
e com a Associação  Foste Visitar-me. 

Todas as turmas da escola profissio-
nal estão envolvidas na recolha de um 
cabaz que será entregue a uma família 
carenciada identificada pelo Gabinete 
Social do Colégio das Caldinhas. Os 
cabazes são compostos pelos mais 
variados produtos, como arroz, massa, 
açúcar ou leite. 

Para além dos cabazes de Natal, 
cada turma participará no sorteio de um 
presente para a Associação Foste Visi-
tar-me, a entregar aos filhos de reclusos 

aquando da sua Festa de Natal.
Sofia Mendes, responsável pelo Ga-

binete de Apoio ao Aluno, considera que 
este tipo de atividades marcam não só 
pelo seu simbolismo, mas também pelo 
que geram nos alunos: “são momentos 
em que desenvolvemos com os nossos 
alunos uma atenção mais cuidada com 
quem mais precisa”. 

Tratando-se de uma iniciativa aber-
ta a toda a comunidade educativa da 
escola, todos aqueles que quiserem, 
poderão deixar o seu contributo na Ofi-
cina.

OFICINA lança campanha de Natal para famílias 
carenciadas e filhos de reclusos
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O Agrupamento de Es-
colas de Gondifelos (AEG) 
romoveu, de quinze a trin-
ta de novembro, mais uma 
Semana da Reflorestação 
Nacional, com o objetivo de 
despertar os cidadãos para 
a necessidade de proteger e 
respeitar a floresta.

Inserido nessa semana 
assinala-se também o Dia 
da Floresta Autóctone. No 
âmbito do Projeto “25 000 
árvores para 2025” e o AEG 
aceitou o desafio da autar-
quia lançado ao território da 
CSIF Gondifelos, Cavalões, 
Outiz e Louro e inseriu a ati-
vidade “Adote uma árvore, 
uma vida”, no programa que 
já tinha delineado para o dia 
23 de novembro.

Assim, na passada se-
mana, os portões da Escola 
EB 1,2,3 de Gondifelos abri-
ram-se a toda a comunida-
de educativa e envolvente, 
e os munícipes residentes 
no concelho de Vila Nova 
de Famalicão tiveram opor-
tunidade de adoptar, criar e 
mimar espécies autóctones, 
numa totalidade de três por 
pessoa. As espécies dispo-
níveis eram: alecrim, alfaze-
ma, azevinho, carvalho alva-

rinho, castanheiro, cerejeira 
brava, limonete, medronhei-
ro, nogueira, oliveira, sobrei-
ro, tomilho, urze. 

Alguns alunos, sobretu-
do do primeiro ciclo, entu-
siasmados com a ideia de 
adoptar uma árvore, também 
quiseram levar uma espécie 
autóctone para casa, tendo 
sido alertados para a grande 
responsabilidade que é cui-
dar (regar, colocar húmus, 
proteger da neve, …) do ser 
vivo que adoptaram. A pro-
posta de atividade, e todas 
as árvores para distribuição 
(cerca de 400) foram da res-
ponsabilidade da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, tendo sido regis-
tado o nome do adoptante e 
a freguesia correspondente.

Da parte da tarde, foi has-
teada pela primeira vez a 
Bandeira Verde 2018, para 
que se veja que “há oito anos 
que somos uma Eco-Esco-
la”, sublinha com orgulho o 
Agrupamento. 

Nesta jornada de activi-
dades doi ainda inaugurada 
a nova horta escolar, que 
conta com a colaboração 
dos alunos do primeiro ciclo 
de Gondifelos, dos alunos do 

quinto ano e dos alunos que 
participam no Clube Eco-Es-
colas. O espaço dispõe de 
oito canteiros que foram atri-
buídos às diferentes turmas 
e ao clube, onde podemos 
encontrar plantadas diversas 
espécies hortícolas: couves 
nabiça, alho francês, mo-
rangos, hortelã, pimentos, 
beterraba, alface, coentros, 
pencas, couve roxa, salsa, 
entre outras.Agora é neces-
sário cuidar dela para que a 
colheita seja abundante. 

Encerrando também a 

Semana Europeia de Pre-
venção de Resíduos, em 
momentos diferentes deste 
dia, os alunos tiveram opor-
tunidade de participar numa 
oficina decorativa com reuti-
lização de cápsulas de cafés 
e outros materiais, dinami-
zada pela professora Joana 
Sousa.  

“Foi um grande dia. Va-
leu a pena! O concelho ficou 
mais verde!”, conclui o AEG, 
convicto da importância des-
tas iniciativas para a forma-
ção de cidadãos mais res-

ponsáveis do ponto de vista 
ambiental.

FNA Núcleo de Oliveira Santa Maria elegeu 
nova direção

O núcleo da Fraternidade Nuno Álvares (FNA) de Oliveira Santa Maria, 
elegeu a sua segunda direção para o triénio 2019/2021.

O presidente Marcelo Cláudio Rodrigues Oliveira foi reconduzido no car-
go; na Vice-presidência fica Nuno Miguel Ribeiro Ferreira, e como Secretá-
ria de Núcleo foi designada Maria Liliana Oliveira Pereira.

No quadro das actividades do núcleo, está já agendada para dia 22 des-
te mês a missão de levar a Luz de Paz de Belém aos doentes e acamados 
de Oliveira Santa Maria. Para 2019 tem prevista a participação nas ativi-
dades da região e a preparação para o Acampamento Regional em Junho 
2019, que terá lugar em Vizela. A longo prazo, a preparação para 2021 do 
quinto aniversário, com a programação de atividades mensais, onde se 
destaca o receber a grande atividade regional da FNA de Braga a festa de 
São Nuno de 2021, que terá lugar em Oliveira Santa Maria e tem organiza-
ção logística do núcleo local.

Dia da Floresta Autóctone assinalado “agitado” 
na Escola de Gondifelos
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Ele, promove a pregação e o ensino do Evangelho de 
Jesus Cristo, juntamente com outros seguidores, que se es-
forçam e procuram desenvolver um trabalho de ajuda aos 
necessitados em diversas áreas, principalmente no sentido 
espiritual. Está em Portugal como Missionário Evangélico, à 
completar 22 anos. Exerce o ofício de Ministro de Culto como 
de Pastor Presidente, na entidade filantrópica, sem fins lucra-
tivos, de nome, Igreja Cristã Evangélica El-Shadday. A mes-
ma é assistida por vários membros - pessoas estas que foram 
ajudadas e permanecem unidas - voluntárias e simpatizantes 
de diversos locais. Tem a sua sede aqui em Vila Nova de 
Famalicão, na Praça D.Maria II, Edifício Impala, Loja 04, com 
suas reuniões em quatro dias da semana. Então, fomos saber 
quem são, de onde vem e que trabalho desenvolvem estes 
Cristão que têm “como único caminho, Jesus Cristo”, onde 
fundamentam a sua Fé, simplesmente, no que diz a Bíblia 
Sagrada. Há uma pessoa a frente deste trabalho, estamos 
falando do Pastor Albino Ferreira. Porém, alguns de nós, já 
conhecemos um pouco do que ele faz, uma vez, que aqui, 
semanalmente publica o artigo com o título: …“De Bem Com 
Deus & De Bem Com A Vida”... Ele é o nosso entrevistado 
nesta edição e com certeza vamos conhecê-lo ainda mais.

O Povo Famalicense (OPF) - Afinal quem é o Missioná-
rio e Pastor Albino Ferreira?

Albino Ferreira (AF) - Meu nome completo é Albino Antó-
nio Ferreira de Sousa, Missionário e Pastor Evangélico, gos-
to muito de literatura, em especial a Bíblia Sagrada, música 
evangélica, de correr, e, diversas outras atividades...Cheguei 
em Portugal em 1997, no dia 09 de Abril, sou natural de Goi-
ânia, capital do Estado de Goiás - Brasil. Sou casado com 
a Missionária Evangélica portuguesa, Ana Maria. Tenho três 
filhas e um filho, Ana Caroline, Ana Sarah, Aline e o Alex. Por 
tudo isto, tenho uma imensa gratidão pelo país  de Portugal, 
que me recebeu, e claro, aos vários cidadãos portugueses 
que com carinho e uma simpática receptividade por me ter 
acolhido e ao mesmo tempo, dando-me o privilégio de belas 
e recíprocas amizades.

OPF - Qual é o seu trabalho e com o que está 
relacionado?

AF - Bem, como Missionário, temos o desejo de difundir 
o Evangelho ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, conforme 
as Escrituras Sagradas, por toda a parte. Dar a conhecer, 
que Jesus Cristo, morreu mas, ressuscitou ao terceiro dia e 
o que Ele fez, continua fazendo através daqueles que N’Ele 
crê. Na verdade, este trabalho está dentro de um contexto 
de Evangelização da Europa e em Portugal, somos uma par-
te integrante deste maravilhoso projeto. Além de Famalicão, 
há uma perspectiva de ramificações em outras cidades e até 
mesmo em outros países, o que já está acontecendo. Como 
Pastor o meu trabalho em si, além da responsabilidade com a 
entidade na qual estou a frente, está seriamente relacionado 
com pessoas, e, tem como objetivo promover a pregação e o 
ensino do Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma genu-
ína, trazendo à luz o significado do verdadeiro Cristianismo, 
através do Seu sacrifício vicário em uma Cruz que nos reve-
la-O como nosso único Senhor e exclusivo Salvador, através 
da Sua morte, mas também, de Sua ressurreição, descrita na 
Bíblia Sagrada. É através dela que podemos ajudar as pes-
soas a conhecer e a praticar o seu profundo significado de 
âmbito espiritual, pois, fomos “criados” por um Deus que nos 
“Ama” de uma forma especial e que deseja estar interligado 
com cada um de nós em todas as circunstâncias e momentos 

de nossa vida, que Ele próprio nos deu. Consiste também, 
em “ensinar, orientar, aconselhar e mostrar a verdade” da 
realidade de Deus, que se torna palpável e pode ser vivida 
através da Fé, ou seja, “crer” que Deus tem “um plano e ob-
jetivo determinado para as nossas vidas”. Como está escri-
to, na Bíblia Sagrada, no livro aos Romanos, capítulo 10: 17: 
…“Logo, a fé provém da pregação e a pregação se exerce em 
razão da Palavra de Cristo.”… É possível ajudar as pessoas 
com os seus mais diversos problemas, em todas as áreas no 
sentido humano e também espiritual, dando-lhes a conhecer 
a “verdade e a vontade de Deus” pela Sua Palavra, a Bíblia 
Sagrada. Eu mesmo, um dia fui imensamente ajudado depois 
que obtive este conhecimento e permaneço nele, como tam-
bém, me tornei um meio difusor dos seus benefícios. Milhares 
e milhares de situações, diante dos nossos olhos foram trans-
formadas e amenizadas, e porque não dizer, solucionadas. O 
que realizamos a nível de aconselhamentos, instruções e di-
retrizes, são de caráter totalmente bíblico, pois, querendo ou 
não, existe mandamentos, estatutos, preceitos e juízos, nos 
anunciando um “padrão divino”, que independente do tempo, 
é o desejo de Deus para que cada um de nós viva.

OPF - Como é que as pessoas reagem a este tipo de 
trabalho?

AF - De certa forma, muitas pessoas reconhecem e vêem 
a realidade e a eficácia do nosso trabalho, pois, o que de-
sejamos é ajudar tão somente. Outras, ignoram, nos censu-
ram, fazem comparações inadequadas, e, como em tudo, há 
aquelas que além de não ter conhecimento do que é e como 
é feito, criticam, fazem piadas, onde por vezes, com total des-
respeito de maneira maldosa. Tudo isto ocorre pela falta de 
conhecimento profundo, há deduções que são feitas como 
falar por falar e até mesmo com o sentido de prejudicar real-
mente. A maior parte das pessoas tem o receio no sentido de 
se envolverem, de entrar em um local que não tem o formato 
arquitetónico de uma igreja, por fim e principalmente, pelo 
medo de serem enganadas com o aspecto de uma fachada 
de “ajuda”. Uma coisa importante de se frisar é que, em rela-
ção a Bíblia Sagrada, ela dita a respeito daqueles que real-
mente são sinceros em realizar as mesmas Obras do Senhor 
Jesus Cristo …“Cuidado com os falsos profetas: eles vêm até 
vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Pe-
los seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de es-
pinheiros, ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz 
frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus.”… Evange-
lho de Mateus 7: 15-17. Outra coisa, é que a maior parte das 
pessoas tem a Bíblia Sagrada, isto, no móvel de cabeceira da 
cama; no hall de entrada da casa aberta no Salmo 23 ou 91; 
na sua biblioteca; mas, mesmo assim não a leem. Quantas 
pessoas a possuem há uma longa data? Há muitos milhares 
de pessoas ao nosso redor, mesmo próximo de nós, que per-
deram a esperança de viver, por morte de um ente querido; 
muitos com sua vida financeira em declínio; pelo filho ou filha 
que está no mundo das drogas; pela filha que entrou no mun-
do da prostituição; os familiares e amigos que se alcoolizam 
diariamente; pelos casamentos que são desfeitos depois de 
tantos anos de convívio; o índice de desemprego cada vez 
mais alto; as doenças de uma origem desconhecida assolan-
do a saúde física, mas, principalmente mental e emocional 
de muitos; alguns totalmente desenganados pela medicina, 
mesmo com tanta evolução e tecnologias; corações cheios 
de tristeza e amargura, depressão e fracasso; insatisfação e 
o desejo de acabar com a própria vida; falta de perdão e ter a 
atitude de perdoar; desistência de tudo e de todos; e mais, um 
pessimismo avultado em uma proporção que coloca o país 
de Portugal entre os primeiros lugares no ranking europeu 
de pessoas que vivem constantemente em insegurança to-
tal consigo mesmo, quem dirá com os outros e em diversas 
outras áreas. A leitura da Bíblia Sagrada comprovadamente, 
nos trás “cura, consolo, alívio, direção, alimenta a nossa Fé e 
com certeza, aumenta gradativamente a nossa Esperança”. 

Neste sentido, a Igreja Cristã Evangélica El-Shadday, se põe 
a disposição de toda comunidade, estando receptiva, com 
as suas portas abertas para oferecer o que o Senhor Jesus 
Cristo e seus Discípulos “ensinaram, falaram e praticaram”. 
Creia, ainda existe “Milagres, muitas Bênçãos e Promessas” 
para receber que estão disponíveis da parte de Deus. A pró-
pria Palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus 6: 33: 
…”Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua Justiça 
e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo.”… Cada 
um de nós somos importantes para Deus … Ele nos Ama!

OPF - O que é que as pessoas podem esperar deste 
vosso trabalho?

AF - Que através dele, muitas pessoas possam desfrutar 
de uma “vida real e espiritual” de forma completa em todos 
os sentidos, com o Senhor Jesus Cristo “no centro” de suas 
vidas para todas as coisas. Que colham, uma a uma, todas 
as Bênçãos que o próprio Deus promete em Sua Palavra des-
tinada para todo o ser humano, seja ele quem for. E, assim 
como está na Palavra de Deus, possam elas serem partici-
pantes, do que a mesma nos descreve, movidas pela Fé e 
confiantes em um Deus Poderoso, cheio de Amor para dar 
…“Assegurou-lhes Jesus: Eu Sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.”… registado está 
no Evangelho de João, 14: 6. Bem como, no mesmo Evange-
lho de João 10: 10, está escrito: …“O ladrão não vem, senão 
para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas 
tenham vida, e vida em plenitude”. É muito importante consi-
derar o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, e porque 
Ele fez e nos ensinou tantas coisas, que fogem ao entendi-
mento humano. Ele morreu, mas também ressuscitou, e, an-
tes D’Ele voltar para o Seu trono de glória, Ele disse para os 
Seus Discípulos: …“Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: 
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e 
ensinai a todas as nações; batizai-as em nome do Pai, do Fi-
lho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos 
prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do 
mundo.”… Evangelho de Mateus 28: 18-20. O Senhor Jesus 
Cristo, realizou “curas e milagres”, ensinou a procedermos 
dentro da vontade de Deus Pai, isto requer de nós “Renúncia” 
e acima de tudo “Obediência”. A Sua ressurreição é uma das 
verdades essenciais do Evangelho …”Ele está vivo!”… Isto 
assustou e provocou um choque tremendo para a geração 
daquela época, mas também pela mesma, foi provado que 
Ele era mesmo o “Filho de Deus”! O que desejamos é que a 
geração atual possa ter e provar este mesmo conhecimento 
de forma profunda, se tornando um fato real em suas pre-
ciosas vidas. Cremos inteiramente na ação da Fé, por estas 
Palavras, mas, acima de tudo por Aquele que às diz. Assim 
sendo, nós, procurando agir e seguir sempre em frente como 
Discípulos atuais do Senhor Jesus Cristo, nos esforçamos 
para obedecer a Sua Palavra, com os Seus ensinos e práti-
cas, cumprindo assim o seu “Ide”, “Anunciai” e “Ensinai”, fa-
zendo a “Sua Vontade”, porque esta também é a “Vontade de 
Deus”, através do Espírito Santo, porém, tudo deve ser feito 
sobre a excelência da “Autoridade” do Seu poderoso Nome, 
ou seja, em Nome de Jesus Cristo! Então sendo assim, servi-
mos a “Ele” e aos nossos “Semelhantes”, com todo o “nosso 
ser”, com “Dedicação e Amor”.

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

A Fé Que Alcança A Verdadeira Felicidade
Leitura Bíblica:

“Ora, a Fé é a certeza de que 
haveremos de receber o

 que esperamos, e a prova daquilo 
que não podemos ver.” 

HEBREUS 11: 1.

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.



Até 31 de Janeiro

Biblioteca aberta até 
às 24 
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Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda

De 16 de Dezembro a 6 de Janeiro

Exposição de presépios 
em Arnoso Santa Eulália

A freguesia de 
Arnoso Santa Eulá-
lia tem patente uma 
exposição de presé-
pios no mosteiro.

A iniciativa, pro-
movida pela paró-
quia estará patente 
de 16 de Dezembro 
a 6 de Janeio, e está 
aberta aos sábados, 
domingos e feriados 
das 14h30 às 17h30.

De 10 a 17 de Dezembro 

Encerramento temporário 
do Museu de Arte Sacra 
 

A Câmara Munici-
pal de Vila Nova de 
Famalicão informa 
que o Museu de Arte 
Sacra da Capela da 
Lapa, junto à Univer-
sidade Lusíada, es-
tará temporariamen-
te encerrado até ao 
final da semana.

O encerramento 
ocorre por motivos 
de manutenção do 
acervo museológico.

29 de Dezembro

16.ª São Silvestre 
da Juventude 
de Castelões

É já dia 29 de 
dezembro, que se 
realiza a 16.ª edição 
da São Silvestre da 
Juventude de Cas-
telões, organizada 
pela Associação 
Desportiva de Cas-
telões, em colabora-
ção com a Junta de 
Freguesia local, o 
Centro Social e Câ-
mara Municipal.

A prova conta 
este ano com uma melhoria dos kits de participação, des-
tacando-se o medalhão de participação e a t-shirt técnica 
de atletismo, que se junta às já habituais ofertas. Novidade 
ainda para a primeira caminhada solidária nos 16 anos de 
prova, em que um euro de cada inscrição reverterá a favor 
de uma causa social. Com prémios e troféus para os três pri-
meiros classificados individuais de cada escalão (masculino 
e feminino) e prémios coletivos, a 16.ª edição da S. Silvestre 
de Castelões reforçou ainda a aposta na corrida popular que 
encerra a jornada desportiva. 

Este ano, os vencedores da corrida final, que junta os 
escalões de juniores, seniores e veteranos, com cerca de 9 
quilómetros, vão juntar um prémio monetário. Haverá ainda 
vários brindes, além do sorteio de bicicletas e a atribuição de 
um presunto à equipa mais numerosa. Inscrições em www.
prozis.com/saosilvestrecasteloes. A inscrição tem um custo 
de 4,50 euros euros para atletas federados, valor que acres-
ce de um euro para os restantes. A prova realiza-se no sába-
do, dia 29 de dezembro com ínicio pelas 14h30. 

Até 6 de Janeiro

Natal com ecologia 
em exposição  

O Natal também 
pode ser ecológico. 
É isso mesmo que 
demonstra a exposi-
ção “Natal sem plás-
tico”. Cápsulas de 
café, rolhas usadas, 
pinhas, vasos, ma-
terial têxtil e cartão, 
muito cartão, são os 
protagonistas da ex-
posição de trabalhos 
feitos por crianças 
de escolas e insti-
tuições. Encontra-se patente até   de Janeiro nos Serviços 
Educativos do Parque da Devesa. A mostra pode ser visitada 
de segunda a quinta-feira, das 9h00 às 18h00 e às sextas 
das 9h00 às 12h30. Nos domingos de 9 e 16 de dezembro, as 
portas estão abertas para visita das 14h30 às 17h30.

A Biblioteca Muni-
cipal Camilo Castelo 
Branco terá horário 
alargado para estu-
dantes até às 24h00 
até ao dia 31 de Ja-
neiro. O novo des-
tina-se a servir os 
estudantes durante 
a época de exames.



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

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.: 968 773 801

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

VENDO
Livraria bem equipada a 
trabalhar bem. Motivo 

retirada.
TLM.: 918 754 921

PRECISA-SE
Empresa do setor alimentar de ultra 

congelados em V.N. Famalicão, recruta 
Op.Fabril para 2.º e 3.º turno. Preferência 
por residentes no concelho de Famalicão.

TLF.: 252 331 750

SENHORA
Cuida de Idoso durante a noite. 

Faz limpezas, passa a ferro, 
cozinha e faz serviço de ama. 
TLM.: 910 142 767

PRECISA-SE
Empregada para 
restaurante, copa 

em Part-time.
914 661 833 | 252 066 551

VENDO
Loja em Joane de 220m2 c/ 
escritórios. Boa localização. 

Alvará para prestações de serviços, 
restauração e comércio.

TLM.: 933 594 771

PRECISA-SE
Funcionária de limpeza 

profissional c/ 
experiência e carta de 

condução.
Segunda a sábado.

TLM.: 910 578 217

PRECISA-SE
Empregado/a de mesa c/ 

experiência p/ restaurante a 
abrir em janeiro em Famalicão.
TLM.: 930 674 142
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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

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

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

RELAX

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

TLM.: 917 695 497

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

PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

ESTE ANÚNCIO
É só para quem 

gosta de O natural 
molhadinho 

do início ao fim. 
Das 20 às 24 horas.
TLM.: 919 615 001

A TRAVESTY
Morenaça, sapeka, gostosa, 
fogosa, dote de ferro XXL, 

O natural, boca de mel, rabo 
quente e guloso, completa, com 
massagem, duche e leitinho 24h.

TLM.: 917 961 835

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

1.ª VEZ 
PORTUGUESA

Olá sou uma portuguesa, loira, 
40 anos, sensual, meiga, 

atrevida, completa, oral natural. 
Massagens relaxantes. 

Deslocações a hotéis. foto real, 
sem enganos. Vem comprovar.

TLM.: 967 599 723




