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A fotografia é de um passeio na Rua António Carvalho Faria, na cidade, 
mas podia ser de outros locais, igualmente crónicos, 

no que toca ao estacionamento abusivo em cima do passeio.
Bem sabemos que o “vou ali e já venho em menos de 5 minutos”, 

não é propriamente defensável, mas em todo o caso é menos mais do que 
horas a fio o ocupar um passeio, como por vezes acontece neste e noutros 

locais. É bom lembrar que quando se ocupa o lugar dos peões, 
se obriga a que estes circulem pela estrada, sujeitos s perigos evitáveis! 
É caso para dizer que se não vai lá pelo civismo, que seja pela punição...
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A Junta de Freguesia de 
Cruz, e o seu actual pre-
sidente, António Simões, 
foram ilibados no processo 
cível movido pelo ex-autarca 
José Moreira Fernandes. Em 
causa estava um pedido de 
indemnização de 500 mil eu-
ros, por danos patrimoniais e 
não patrimoniais, decorren-
tes do conhecido processo 
do desaparecimento das 
contas da autarquia, aquan-
do da transição para um 
novo executivo. 

A causa foi julgada im-
procedente pelo Supremo 
Tribunal de Justiça, depois 
de duas decisões anteriores 
igualmente favoráveis a An-
tónio Simões - da primeira 
instância cível do Tribunal de 
Guimarães, e do Tribunal da 
Relação de Guimarães, que 
já haviam decidido a causa 
no mesmo sentido, da im-
procedência. Tal facto levou 
o autor da acção a mover 
recursos até à última instân-
cia possível, o Supremo, que 
confirmou a decisão das ins-
tâncias inferiores. Contacta-

do pelo Povo Famalicense, o 
presidente da Junta de Cruz 
não quis comentar a decisão 
do Supremo.

Supremo subscreve 
“prescrição”

Segundo conseguimos 
apurar, a improcedência da 
acção cível, movida por José 
Moreira Fernandes, ocorre 
por prescrição. Logo na pri-
meira instância, o Tribunal 
de Guimarães considerou 
que, em 2016, altura em que 
a acção deu entrada, tinha 
sido já ultrapassado o pra-
zo legal para reclamação de 
qualquer indemnização. Re-
corde-se que José Moreira 
Fernandes pedia 500 mil eu-
ros de indemnização à Junta 
que governou e ao autarca 
que o sucedeu e permanece 
no cargo. O montante reivin-
dicado resultava da soma 
de 100 mil euros de danos 
não patrimoniais, aos quais 
acrescia danos patrimoniais 
superiores a 388 mil euros, 

relativos à perda de uma em-
preitada em Angola, que a 
empresa de construção civil 
de José Moreira Fernandes 
teria perdido por imperati-
vos da sua defesa, enquanto 
arguido, no processo-crime 
pelo qual viria a responder. 

Não satisfeito com a de-
cisão, o empresário recor-
reu para a Relação de Gui-
marães, que subscreveu o 
entendimento da instância 
anterior. Face ao insucesso 
da acção cível, José Morei-
ra Fernandes recorreu ainda 
para o Supremo Tribunal de 
Justiça, que reconfirma a im-
procedência, face ao argu-
mento da prescrição, o qual 
considera válido. 

Apesar de ser a prescri-
ção a decretar o fim do pro-
cesso, prescrição essa que 
também a defesa da Junta 
de Cruz e de António Si-
mões invocava, a oposição 
à acusação conta com um 
total de 190 artigos. Ao que 
apurámos, invocam de forma 
genérica a exclusão da ilici-
tude dos actos da  autarquia 

local e pelo seu autarca, na 
medida em que todos eles 
foram praticados na defesa 
do interesse público. Recor-
de-se que, assim que tomou 
posse da Junta, António Si-
mões se deparou com a falta 
de documentos contabilísti-
cos essenciais da activida-
de da mesma, os quais terá 
solicitado aos antecessores, 
e que só terão sido “resgata-
dos” perante diligências de 
investigação, no âmbito de 
um processo-crime que viria 
a ser instaurado contra José 
Moreira Fernandes, na qua-
lidade de anterior presidente 
da Junta, e ainda contra o 
técnicos de contas, um irmão 

do ex-autarca e uma sobri-
nha. Todos acabaram sendo 
ilibados, contudo, para a de-
fesa da Junta e do seu actual 
presidente, o facto do caso 
ter sido investigado e resul-
tado numa acusação pública 
julgada, confirma a exclusão 
da ilicitude na denúncia do 
desaparecimento das con-
tas.
Processo 
movido em 2016

O processo de indemniza-
ção movido por José Moreira 
Fernandes foi interposto em 
2016, no rescaldo do proces-
so-crime pelo qual respon-

deu e no âmbito do qual foi 
inocentado por decisão do 
Tribunal de Famalicão, em 
sentença lida em Fevereiro 
de 2015.

O caso remonta ao ano de 
2010, altura em que, a não 
entrega das contas de 2009, 
levou António Simões, na 
qualidade de presidente da 
Junta, a denunciar o facto às 
autoridades, o que suscitou 
uma investigação, buscas 
domiciliárias, e uma acusa-
ção, decidida improcedente 
pelo Tribunal de Famalicão.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Cruz: Junta e autarca ilibados do pedido 
indemnização reclamado pelo antecessor
JOSÉ MOREIRA FERNANDES PEDIA 500 MIL EUROS DE INDEMNIZAÇÃO 
POR DANOS DECORRENTES DO CASO DO DESAPARECIMENTO DAS CONTAS
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A “Operação Dennis, de-
senvolvida pela Polícia Ju-
diciária, passou por vários 
concelhos, incluindo o de 
Vila Nova de Famalicão, que 
para desarticular uma ale-
gada associação criminosa 
responsável por crimes de 
fraude na obtenção de subsí-
dio, fraude fiscal qualificada, 
branqueamento, recebimen-
to indevido de vantagem e 
participação económica em 
negócio. Entre os cinco deti-
dos, que a PJ alega estarem 
“fortemente indiciados pelos 
referidos crimes”, haverá 
pelo menos um famalicense. 
Para além deste foram de-
tidas mais quatro pessoas, 
três homens e uma mulher. 
Têm idades compreendidas 
entre os 35 e os 73 anos.

A operação desenvolvi-
da pela directoria do Norte 
da PJ, no âmbito de inqué-
rito titulado pelo Ministério 
Público, compreendeu 35 

buscas domiciliárias e não 
domiciliárias. Em comunica-
do a PJ afirma que está em 
causa a “presumível prática 
de crimes de associação cri-
minosa, fraude na obtenção 
de subsídio, fraude fiscal 
qualificada, branqueamen-
to, recebimento indevido de 
vantagem e participação 
económica em negócio”.

Segundo a PJ, “esta as-

sociação criminosa criou e 
geriu um conjunto de socie-
dades comerciais, com o 
recurso a ‘testas de ferro’, vi-
sando ocultar os verdadeiros 
administradores e despistar 
eventuais fiscalizações por 
parte das entidades compe-
tentes”. A conduta descrita, 
explica, “teve como finalida-
de a emissão de facturação 
fictícia entre essas socieda-

des comerciais, no intuito de 
aumentar de forma substan-
cial o valor do IVA a receber 
do Estado e evidenciar um 
volume de negócios que não 
correspondia ao real, mas 
principalmente permitiu que 
outras sociedades, domina-
das pela associação crimino-
sa, apresentassem candida-
turas a fundos comunitários, 
no âmbito do programa de 

apoio comunitário “Portugal 
2020”, candidaturas essas 
num valor total de cerca de 
35 milhões de euros, e va-
lor aprovado superior a 20 
milhões de euros. A referida 
associação criminosa já terá 
recebido das entidades com-
petentes subsídios no valor 
de cerca de 2,7 milhões de 
euros.

Quanto ao expediente vi-
sando adulterar IVA e IRC, 
“com o circuito fechado de 
faturação presumivelmente 
fictícia, este grupo de socie-
dades terá obtido um crédito 
fiscal de cerca de 1,9 mi-
lhões de euros.

A PJ adianta que a opera-
ção policial envolveu cerca 
de uma centena de elemen-
tos, incluindo a participação 
de magistrados judiciais e do 
Ministério Público, investiga-
dores da Directoria do Norte 
e do Departamento de Inves-
tigação Criminal de Braga da 

Polícia Judiciária, e inspecto-
res tributários.

Foram apreendidas vá-
rias viaturas automóveis, 
equipamentos informáticos e 
telemóveis, além de diversa 
documentação de natureza 
contabilística e fiscal.

Para além do concelho 
de Vila Nova de Famalicão, 
a “Operação Dennis” passou 
pelos concelhos de San-
to Tirso, Guimarães, Maia, 
Braga e Vila do Conde, en-
volvendo também meios da 
Autoridade Tributária, atra-
vés da Direção de Finanças 
do Porto.

Em Santo Tirso as diligên-
cias levaram à constituição 
de dois arguidos ligados à 
Câmara Municipal, concre-
tamente o vice-presidente 
Alberto Costa, e uma chefe 
de divisão.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Operação Dennis” envolveu cerca de 100 inspectores da PS e tributários

Rede responsável por fraude em subsídios 
e impostos com extensão a Famalicão
POLÍCIA JUDICIÁRIA FALA DE MONTANTE JÁ APURADO DE 4,6 MILHÕES, 
EM SUBSÍDIOS DO PORTUGAL 2020 E IMPOSTOS  INDEVIDAMENTE RECEBIDOS
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Dia a Dia - Mário Martins

A pobreza exclui… 
Para Vieira da Silva, “obviamente que Portugal 
continua a ter problemas de pobreza, principalmente 
problemas de desigualdade”, mas os dados agora 
divulgados “apontam no sentido de reforçar o nosso 
otimismo sobre a capacidade de coletivamente 
sermos um país mais coeso, mais igual e mais 
desenvolvido”. Obviamente também que o caminho 
tem que ser este e não outro. Pobreza e desigualdade 
são “manchas negras” no processo de inclusão social, 
motivando também outros comportamentos e atitudes 
que a generalidade das pessoas não considera
 normais, mas que estão dentro da “normalidade” 
que se pode exigir a grupos populacionais que estão 
arredados das trajetórias básicas do crescimento, do 
conforto, do bem – estar e do sucesso pessoal 
e familiar.

1. Boas notícias
Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística 

(INE) confirmam a trajetória sustentada da diminuição da per-
centagem de pessoas em risco de pobreza em Portugal, com 
uma queda de 17,3% em 2017, menos um ponto percentual do 
que em 2016. 

Estas são, sem sombra de qualquer dúvida, boas notícias 
para o País e para o Município de Vila Nova de Famalicão que 
assistem a um “trambolhão” de um dos fatores principais - se-
não mesmo o principal – que continua a impedir o acesso de 
muitas famílias a bens tão essenciais como o ensino, a educa-
ção, a saúde e a cultura.

Por outro lado, na sexta feira, dia 7 de dezembro, o Eurostat 
(o instituto que faz para toda a Europa aquilo que o INE faz 
só para Portugal) revelou que a maior fatia de despesas com 
proteção social em todos os estados – membros da União Eu-
ropeia pertenceu ao sector “velhice” que compreende também 
as reformas dos idosos, com Portugal a gastar uma percenta-
gem de 12,1% do Produto Interno Bruto (PIB), muito acima da 
média da zona euro (10,8%) e da UE (10,2%). O problema que 
se coloca em Portugal e em Vila Nova de Famalicão é a forma 
como esta despesa social com os idosos é feita, não sendo 
admissível que muitos deles recebam “reformas de miséria” de 
trezentos euros, enquanto um grupo restrito recebe reformas 
de muitos milhares…

De qualquer forma, não deixa de ser muito positivo, como 
salientou o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, Vieira da Silva, que, num ano, cerca de 100 mil portu-
gueses tenham deixado de estar abaixo do limiar da pobreza. 
Para estes Portugueses o Natal de 2018 não será tão negro 
como os anteriores.

Vieira da Silva destacou também uma redução “talvez ainda 
mais significativa dos indicadores de desigualdade”, com des-
taque para aquele que se refere à relação entre o rendimento 
dos 10% mais ricos em relação ao rendimento dos 10% mais 
pobres. “Essa relação era de 10 para 1 e passou para 8,9, ou 
seja, houve uma aproximação significativa, ainda que manten-
do uma distância grande”, disse também o Ministro.

Para Vieira da Silva, “obviamente que Portugal continua a 
ter problemas de pobreza, principalmente problemas de de-
sigualdade”, mas os dados agora divulgados “apontam no 
sentido de reforçar o nosso otimismo sobre a capacidade de 
coletivamente sermos um país mais coeso, mais igual e mais 
desenvolvido”.

Obviamente também que o caminho tem que ser este e não 
outro. Pobreza e desigualdade são “manchas negras” no pro-
cesso de inclusão social, motivando também outros comporta-
mentos e atitudes que a generalidade das pessoas não consi-
dera normais, mas que estão dentro da “normalidade” que se 
pode exigir a grupos populacionais que estão arredados das 
trajetórias básicas do crescimento, do conforto, do bem – estar 
e do sucesso pessoal e familiar.

2. Qualidade na educação
Vamos fazer uma breve visita à Península da Escandinávia, 

no Norte da Europa, a terra onde fica a Lapónia, popularizada 
entre nós como “terra do Pai Natal” que, puxado pela renas 
atreladas ao seu trenó nos preenchia os sonhos de meninos, 
na esperança, todos os anos renovada, de que não se esque-
cesse de nós e nos trouxesse de presente um carrinho ou um 
comboio movidos “a corda”! Belos tempos!

A região da Lapónia abrange territórios de quatro países: 
Finlândia, Noruega, Suécia e Rússia. Vamos quedar-nos um 
pouco mais na Finlândia que, num estudo internacional (“The 
Global Competitiveness Report”) é campeã na categoria “qua-
lificações”. Portugal ocupa a 41ª posição, o que não é mau, 
mas também não é bom.

Esta história de sucesso dos Finlandeses começa nos anos 

70 com o sistema de ensino a assentar num currículo nacional, 
no rigor dos critérios de acesso à profissão de professor, no 
alargamento do ensino obrigatório e na educação acessível a 
todas as crianças. Este foi o caminho decidido e o caminho 
que foi seguido, sem hesitações e sem paragens, sem “angús-
tias existenciais”, com os Finlandeses a unirem-se num grande 
“pacto” para a educação.

A base do ensino finlandês é a liberdade, com direitos e 
deveres iguais para todos. O ensino é gratuito e os manuais 
escolares são também gratuitos atá ao 12º ano. A Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Famalicão está a seguir o rumo certo, 
alargando progressivamente os manuais gratuitos para anos 
de escolaridade mais avançados.

Na Finlândia, as escolas servem aos alunos uma refeição 
quente grátis todos os dias e as propinas no Ensino Superior 
têm apenas um valor simbólico. O Governo Português também 
vai bem ao reduzir as propinas no Ensino Superior. 

Os resultados destas políticas seguidas sem hesitação há 
largos anos estão à vista: há uma grande qualidade no ensino 
finlandês que se reflete, como não podia deixar de ser, na qua-
lidade da mão – de – obra disponível para a entrado no mundo 
do trabalho. O “rácio” para encontrar trabalhadores qualifica-
dos na Finlândia é de 5,3 pontos, enquanto em Portugal é de 
4,7! Temos muito caminho pela frente…

3. Viver a Cidade de Natal…
Está muito apelativa e muito convidativa a Cidade de Fa-

malicão. Numa “Cidade Educadora”, a abrangência cultural e 
lúdica de que a Cidade dispõe nesta quadra natalícia é digna 
de realce, com uma oferta diversificada que vai de encontro a 
todos os gostos e a todas as faixas etárias, com realce, natu-
ralmente, para as crianças.

O investimento que é feito nesta altura (e estou convencido 
que não é nada de exorbitante) deve ter alguma sequencialida-
de ao longo do ano, para além de tudo o que já é feito na ani-
mação citadina. O efeito contagiante que uma cidade arruma-
da e atrativa provoca nas pessoas merece esse complemento.

Neste clima de festa, de atração, de convívio, de liberdade e 
de “sabores” de Natal, desejo aos meus leitores e aos leitores 
do “Povo Famalicense” umas muito “Boas Festas”!
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Os alunos da Cior aproveitaram os votos de Boas Festas para chamar à atenção para o 
fenómeno crescente do consumo de drogas por parte dos jovens de hoje.

Os tradicionais votos próprios da quadra vieram “embrulhados” num tema actual e sério. 
Através de um pequeno enredo, uma professora apanha um aluno a passar droga a uma cole-
ga em plena sala de aula, e intervém. O alerta começa por subir na hierarquia, e extravasa-a 
para a Escola Segura. Em poucos minutos, jovens de 17 anos vêm-se a ter que dar explica-
ções às autoridades sobre a posse de produto estupefaciente.

O fim da história é feliz, com os jovens a aprenderem a lição e a perceberem que a vida é 
muito melhor sem drogas.

Luís Bessa, o professor que coordena os alunos, justifica a escolha do tema com o au-
mento do consumo de drogas, numa espécie de regresso a um passado de má memória. O 
fenómeno é diferente, assim como as substâncias, mas considera que volta a dever merecer 
a atenção e foco da sociedade civil para que não se comprometam as futuras gerações.

A redacção do Povo Famalicense, agradece os votos de Boas Festas, parabeniza a Cior 
pela pertinência do tema escolhido para a visita deste ano, e aproveita para endereçar votos 
de um Feliz Natal e de um Auspicioso 2019 a toda a comunidade educativa da Escola Profis-
sional.                                                                                                                                      S.R.G.

Mensagem de Natal da Cior 
“embrulhada” em alerta
sobre consumo de drogas
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No passado dia 11 de De-
zembro de 2018 a Europa as-
sistiu a mais um ataque ter-
rorista, precisamente numa 
das cidades que melhor re-
presenta os valores da paz e 
fraternidade em que assen-
tam as democracias de tipo 
ocidental.

Por muito que custe escre-
vê-lo, mais uma vez o terro-
rismo venceu a Europa. Mais 
uma vez perderam a vida 
cidadãos inocentes. E mais 
uma vez a Europa parece não 
estar preparada para encon-
trar um caminho comum de 
combate ao terrorismo.

Sem dúvida que o comba-
te ao terrorismo não é tarefa 
fácil, seja porque as suas 
causas são incompreensí-
veis, seja porque a sua exe-
cução é de tal forma cobarde 
que muitas vezes não é pos-
sível antevê-la.

Certo é que o terrorismo 
tem conseguido vencer a 
decência, ao afrontar, sem 
resposta equivalente, os fun-
damentos da construção eu-
ropeia. 

A União Europeia é fruto 
de um dos mais promissores 
projectos políticos criados 
pela humanidade, que visou, 
essencialmente, garantir a 
paz depois das duas grandes 
guerras do século XX. É, aci-
ma de tudo, um projecto de 
paz, progresso e solidarie-

dade.
Resultado do crescimen-

to de atentados terroristas 
no espaço europeutem con-
seguido tornar os cidadãos 
mais intolerantes e menos 
disponíveis para aprofundar 
o projecto europeu, permiti-
do mesmo que partidos mais 
extremistas e eurocépticos 
se tenham tornado cada vez 
mais presentes na grande 
maioria dos países membros 
da União Europeia, seja di-
rectamente pela participação 
em governos de coligação, 
seja pela sua expressão nos 
parlamentos nacionais. 

Ou seja, o terrorismo é 
hoje uma ameaça séria ao 
desenvolvimento doprojecto-
europeu, impondo-se a adop-
ção de medidas urgentes que 
devolvam aos cidadãos a 
confiança numa europa uni-
da e assente nos princípios 
democráticos que lhe deram 
corpo.

Por isso, é inaceitável 
que ainda assim se ouçam 
discursos de justificação e 
complacência para ataques 
desta natureza. O terrorismo 
não tem justificação e tentar 
encontrá-la é protelar a so-
lução de um problema que é 
eminente.

É necessário que toda a 
europa e todos os pensamen-
tos que a compõem se unam 
em torno de um objectivo co-

mum de combate ao proble-
ma do terrorismo, pois só as-
sim será possível combatê-lo 
de forma séria e eficaz.

Se for mantido o estado 
de situação e não se procurar 
um caminho, ainda que seve-
ro, de combate ao terrorismo, 
o projecto europeu tal como o 
conhecemos poderá ser des-
truído.

Não se pense que o terro-
rismo apenas triunfará quan-
do forem “eliminados todos 
os infiéis”. Na verdade, ele 
sairá vencedor logo que for 
capaz de implementar um 
sentimento de medo de tal 
ordem que faça com que os 
cidadãos alterem os seus 
comportamentos em função 
desse sentimento. E, nesse 
caso, já não haverá projecto 
que salve a europa.

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

A Europa ameaçada 
pelo terrorismo

Almeida Pinto, antigo director do 
Hospital de Vila Nova de Famalicão 
vai ser homenageado, no próximo dia 
27 de Janeiro, através de um almoço 
que terá lugar no restaurante Outeiri-
nho, mo Louro.

A iniciativa é de um grupo de ci-
dadãos que pretende “prestar o seu 
público agradecimento ao cirurgião 
famalicense por toda uma vida dedi-
cada à saúde dos famalicenses e não 
só”, mas também premiar o seu “tra-
jecto de intervenção social e de cida-
dania activa”.

O dia ficará marcado pela apresen-
tação da sua biografia, um trabalho do 
jornalista Francisco Mesquita, na qual 
se abordam os diferentes momentos 
da vida do ilustre famalicense e as di-
ferentes áreas onde desdobrou a sua 
acção. Nela cabe também o papel político de Almeida Pinto, que chegou a ser vice-presidente 
nacional do CDS-PP, foi deputado à Assembleia da República, e que é hoje gestor agrícola, 
dedicando-se à vitivinicultura.

Os interessados em participar neste almoço de homenagem podem inscrever-se contac-
tando os números 936134863, 965010413 ou 966393913.

Iniciativa terá lugar a 27 de Janeiro 
e inclui lançamento de uma biografia 
do ex-director do Hospital

Almeida Pinto vai ser
homenageado
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A nova edição do Bole-
tim Municipal de Vila Nova 
de Famalicão começou já a 
ser distribuída na passada 
sexta-feira. A revista, que 
o municipio destaca como 
“instrumento útil de informa-
ção, acessível a todos os 
famalicenses” traz neste últi-
mo número de 2018 algumas 
novidades.

A aposta clara nas foto-
grafias e no texto resumido 
é uma delas, mas, para além 
disso este boletim inclui no-
vas secções proporcionando 
uma leitura mais descontra-
ída, apresentando as princi-
pais apostas da autarquia, 
assim como o trabalho de-
senvolvido nas várias áreas. 
São 60 páginas de informa-
ção municipal que interessa 
a todos.

Nesta edição destaca-se 
a marca “Famalicão, Cidade 
Têxtil”, mas há ainda espaço, 
para uma abordagem à po-
lítica de internacionalização 
do município, ao arranque do 
ensino superior público téc-
nico no concelho, aos inves-
timentos na ação social, na 
saúde, na cultura, no despor-
to e no ambiente, etc. “Olhar 

com história” volta a resgatar 
memórias do passado, des-
ta vez com a recordação da 
inauguração do Mercado 
Municipal, em 1952.

Destaque ainda para a se-
parata dedicada aos projetos 
vencedores dos Selos Fa-
malicão Visão’25, entregues 
no Dia do Concelho, que se 
assinalou a 28 de setembro.

O presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
realça “a transparência e o 
exercício democrático” como 
razões para “a publicação e 
distribuição gratuita do Bo-
letim Municipal, proporcio-
nando às pessoas um maior 

conhecimento sobre as dinâ-
micas do nosso território, o 
que lhes dará inevitavelmen-
te uma maior apetência para 
o exercício da cidadania”.

Refira-se que o boletim 
municipal de Famalicão tem 
uma tiragem de 25 mil exem-
plares, sendo de distribuição 
gratuita. O Boletim pode ain-
da ser levantado das várias 
estruturas municipais espa-
lhadas pelo concelho. Para 
além da edição em papel, a 
revista pode ainda ser con-
sultada no site oficial do mu-
nicípio em http://www.vilano-
vadefamalicao.org/

Selos Visão’25 em suplemento

Boletim Municipal 
está a ser distribuído

O Natal de Vila Nova de 
Famalicão tem marca têxtil,  
ou não fosse este o territó-
rio da marca Cidade Têxtil 
de Portugal, procurando 
corporizando a sua orgu-
lhosa identidade têxtil. As 
decorações natalícias acom-
panham aquela que é uma 
das imagens de marca do 
concelho e incluem o tecido 
como um dos materiais utili-
zados nas ornamentações. 
A ligação ao universo têxtil é 
particularmente evidenciada 
nas principais rotundas de 
entrada da cidade com cada 
uma das letras que com-
põem a palavra “Natal ‘18” 
produzidas em monobloco 
tridimensional e embrulhada 
em tecido com motivos de 
embrulho.

Para se atingir o resultado 
que é visível nas ruas de Fa-
malicão foi produzido mais 
de um quilómetro de tecido 
com os cinco padrões que 
fazem parte do lettering da 
campanha de Natal 2018 de-
senvolvida pela Câmara Mu-
nicipal e pela ACIF – Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Vila Nova de Famalicão. 

A árvore de Natal, colo-

cada no centro da cidade e 
ponto de paragem obrigató-
rio para as selfies, é outro 
dos locais onde a presença 
da marca é mais sentida. 

Recorde-se que o lança-
mento da marca Famalicão 
Cidade Têxtil aconteceu em 
Fevereiro último durante a 
realização da II Conferência 
Internacional do Têxtil e Ves-
tuário que decorreu no  Ter-
minal de Cruzeiros do Porto 
de Leixões, com organiza-
ção do CITEVE e da Asso-
ciação Selectiva Moda.  

A marca Famalicão Cida-
de Têxtil veio dar força àquilo 

que o concelho já é há mais 
de um século – um impor-
tante centro de produção, 
de investigação e desenvol-
vimento do sector têxtil –, e 
impulsionar um conceito de 
produção e de atividade eco-
nómica que vai muito além 
dos muros das empresas.

Tecido tem razão de ser

Decoração de Natal
promove Cidade Têxtil
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O Clube de Xadrez A2D 
nasceu na Cooperativa de 
Ensino Didáxis de Vale São 
Cosme, em 2003, como 
mero projeto de desporto 
escolar, mas agigantou-se 
ao longo dos anos e é hoje 
uma referência nacional na 
modalidade, com 50 atletas 
federados e a dar cartas. 

Foi precisamente para as-
sinalar o êxito do clube que 
se agigantou e extrapolou as 
fronteiras da escola, que o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Fama-
licão, Paulo Cunha, visitou a 
escola, no âmbito do Roteiro 
pela Inovação de Famalicão. 

Inês Silva, a mais jovem 

campeã nacional de sem-
pre, que no passado mês 
de novembro arrecadou o 
título nacional feminino sub-
18; Luís Silva, membro da 
Seleção Nacional Absoluta 
de Xadrez e Vice-Campeão 
Nacional Absoluto em 2018; 
e Ivo Dias, Campeão Nacio-
nal Juvenil Escolar em 2016 

e Campeão Europeu Juvenil 
de Xadrez Escolar em 2014, 
são apenas alguns exem-
plos da escalada de sucesso 
deste Clube de Xadrez A2D, 
que para além dos  atletas 
federados conta ainda com 
a frequência de anos se tem 
revelado um a meninos no 
quadro do desporto escolar.  

No currículo do clube 
constam já uma Taça de 
Portugal 2017 e a Superta-
ça de Portugal 2018, troféus 
orgulhosamente expostos na 
prateleira do clube, que Pau-
lo Cunha considera ser “um 
exemplo daquilo que a Esco-
la pode fazer pela comuni-
dade além da sua atividade 
clássica e convencional”. 

O autarca salienta o papel 
da escola na “incubação” do 
projecto, “para o clube que, 
ao longo dos anos, ganhasse 
outra dimensão”, e remata: 
“se inicialmente o clube de 
xadrez foi pensado como um 
ganho para o projeto educa-
tivo e para a aprendizagem 
do aluno no contexto escola, 
hoje é inegável que cumpre 
um objetivo muito maior”. 

Para além dos polos de 

São Cosme e Riba de Ave 
da Didáxis, o coordenador 
do clube, Mário Oliveira, ex-
plicou que o Xadrez da A2D 
chega também ao concelho 
vizinho de Guimarães, con-
cretamente ao Colégio do 
Ave. O docente, mostra-se 
orgulhoso do percurso: “sou-
bemos alicerçar-nos de uma 
forma sustentada e atraves-
sar as fronteiras da escola 
com o apoio das forças vivas 
da cidade. Temos dado pas-
sos seguros e consistentes 
e isso tem-nos levado ao 
caminho do sucesso nestes 
últimos 15 anos”. Mário Oli-
veira não esonde, entretanto, 
a ambição de levar o projec-
to e a modalidade mais além, 
abordando mesmo a vontade 
de criar em Famalicão uma 

Escola Municipal de Xadrez. 
Atualmente o Clube de 

Xadrez A2D ocupa um papel 
relevante no distrito de Braga 
e no país. O Torneio do Vale, 
o Torneio de Xadrez do Ave 
e o Torneio Internacional de 
Xadrez de Famalicão, são 
algumas das provas organi-
zadas pelo clube.  

Potenciar o raciocínio ló-
gico-matemático; aumentar 
a perceção, análise-síntese 
e orientação espácio-tem-
poral; desenvolver a atenção 
e o poder de concentração, 
bem como desenvolver a 
criatividade e imaginação 
são algumas das vantagens 
da modalidade. 

Clube nascido na escola agigantou-se e conta hoje com 50 atletas federados

Clube de Xadrez da Didáxis 
é referência nacional

350 pessoas na Ceia de Natal 
de Ruivães

O Centro Social e Paroquial de Ruivães realizou, no 
passado sábado, a sua tradicional Ceia de Natal, uma 
iniciativa que já conta com cerca de sete anos conse-
cutivos, e contou este ano com a participação de 350 
pessoas. 

A organização está a cargo do Agrupamento de Es-
cuteiros de Ruivães. Segundo o chefe de Agrupamen-
to, Justino Carvalho, “é um dia de muito trabalho mas é 
muito enriquecedor poder servir a nossa comunidade”. 

O evento contou com a presença do padre da fre-
guesia, Domingos Carneiro, o Chefe de Núcleo do 
CNE, Carlos Filipe Pereira, e o presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, 
que enalteceu o trabalho que este Agrupamento leva 
a cabo na comunidade e aproveitou para desejar um 
Santo e Feliz Natal a todos.

Paulo Cunha desafiou-se em partida de xadez nesta visita à Didáxis



15O POVO FAMALICENSE18 de Dezembro de 2018



16 O POVO FAMALICENSE 18 de Dezembro de 2018

Um jovem de 22 anos 
de idade caiu da cobertura 
de um pavilhão da empresa 
onde trabalha, e só foi so-
corrido mais de hora e meia 
depois. O lapso de tempo pa-
rece não ser fundado na de-
mora da chegada dos meios 
de socorro ao local, mas no 
facto do pedido desse de 
socorro só ter acontecido, 
de facto, bastante tempo de-
pois do acidente. A empresa 
– “Lima & Ca.” – que nas úl-
timas semanas contactamos 
no sentido de esclarecer a si-
tuação, não nos enviou qual-
quer resposta até ao fecho 
desta edição.

O acidente terá ocorrido 
no passado dia 13 de No-
vembro, cerca das 09h45, 
quando a vítima se encon-
trava a ajudar o serralheiro 
numa operação de manu-
tenção no telhado de um 
pavilhão industrial. O jovem, 
bordador, caiu de uma altu-
ra de cerca de três metros 
quando a cobertura partiu, 
e terá ficado inanimado por 
entre alguns escombros da 
estrutura que ruíra. Terá so-
frido escoriações na cabeça 

e fracturou uma perna.
No entanto, elementos 

da ocorrência a que O Povo 
Famalicense teve acesso, 
demonstram que o pedido 
de socorro à vítima só terá 
acontecido mais de uma 
hora e meia depois do aci-
dente (cerca das 09h45). So-
licitados esclarecimentos ao 
INEM, obtivemos a confirma-
ção, da parte da central, que 
a chamada para a linha de 
emergência 112 só aconte-
ceu às 11h14. Atendendo ao 
quadro descrito pela pessoa 
que procedeu à chamada, 
não foram enviados meios 
especializados para o local. 
Nesta sequência, foi accio-
nada uma ambulância INEM 

dos Bombeiros Voluntários 
Famalicenses, solicitada à 
corporação via CODU (Cen-
tro Operacional de Doentes 
Urgentes). Os meios saíram 
do quartel cerca das 11h39, 
e dez minutos depois já se 
encontravam no local para 
prestar os primeiros so-
corros ao jovem sinistrado. 
Contudo, de acordo com a 
participação ao seguro, o 
acidente de trabalho teve lu-
gar pelas 09h45.

Por explicar fica o interva-
lo de tempo entre o acidente 
e o momento em que são pe-
didos meios de socorro, por 
parte da entidade patronal, 
que não respondeu a ne-
nhum dos nossos dois pedi-
do de esclarecimento formu-
lados nas últimas semanas.

Entretanto, O Povo Fama-
license sabe que a situação 
está a ser alvo de inquérito 
por parte da Autoridade para 
as Condições de Trabalho.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Jovem sofreu acidente 
de trabalho e só foi socorrido 
mais de hora e meia depois

FOTO DE ARQUIVO
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Pai Natal não faltou à festa 
da comunidade educativa de Arnoso

A Associação de Pais e Encarregados de Edu-
cação da Escola de Quintão e Jardim-de-Infância 
de Mosteiro, de Arnoso Santa Eulália, organizou 
a tradicional festa de Natal. As crianças envolve-
ram-se activamente num espectáculo que contou 
música, dança e animação. No final, foram surpre-
endidas pelo Pai Natal, que entregou presentes por 
todas as crianças. Foi ainda sorteado um cabaz de 
Natal e distribuído Bolo-Rei a todos os presentes. 

A Associação de Pais, aproveita para manifestar 
a sua gratidão a todos os professores, assistentes, pais  que se empenharam na realização 
da festa.

Rui Araújo conquista 
2.º lugar em Lousado

Rui Araújo, do Atlético Clube de Vale S. Martinho, con-
quistou o 2.º lugar (em juniores) na 1.ª Prova de Atletismo 
de Lousado, Bons resultados também para a Kathleen Le-
terrier que na sua estreia pelo clube foi 4.ª classificada em 
Seniores, e Cheila Rothe 12.ª. Ainda em seniores Roberto 
Machado foi 5.º classificado.

O deputado famalicense 
Nuno Sá, eleito à Assem-

bleia da República pelo Par-
tido Socialista (PS), é o mais 

recente visado pela polémi-
ca dos registos de presenças 

em plenário.
Uma notícia de ontem 

(segunda-feira), do jornal 
online Observador, dá conta 
que o socialista terá estado 
em Vila Nova de Famalicão 
na manhã do dia 12 de Ju-
nho de 2017, numa visita a 
uma empresa no quadro da 
campanha eleitoral da sua 
candidatura à presidência da 
Câmara Municipal, e que, no 
mesmo dia, mas já durante 
a tarde, estará registada a 
sua presença no plenário. 
Ainda segundo o Obervador, 
Nuno Sá estava de volta a 
Vila Nova de Famalicão na 
noite desse mesmo dia 12 
de Junho, uma vez que es-
teve presente nas Marchas 
Antoninas de Vila Nova de 
Famalicão, o que leva a re-
portagem a falar em “presen-
ça-fantasma” do famalicense 
em Lisboa, não obstante o 
registo de facto da sua pre-
sença.

Confrontado pelo Povo 
Famalicense com os dados 
avançados pela reportagem 
do Obervador, Nuno Sá des-
valoriza. “Quem me conhece 

sabe que a minha vida se 
divide entre Famalicão e Lis-
boa. Passo a vida para cima 
e para baixo”, reage, acres-
centando que nada obsta a 
que ao final da manhã des-
se dia estivesse de facto em 
Famalicão, e que às 15h02 
já pudesse estar por Lisboa, 
para posteriormente regres-
sar à terra natal. Apesar 
de não se recordar do que 
aconteceu em determinado 
dia de há um ano e meio 
atrás, o que é compreensí-
vel, o socialista garante que 
a sua password de acesso é 
pessoal e intransmissível, e 
que se há um registo no Par-
lamento nesse dia é porque 
lá se encontrava.

Nuno Sá, que no rescal-
do do contacto do Observa-
dor solicitou os registos de 
presenças à Assembleia da 
República, assim como ima-
gens de vídeo do plenário, 
adianta que a presença está 
registada de facto, mas que 
a ausência de imagens que 
o coloquem no plenário não 
é um facto relevante. Não só 
porque é normal os deputa-

dos entrarem e saírem do 
plenário, por exemplo para 
receber ou fazer algum tele-
fonema, e que, nessa medi-
da, as imagens não podem 
ser consideradas exaustivas 
na descrição das presenças.

O deputado, para quem 
este é um “não-assunto”, la-
menta que se esteja a tentar 
encontrar “bodes expiató-
rios”, e considera que o sur-
gimento destas notícias não 
é alheio ao calendário eleito-
ral que se avizinha em 2019.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Polémica em torno da presença de Nuno Sá 
em plenário da Assembleia da República
“OBSERVADOR” FALA EM “PRESENÇA FANTASMA” EM LISBOA, DEPUTADO DESMENTE
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A Marupiu Patisserie, um 
projecto de Ana Correia e 
Rui Correia nasceu há um 
ano, e o momento foi apro-

veitado pelo presidente da 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, Paulo 
Cunha, para revisitar a pas-

telaria que apela a todos os 
sentidos para conquistar.

Ana Correia, explica a fi-
losofia por detrás do projec-
to: “queremos sempre que o 
cliente viva uma experiência 
quando come as nossas so-
bremesas e que a qualidade 
esteja lá”. A estética é impor-
tante, ou não fossem os pas-
téis autênticas obras de arte, 
mas Ana Correia quer que 
conquistar igualmente o pa-
lato, daí que faça questão de 
ter domínio sobre todo o pro-
cesso de fabrico: “não com-
pramos os recheios nem as 
coberturas, compramos fruta 
e colocamos pouco açúcar”. 
Para além disso, “tentamos 
sempre utilizar os produtos 
locais, porque para além da 
frescura temos que aprovei-
tar o que temos na nossa 
região e depois juntamos as 
vivências que temos, utili-
zando os sabores da nossa 
infância, novas experiências, 
novas conjugações”, susten-
ta.

Com um conceito total-
mente diferenciador, a Ma-
rupiu conseguiu fidelizar os 
clientes e segundo afirma 
Ana Correia “os que vão, 
voltam sempre e todas as 
semanas temos novos clien-
tes”.

Na Marupiu a carta de 
sobremesas altera várias 
vezes por ano, para “surpre-
ender os clientes, potenciar 
os produtos e aproveitar as 
matérias primas nas melho-
res condições. É também 
uma forma de nos motivar-
mos”, sublinha Rui Correia 
explicando que “num ano, já 
é a terceira carta de sobre-
mesas que apresentamos”. 
“Muitas das sobremesas 
deixam de estar disponíveis 
e lançamos novos sabores e 
novas texturas”.

Para Paulo Cunha, a Ma-
rupiu é um exemplo de “arro-
jo” e demonstra bem que “a 
qualidade é sempre um ca-
minho seguro”.

O edil famalicense salien-
tou ainda que o projecto “re-
força a atratividade do con-
celho”, na medida em que 
constitui “um projeto ancora 
importante para o turismo 
do concelho porque ajuda a 
trazer para o nosso território 
novos consumidores”. Neste 
sentido, não escondeu o de-
sejo de “ver este exemplo re-
plicado para que através da 
excelência e da qualidade se 
criem condições para a visita 
ao território”.

Para lá do sucesso co-
mercial do projecto, Paulo 
Cunha salientou que a Ma-
rupiu revela ainda que “vale 
sempre a pena ir atrás do 
sonho e das vocações”, uma 
vez que Ana e Rui Correia 
deixaram carreiras em áre-
as técnicas para materializar 
este sonho.

Com o Natal á porta, a jor-
nada da passada sexta-feira 
não poderia deixar de ficar 
marcada por aquelas que 
são as propostas da Marupiu 
para a quadra. Um Tronco 
de Natal que junta maracujá 
e amêndoa ao incontornável 
chocolate, um bolo de fram-
boesas com chocolate rubi 
– cuja cor vem da própria 
fava do cacau – um bolo de 
chocolate e avelã com flocos 
de ouro comestíveis de três 
quilates e bolinhas de amên-
doa e pinhão, sem glúten, 
são algumas das propostas.

A Marupiu é um projeto 
que foi impulsionado, desde 
o início, pela Câmara Munici-
pal através Famalicão Made 
IN, no âmbito do apoio ao 
surgimento de novos proje-
tos no concelho.

Presidente da Câmara visitou pastelaria que nasceu há um ano

Na Marupiu, os olhos 
também comem

EARO promoveu 
jantar de Natal

A Escola de Atletis-
mo Rosa Oliveira apro-
veitou a quadra para 
reunir num jantar de Na-
tal, um evento que con-
tou com a presença do 
presidente do Municí-
pio, Paulo Cunha, e de 
representante da Junta 
de Freguesia da vila de Joane, e que serviu para entregar 
diplomas de mérito aos campeões regionais, e distinguir 
os medalhados a nível nacional e com mérito escolar.

A associação aproveita o convívio para agradecer aos 
seus patrocinadores, “sem a ajuda dos quais nada seria 
possível fazer por tantos atletas que acolhemos desde 
benjamins a veteranos”.
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Investigação da GNR 
decorria há 2 meses
Brufe: mulher  detida 
por suspeitas de tráfico 
de droga

A GNR, atra-
vés do Núcleo 
de Investigação 
Criminal de Bar-
celos deteve 
uma mulher por 
suspeitas de trá-
fico de droga. A 
detenção teve 
lugar no início da 
passada semana 
em Brufe, e foi a 
consequência de 
uma investigação que decorria há cerca de dois meses, 
segundo informa a própria GNR em comunicado.

Para além da mulher de 26 anos foram ainda constitu-
ídos arguidos dois homens, de 35 e 55 anos de idade. Na 
busca domiciliária desencadeada no âmbito da operação, 
foram apreendidas 27 doses de heroína, uma balança de 
precisão para pesagem do produto, e 430 euros em di-
nheiro.

Presente a juíz em primeiro interrogatório judicial, a 
suspeita foi submetida à medida de coação menos grave, 
o termo de identidade e residência.

A agência bancária do BPI de em Riba de Ave, foi assalta-
da cerca do meio dia de ontem, segunda-feira.

O assalto foi perpetrado por um indivíduo apenas, que 
agiu de cara tapada e terá ameaçado fazer-se explodir para 
que a funcionária lhe abrisse a porta de vidro que dá acesso 
ao interior da agência, precedida por uma área de acesso 
a multibanco e BPInet. Refira-se que em Riba de Ave só é 
possível entrar na agência com autorização dos funcionários, 
que têm que abrir a porta de vidro que antecede essa área de 
serviços. No entanto, perante um indivíduo de cara tapada, 
ameaçando deflagrar explisivos que traria amarrados à cinta, 
a funcionária acabou acedendo à ordem do assaltante.

Ao que conseguimos apurar, o indivíduo terá chegado a 
pé, e terá abandonado o local da mesma forma. Não terá con-
seguido levar grande quantia em dinheiro.

À hora em que a nossa reportagem esteve no local, ainda 
a GNR de Riba de Ave se encontrava na agência a proceder 
a diligências que possam identificar o autor.

Na altura do assalto, estariam clientes dentro da agência 
bancária, que terão mantido a calma e assistiram a tudo. A 
funcionária que se encontrava ao balcão, e que terá entregue 
dinheiro ao assaltante sob ameaça, teve que ser assistida pe-
los Bombeiros Voluntários de Riba de Ave por se ter encon-
trar transtornada com o episódio.

Entretanto, também ontem, segunda-feira, perto da mes-
ma hora do assalto na agência bancária do BPI em Riba de 
Ave, três indivíduos terão abordado e assaltado o funcioná-
rio de uma empresa distribuidora de tabaco. Consigo terão 
levado dinheiro e tabaco, num valor que não conseguimos 
apurar. Este assalto teve lugar na Avenida dos Emigrantes, 
na freguesia de Bente, onde ao final da manhã também se 
encontrava uma patrulha da GNR de Riba de Ave em diligên-
cias de investigação.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Riba de Ave

Homem de cara tapada 
e sob a ameaça 
de explosão assalta 
agência do BPI
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A Escola Secundária Ca-
milo Castelo Branco recebeu 
o eurodeputado Nuno Melo, 
para mais um encontro “À 
Conversa com o Parlamento 
Europeu”.

Nuno Melo sublinhou a 
paz atingida após as duas 
grandes guerras, tendo sido 
prestada homenagem aos 
falecidos combatentes pro-
venientes de Famalicão bem 
como a implantação de de-
mocracias, como exemplos 
de grandes feitos da União 

Europeia. O eurodeputado 
famalicense salientou ainda 
os perigos do projeto euro-
peu, principalmente devido 
a um “crescente número de 
partidos que visam a des-
membração do conceito de 
união global”, e ainda subli-
nhou a importância da gera-
ção dos jovens estudantes 
no mundo atual. 

No debate, Carolina 
Pereira apresentou argu-
mentos contra o artigo 13, 
acusando-o de limitar a li-

berdade de expressão e a 
criatividade. Nuno Melo con-
tra-argumentou, salientando 
a importância do respeito 
pela propriedade intelectu-
al. João Fontes questionou 
o eurodeputado acerca da 
não aprovação do orçamen-
to italiano, sendo destacada 
o valor da matriz legal euro-
peia na ação dos governos 
nacionais. André Nogueira 
comentou sobre o abate de 
espécimes de rinocerontes 
pré-históricos e Nuno Melo 

sublinhou a invenção de téc-
nicas de deschiframento sem 
a respetiva morte do animal 
e outros programas relativos 
à preservação de espécies 
em vias de extinção. 

A sessão encerrou com 
o eurodeputado a realçar a 
importância dos jovens defi-
nirem o partido em que votar, 
pois está em causa o futuro 
do país em que vivemos e 
cada voto define uma parte 
desse futuro, logo o apelo ao 
voto é importante”.

Nuno Melo em debate sobre a União Europeia na Camilo

Festa de Natal 
da Engenho 
com prenda 
no “sapatinho”

A Engenho reuniu utentes, familiares, colaboradores, au-
tarcas e amigos da instituição na Ceia de Natal que promoveu 
no passado sábado, nas instalações do Lar “A Minha Casa”,, 
e que contou com a presença do presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha.

O edil felicitou a instituição pelo seu percurso, e elogiou 
a forma comom “tem sido sempre fiel aos seus princípios e 
valores, numa prática de compromisso social”. Paulo Cunha 
disse mesmo que “a Engenho habituou-nos a lidar com a 
questão social no seu sentido mais amplo, diverso e abran-
gente, focado no interesse pela comunidade, no seu bem co-
mum e no território em que intervém”.

Entretanto, a Ceia de Natal ficou marcada pela entrega 
de um donativo solidário à associação, por parte do Rotary 
Club de Vila Nova de Famalicão, destinado a comparticipar 
a compra de uma viatura de apoio aos serviços, bem como 
“assinalar práticas inovadoras e empreendedoras da Enge-
nho a favor da comunidade”, segundo referiu Jaime Oliveira, 
do Rotary.

O presidente da Engenho, Manuel Augusto de Araújo, de-
pois de relevar “o trabalho, a dedicação, o empenho e o “ele-
vado profissionalismo” dos mais de oitenta colaboradores da 
Engenho, referiu as linhas orientadoras do programa come-
morativo do 25.º aniversário da Associação, a desenvolver ao 
longo do próximo ano, e manifestou toda a disponibilidade da 
Engenho para “aperfeiçoar e reforçar o serviço de transporte 
a pedido em articulação com a Câmara Municipal, como meio 
facilitador da mobilidade e acessibilidade das pessoas mais 
necessitadas”. 

Entretanto, no fim da tarde desta terça-feira, a Engenho 
leva a cabo a Festa de Natal das crianças da instituição, uma 
iniciativa que terá lugar na Casa das Artes.
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Há lá coisa mais 
bonita do que um neto 
empenhado em concre-
tizar um desejo do avô? 
Isto sim, é Natal!

Esta história começa 
com um contacto do Gon-
çalo Lopes, um jovem 
de 21 anos que quer 
materializar um desejo do 
avô, João Manuel Gomes 
de Sousa Lopes. 

Detentor de um 
extenso arquivo fotográ-
fico sobre Vila Nova de 
Famalicão do antigamente, o homem de 79 anos participou 
activamente no desafio lançado pelo município, no quadro 
da 3.ª edição do Festival Famalicão Visão’25, que desa-
fiou os famalicenses a exibir fotografias antigas da cidade, 
registando-as e publicando-as nas redes sociais, num 
confronto das imagens do passado e do presente. 

Consciente do entusiasmo do avô em torno desta inicia-
tiva, que visa valorizar o património local como factor de 
identidade, Gonçalo veio até nós pedindo que publicásse-
mos algumas das suas fotografias, na certeza de que o fará 
feliz. “O meu avô é uma pessoa muito amada por toda a 
família e é para todos nós um exemplo e um orgulho como 
pessoa”, são as palavras com as quais Gonçalo justifica a 
sua bonita iniciativa.

Porque um pedido destes não se nega, aqui estão algu-
mas das fotografias que o avô registou.

Famalicense orgulhoso, João Lopes nasceu em Vila 
Nova de Famalicão, e foi por cá que viveu toda a sua vida, 
trabalhou, criou emprego, constituiu família, e teve quatro 
filhos, que o premiaram com netos atenciosos, nos quais 
Gonçalo se inclui.

Isto sim, 
é Natal!
NETO CONCRETIZA 
DESEJO DO AVÔ

Av. Marechal 
Humberto Delgado 
(Cineteatro)

Topo Norte 
Av. 25 de Abril

Zona envolvente 
da Igreja Matriz 
Nova

Topo da Rua 
de Santo António

Rua Dr. Franciso Alves, 
com a Universidade 

Lusíada e Museu de Arte 
Sacra ao cimo

Entrada da 
Rua Direita
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Oficina automóvel impulsionada por Fernando Jesus 
assinala 40 anos de existência

Bargauto: qualidade 
e especialização 
na assistência a ligeiros 
e pesados

Quando a palavra empreendedorismo estava ainda longe de entrar 
no nosso léxico corrente, já Fernando Jesus a punha em prática quando 
há quase quatro décadas fundou a Bargauto, uma oficina automóvel que 
se orgulha de ter tornado uma referência e símbolo de qualidade na as-
sistência a ligeiros e pesados em Vila Nova de Famalicão.

O projecto empresarial, que arrancou oficialmente a 1 de Janeiro de 
1979, nasceu há quatro décadas com quatro sócios, impulsionados pelo 
único que resiste, Fernando Jesus, que regressado da tropa se recusou 
a acomodar-se e decidiu “aventurar-se” a montar uma oficina, munin-
do-se para o efeito de gente experiente na área. “Eu não sabia nada 
da área. Zero! Era um miúdo. Convidei quatro mecânicos, todos mais 
velhos do que eu, e foi assim começamos, porque eu achava que fazia 
falta uma boa oficina em Famalicão. Não havia nada”, recorda acerca de 
um início que haveria de se confirmar auspicioso. 

Na base de um projecto empresarial “consolidado” e com “boa reputação”, Fernando Jesus considera que tem estado a 
preocupação constante em acompanhar a evolução do sector automóvel, que sofreu grandes alterações ao longo dos anos. 
É por isso que a Bargauto, que começou por se dedicar apenas a serviços assistenciais a ligeiros, evoluiu para outras áreas, 
especializando-se também na reparação de veículos pesados, onde é referência nacional, ou na instalação de um serviço de 
lavagem manual, único na cidade. 

Estar na linha da frente, requer, contudo, “investimentos todos os dias, em software, em equipamentos, em formação…”, 
atalha o gerente. “As pessoas não imaginam, mas a área da assistência automóvel exige que estejamos sempre atentos ao 
que se está a passar”, o que também exige da parte do gestor uma preocupação em estar presente em congressos e feiras 
nacionais e internacionais da especialidade, onde tem oportunidade de evoluir, e se depara com aquelas que hão-de ser as 
novas exigência do sector. 

Para além da importância de estar um passo à frente, procurando prever aquelas que vão ser as novas necessidades, esta 
é também uma área onde se impõe estar de forma responsável, do ponto de vista ambiental, o que exige processos de trata-
mento de resíduos que requerem investimento. Ou seja, “o relógio não pára”, assinala Fernando Jesus.

Serviços Ligeiros*:

- Electromecânica
– Ar Condicionado
– Torneiro Mecânico
– Electricista
– Serralheiros
– Pintura
– Escapes
– Mecânica geral

Serviços Pesados*:

- Electromecânica
– Ar Condicionado
– Torneiro Mecânico
– Electricista
– Serralheiros
– Molas
– Pintura
– Escapes
– Mecânica geral

* Lavagem Manual e Aspiração, Lavagem de Motores, 
  Lavagem de Chassis e Parafinação
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A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão acaba de pu-
blicar uma versão infanto-juvenil 
da autoria do escritor famalicense 
Agostinho Fernandes da obra D. 
Quixote de La Mancha, do escri-
tor espanhol Miguel de Cervantes, 
com ilustrações elaboradas por 
cerca de 200 alunos do 2.º e 3.º ci-
clo do concelho.

A sessão de lançamento da 
obra decorreu no início da passa-
da semana, na Escola Básica de 
Gondifelos e estará disponível bre-
vemente para aquisição na Livraria 
Municipal de Famalicão, localizada 
na Casa do Território do Parque da Devesa.

O projeto que arrancou em 2016, inserido no âmbito dos 400 anos da morte de Cervantes, 
culminou agora com apresentação deste trabalho “fantástico desenvolvido por Agostinho Fer-
nandes e pelos pequenos ilustradores em prol da educação, da cultura e da leitura entre as 
novas gerações”, como afirma o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, no prefácio 
da obra.

Para o autarca “a imortal história do Cavaleiro da Triste Figura, que acompanhado pelo seu 
fiel escudeiro, Sancho Pança, avança por montes e vales, lutando contra moinhos de vento e 
cavaleiros imaginários em nome da justiça, é, sem dúvida, um livro obrigatório e inesquecível 
para sucessivas gerações de leitores.”

Na sua mensagem Agostinho Fernandes dirige-se aos mais novos, referindo que “não é 
fácil ler o original na tua idade”, por isso com este livro “o trabalho fica facilitado”. Apesar disso, 
o autor deixa o desafio às crianças de lerem o original “mais tarde”, pois trata-se de “um dos 
mais belos e marcantes livros da história da cultura europeia e da humanidade”.

Obra lançada pela Câmara com tradução 
e adaptação de Agostinho Fernandes

200 crianças ilustram 
“Aventuras de Dom 
Quixote de La Mancha”
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Mogege: Junta 
reconheceu méritos 
no Dia da Freguesia

O Salão Nobre 
da Junta de Fre-
guesia de Mogege 
acolheu, no pas-
sado dia 8, a ce-
rimónia do Dia da 
Freguesia.

Foram home-
nageados um 
grupo de cida-
dãos que se des-
tacaram e que se 
destacam pelo seu percurso de vida pessoal, profissional, 
espírito solidário e mérito desportivo.

“Mogege tem muitos mais cidadãos que mereceriam 
estar e ser homenageados, mas fica a certeza de que no 
próximo ano outros receberão a devida distinção e reco-
nhecimento por parte desta Junta de Freguesia”, justifica 
a autarquia local em nota de imprensa, consciente de que 
outros e novos valores de mérito haverá a assinalar no 
futuro. O vereador das Fregyesias, Mário Passos, elogiou 
o trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia e disse 
acerca de Mogege que “é terra de gente generosa e em-
preendedora”.

A Casa do Povo de Lousado tem eleições 
para os corpos gerentes, para p triénio 2019/21, agenda-
das para o dia 23 de Dezembro. A tomada de posse ocor-
rerá no próprio.

“A Aparição” nas 
Noites do Cineclube 

“A Aparição”, 
de Xavier Gianno-
li, é o filme em exi-
bição esta quinta-
-feira na Casa das 
Artes, em mais 
uma sessão das 
Noites do Cine-
clube promovida 
pelo Cineclube de 
Joane.

  Famoso pelo 
rigor e a imparcialidade das suas investigações jornalís-
ticas, Jacques é contactado pelo Vaticano para participar 
num inquérito canónico, uma investigação pedida pela 
Igreja para averiguar a autenticidade de uma aparição da 
Virgem Maria numa pequena aldeia francesa. 

A notícia desse acontecimento espalhou-se de tal for-
ma que agora milhares de católicos procuram auxílio em 
Ana, a rapariga a quem a santa supostamente apareceu. 
Dividido entre as visões contraditórias de alguns membros 
do clero, Jacques vai ao encontro de Ana, descobrindo 
algumas das suas motivações pessoais. Durante todo o 
processo, Jacques vai ver-se a colocar em causa as pró-
prias crenças. 

Com argumento e realização do francês Xavier Gian-
noli (“Uma Aventura”, “Quand j’Étais Chanteur”, “Margue-
rite”), um filme interpretado por Vincent Lindon, Galatéa 
Bellugi, Patrick d’Assumçao, Anatole Taubman, Bruno Ge-
oris e Elina Löwensohn.

Bruno Ribeiro, afecto ao Clube de Xadrez da Didáxis, 
contribuiu decisivamente pelo segundo ano consecutivo na 
conquista do título coletivo nacional de Xadrez Universitário 
(AAUP) na vertente Semirrápidas.

Esta prova universitária realizou-se no Museu Nacional do 
Desporto, em Lisboa, no passado dia 11 de dezembro,  con-
tou com a participação de seis equipas oriundas da UPorto, 

da Universidade Nova, da Universidade de Aveiro e da Uni-
versidade do Minho.

A formação de Aveiro levou a prata para a “Veneza de 
Portugal”, tendo o bronze vindo para a o Minho, que esteve 
representada por dois atletas do CX A2D: Luís SIlva e Maria-
na Silva.

Xadrez universitário

Bruno Ribeiro bicampeão Nacional
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A Continental Pneus Por-
tugal decidiu mais uma vez 
“trocar”, o valor a investir em 
ofertas de Natal aos seus 
clientes por um donativo a 
uma instituição de solidarie-
dade social. 

Em comunicado, a em-
presa adianta que elegeu 
a Make-a-Wish  Portugal 
como depositária da sua 
solidariedade e responsa-
bilidade social. Associação 
que tem por missão a reali-

zação de desejos a crianças 
e jovens, entre os 3 e os 18 
anos, em todo o território na-
cional, com doenças graves, 
progressivas, degenerativas 
ou malignas, receu assim um 
cheque de cinco mil euros de 

donativos para exercício da 
sua actividade. 

Atualmente, a Make-a-
-Wish Portugal tem cerca de 
150 crianças a aguardar a 
realização do seu desejo e a 
Continental Pneus Portugal 

irá, através deste donativo 
apadrinhar alguns destes 
“sonhos”. 

Marco Silva, diretor de 
Marketing da Continental 
Pneus Portugal, destaca “o 
espantoso trabalho” desen-
volvido pela instituição. “Nes-
te Natal queremos apoiar e 
dar o nosso contributo para 
ajudar a concretizar alguns 
destes 150 desejos e, desta 
forma, proporcionar a estas 
crianças e às suas famílias 
um momento de grande fe-
licidade e alegria”, sustenta

O responsável pela Con-
tinental Pneus destaca ainda 
“o espírito solidário manifes-
tado desde a primeira hora 
pelos nossos clientes, que 
sempre nos apoiaram e “va-
lidaram” esta “troca”. Acredi-
tamos que o Natal deve ser, 
acima de tudo, uma época 
de partilha e solidariedade”. 

Mariana Carreira, da 
Make-A-Wish Portugal, des-
tacou “o enorme valor este 
donativo”. Segundo esta res-
ponsável, “neste momento 
estamos com cerca de 1160 
desejos realizados em todo o 
território nacional e ilhas mas 
ainda muitas crianças e jo-
vens aguardam a realização 
do seu desejo que é, muitas 
vezes, a força necessária, a 

alegria e a esperança numa 
fase menos boa que estão 
a viver”, pelo que “estamos 
muito gratos à Continental 
Pneus PT por apoiar a Make-
-A-Wish e por, desta forma, 
realizar desejos a crianças e 
jovens gravemente doentes. 
Juntos, vamos realizar dese-
jos capazes de transformar 
vidas”.

Com esta iniciativa, a 
Continental Pneus Portugal 
pretende anualmente des-
tacar e “premiar” o trabalho 
desenvolvido pelas insti-
tuições sociais. “Este ano, 
ficamos “rendidos” aos va-
lores da Make-a-Wish e ao 
impacto que a realização de 
um desejo tem na vida de 
uma criança”, destaca Marco 
Silva.  

De recordar que em 2016 
e 2017, a Continental Pneus 
Portugal entregou o valor à 
Associação Salvador para 
apoio ao projeto “Ação Qua-
lidade de Vida”, que tem 
como objetivo a atribuição 
de apoios diretos e pontuais 
a pessoas com deficiência 
motora e comprovada falta 
de recursos financeiros. Esta 
ação insere-se no âmbito do 
projeto de responsabilidade 
social “Vision Zero”. 

Continental ajuda a concretizar desejos 
com a Make-a-Wish

Apoio à Renda: fase de 
candidaturas a decorrer

Estão abertas as candidaturas ao programa “Casa Fe-
liz – Apoio à Renda 2018”, promovido pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Famalicão. Até às 17h00 do dia 17 de 
janeiro de 2019, os famalicenses que se encontrem numa 
situação de carência económica, e que precisam de apoio 
para suportar as rendas devem dirigir-se ao Balcão Único 
de Atendimento da autarquia famalicense e formalizar a 
sua candidatura através do preenchimento de formulário 
e entrega dos documentos 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.

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 mensais. Em 2018, quase du-
zentas 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 edifício principal dos Paços do Concelho e 
funciona de segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00 e às 
sextas-feiras das 9h00 às 12h00.
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Escola de Castelões 
hasteou bandeira 
Eco-Escola

A Escola Básica de Castelões 
hasteou, no passado dia 14, a ban-
deira da Eco-Escolas.

Este galardão foi atribuído pela 
Associação Bandeira Azul da Euro-
pa, no âmbito do Programa Eco-Es-
colas, como reconhecimento do tra-
balho de todos os que contribuíram 
para tornar mais sustentável a escola e a comunidade onde 
esta se insere.

A Associação Famalicen-
se de Prevenção e Apoio à 
Deficiência - APFAD -, reali-
zou no passado dia 14 a sua 

festa de Nata.
O tema deste ano foi a 

“Educação para a Diferen-
ça” num evento que teve 

dezenas de participantes. A 
festa contou com a presen-
ça do grupo da Tuna Sénior 
de Famalicão (TUSEFA) e 

do grupo de teatro ADN da 
Plataforma de Animadores 
Socioeducativos e Culturais 
(PASEC), que proporciona-

ram “momentos de diversão 
e alegria, sustenta a insti-
tuição, que distribuiu pre-
sentes aos utentes com a 
colaboração da PASEC. A 
festa terminou em convívio e 
confraternização entre todos 
os presentes, com a oferta 
de um lanche, onde não fal-
taram as iguarias próprias da 
quadra natalícia.

Ainda no âmbito das co-
memorações de Natal, a 
direção, através do seu vice-
-presidente, lembrou, no fim 
do evento, que a AFPAD tem 
a decorrer na sua sede uma 
exposição de trabalhos ma-
nuais efetuados pelos seus 
utentes.

AFPAD comemora o Natal focada 
na educação para a diferença
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Creche D. Elzira Cupertino de Miranda

Festa de Natal 
veio com novo autocarro

A sala de espetáculos do 
salão paroquial da igreja do 
Louro, tornou-se pequena 
para uma autêntica “multi-
dão”, de encarregados de 
educação e convidados, que 
pretendiam assistiram à festa 
de Natal da Creche D. Elzi-
ra Cupertino de Miranda, no 
passado sábado.

O presidente da direcção, 
Jorge Carvalho, fez ques-
tão de dar as boas vindas à 
comunidade e agradecer o 
empenho de todos na concre-
tização da festa. Aproveitou 
ainda para desejar um Feliz 
Natal e um Próspero ano de 
2019, salientando a novidade 
deste ano que era a oferta do 
novo autocarro, destinado a 
servir as várias valências da 
Instituição.

Com representações das 
suas crianças, das funcioná-
rias e professores das disci-
plinas de música, aeróbica 
e informática, iniciaram as 
intervenções que agradaram à plateia e fizeram o orgulho dos familiares que assistiram ao 
desempenho dos seus em palco.

Para concluir a festa entrou na sala o Pai Natal distribuindo centenas e centenas de pren-
das às crianças, salientando a nova viatura de transportes.
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Especial 

Natal
+ saudável

Já entramos na épo-
ca de festas! Jantares, 
chocolates, rabanadas e 
outras guloseimas já nos 
enchem os olhos (e al-
guns estômagos) e ainda 
faltam 7 dias para o dia da 
Ceia de Natal! Já há pes-
soas preocupadas com o 
peso que não conseguem 
perder, com o que vão ga-
nhar no natal, manter na 
semana até à passagem 
de ano e voltar aumentar 
nesse dia!

Calma! A saúde não pode sair danificada por 4 dias de 
excessos.

A questão que devemos colocar é: foram/serão apenas 4 
dias? A verdade é que na maioria dos casos a resposta não é 
afirmativa. Indivíduos que em 365 dias pulam 30 vezes a cer-
ca da saúde, não tem porque se preocupar. Nem o colesterol 
nem o peso vão aumentar.

Se 2018 não foi o ano da saúde para si, comece hoje a 
pensar no 2019, para que daqui a um ano as preocupações 
com a saúde não apareçam:

Dica n.º 1

Estamos em Dezembro, mas as festas são apenas nos 
dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro, por isso, até lá não entre em 
exageros. Vai ver que tudo lhe saberá melhor depois.

Dica n.º 2

O sedentarismo e a ingestão exagerada dos dias de Natal 
vão deixa-lo sem energia. Recupere-a fazendo algum exer-
cício físico, nem que seja uma caminhada, hidratando-se e 
eliminando a ingestão de açúcar durante a semana seguinte. 

Dica n.º 3

Pese-se no dia 2 de janeiro e meça o seu perímetro ab-
dominal, proponha um objetivo para estes valores num curto 
espaço de tempo (no máximo até ao final do mês).

Dica n.º 4
Trabalhe para atingir o 

objetivo:

- Pratique exercício físi-
co pelo menos 3 vezes por 
semana.

- Hidrate-se: beba o suficiente 
para que a sua urina seja amarelo 
claro ou transparente.

Se não gostar de água, pode op-
tar por chá verde ou preto que, ten-
do mais cafeina, podem aumentar 
ligeiramente o gasto energético. In-
fusões sem cafeína e sabores mais 
apelativos também são validos.

- Abuse na sopa. A sopa é a sua 
melhor amiga. Promove saciedade, 
hidratação, ingestão de fibra, vitami-
nas e é a forma mais fácil, rápida e 
saborosa de comer legumes. Só tem 
que se aplicar na confeção.

- Não elimine grupos alimentares 
da sua alimentação. Se tem peso a 
mais é porque comeu de mais, du-
rante demasiado tempo. A elimina-
ção de grupos alimentares poderá 
resultar em défices nutricionais e 
compulsão alimentar. O que deve 
ser feito é o controlo da quantidade 
que ingere!

- Controle a ingestão de alimen-
tos açucarados em cada refeição, 
não abuse na quantidade de arroz, 
massa, batata, pão, bolachas na 
mesma refeição e conjugue sempre 
estes alimentos com fibra (legumes) 
e proteína (carnes magras, ovo, 
queijo), de forma a controlar os ní-
veis de insulina.

Mantenha estes hábitos durante o resto do ano e se tiver 
dúvidas ou dificuldades, procure um profissional que o ajude 
a ter uma alimentação equilibrada, possível de ser mantida 
todo o ano. Boas Festas e sejam muito felizes à mesa!!

Pela nutricionista Bruna Moreira

“Calma! A saúde não pode sair 
danificada por 4 dias de excessos”
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Bacalhau com todos
O prato por excelência à mesa das família do Minho na noite da consoada 
é o bacalhau cozido. É um peixe magro, e pouca gordura que possui é 
mono e polinsaturada, logo rica em omega 3 e omega 6. 

O perigo para a dieta saudável está essencialmente no teor do sal e na quantidade de azeite 
com que se rega...

Ingredientes:
• 1 molho de couve penca
• 1kg de batatas
• 6 cenouras
• 6 ovos
• 3 cebolas
• 6 postas de bacalhau
• 6 dentes de alho
• 2dl de azeite
• Sal q.b.

Preparação:

Para confecionar uma 
das receitas saudáveis de 
Natal precisa demolhar 
previamente o bacalhau (entre um a três dias, consoante a altura da posta).

No próprio dia, coza o bacalhau e, à parte, coza as batatas já descascadas, as couves, as 
cenouras também arranjadas e os ovos.

Num outro tacho, coloque um fio de azeite com as cebolas e o alho picados e aqueça 
ligeiramente.

Retire o bacalhau, as batatas, couves, cenouras e ovos e disponha numa travessa. Depois 
é só regar com o molho que preparou.

O tempo aproximado de confeção é de 50 minutos.

Curiosidade histórica:

A tradição de comer bacalhau no Natal, terá surgido na Idade Média, com o calendário 
cristão, onde as pessoas faziam jejum, na altura das principais festas católicas: o Natal e a 
Páscoa. Como não se podia comer carne nestas alturas, e o bacalhau era o peixe mais ba-
rato, começou por se comer bacalhau. A carne estava apenas reservada para o almoço de 
Natal, no dia 25 de Dezembro. O jejum do Natal foi desaparecendo, mas a tradição de comer 
bacalhau persistiu.

Perú de Natal
Substituir alguns dos ingredientes das tradicionais receitas de Natal, como 
no caso do perú recheado e assado, pode satisfazer igualmente e não 
trazer notícias amargas da balança.

Ingredientes
• 1 peru
• ½ chávena de azeite
• 2 cebolas grandes 
   picadas
• 4 cenouras picadas
• 2 raminhos de tomilho 
   fresco
• 4 talos de aipo picados
• 1 folha de louro
• ½ chávena de vinagre 
balsâmico
• Sal a gosto 
  para temperar

Preparação:

Massage o peru inteiro, por dentro e por fora, com o sal. Coloque-o numa panela e cubra 
com água fria. Leve ao frigorífico durante cerca de 12 horas. 

Pré-aqueça o forno em temperatura média se 180º C.
Retire o peru frigorífico, enxague-o bem em água corrente.
Pincele-o com azeite. No interior do peru, coloque cebola a toda a volta, metade das ce-

nouras, metade do aipo, um ramo de tomilho e a folha de louro. Espalhe o restante dos legu-
mes e o tomilho na assadeira em volta do peru. Regue com o vinagre balsâmico.

Coloque no forno sem cobrir por cerca de 4 horas. A meio da cozedura se achar ne  ces-
sário vire o peru. Quando estiver pronto, retire do forno e sirva.

Curiosidade histórica:
Ave originária da América do Norte, surge na Europa no século XVI, trazido pelos jesuítas 

que o introduziram como prato nos seus colégios. Com o tempo a sua fixação como prato 
por altura da comemoração do nascimento de Cristo foi-se implantando na consoada, como 
expressão de extravagância e abundâcia. Mais típico na zona centro, em Lisboa, da década 
de 60, os perús andavam à solta nas principais praças, onde eram vendidos para a consoada.
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Bolo Rei
Aqui está uma sobremesa irresistível, e menos calórica do 
que a versão tradicional. Experimente e delicie-se!        

 
Ingredientes:

• 450 g batata doce
• 130 Farinha de amêndoa
• 60 g Amido de milho
• 1 colher de chá de Fermento de padeiro
• Sumo e raspa de 1 laranja
• 50 ml Bebida de amêndoa natural
• 1 Cálice de vinho do Porto
• 1 colher de sopa de Mel
• 4 Ovos
• 50 g de Nozes
• 200 gFrutos desidratados (passas, tâmaras, alperces e/ou groselhas)
• Canela
• Sal
• Coco ralado e frutos secos para decorar
• 1 Gema para pincelar

Preparação:

Corte os frutos desidratados em pequenos pedaços e coloque-os a macerar em vinho do 
Porto. Lave, descasque e coza a batata-doce. Reduza-a a puré, com uma varinha mágica e 
deixe arrefecer até estar morno. Peneire a farinha de amêndoa e o amido de milho. Adicione 
o fermento e a raspa de laranja. Misture.

Numa tigela, com o puré de batata-doce, acrescente gradualmente os ovos, o mel e a be-
bida de amêndoa enquanto mexe com um batedor de varas. Tempere com canela, sumo de 
laranja e uma pitada de sal e envolva.

Aos poucos, junte o preparado de farinhas e misture todos os ingredientes. Por fim, acres-
cente as frutas desidratadas, bem escorridas.

Cubra o recipiente com película antiaderente e um pano e deixe repousar durante 90 minu-
tos. Pré-aqueça o forno a 200º C. Disponha a massa num tabuleiro com uma forma redonda 
improvisada de folha de papel vegetal e faça um buraco ao centro. Pode também usar uma 
forma amovível com um buraco ao centro.

Pincele o bolo com gema de ovo e decore distribuindo frutos secos. Leve o bolo ao forno a 
180º C, durante 45 minutos, até ficar dourado.

Retire do forno, deixe arrefecer e polvilhe com coco ralado. Sirva morno ou frio.

Curiosidade histórica:
A origem do bolo-rei remonta, ao que se sabe, ao tempo dos romanos, queti nham por 

hábito eleger o rei da festa durante os banquetes festivos, o que era feito tirando à sorte com 
favas, pelo que era também designado por vezes de rei da fava. A Igreja Católica aproveitou 
o facto de aquele jogo ser característica do mês de Dezembro e decidiu relacioná-lo com a 
Natividade, ou seja, com os dias 25 de Dezembro e 6 de Janeiro. A influência da Igreja na 
Idade Média determinou que esta última data fosse designada por Dia de Reis e simbolizada 
por uma fava introduzida num bolo, cuja receita se desconhece atualmente.

O bolo-rei atual terá surgido na corte de Luís XIV, em França, para as festas do Ano Novo 
e do Dia de Reis. 

O bolo-rei popularizado em Portugal no século XIX segue uma receita originária do sul de 
Loire (França), um bolo em forma de coroa feito de massa lêveda. Tanto quanto se sabe, a 
primeira casa onde se vendeu bolo rei em Portugal foi a Confeitaria Nacional, em Lisboa, por 
volta de 1870. O responsável foi o afamado confeiteiro Gregório, que se baseou numa receita 
que Baltazar Castanheiro Júnior trouxera de Paris. Aos poucos, outras confeitarias da cidade 
passaram também a fabricar o bolo-rei, originando assim várias versões diferentes. No Porto, 
o bolo-rei foi introduzido em 1890, por iniciativa da Confeitaria Cascais, segundo uma receita 
que o proprietário, Francisco Júlio Cascais, trouxera de Paris.

Com a proclamação da república, a existência do bolo-rei ficou em risco por causa do 
nome. Para contornar a polémica, os confeiteiros continuaram a fabricar o bolo sob outra 
designação, nomeadamente, com o nome de “ex-bolo-rei”, “bolo de Natal” ou “bolo de Ano 
Novo”. Alguns republicanos chamavam-lhee “bolo-presidente” ou mesmo “bolo-Arriaga”.
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Rabanadas de forno
No Natal, não é preciso sair da dieta para saborear iguarias indispensáveis  
como a rabanada, basta que siga a receita abaixo.

Ingredientes:
• 7 fatias de pão integral
• 1 chávena (chá) 
   de leite magro
• 3 col. (sopa) de 
  adoçante culinário
• 1 col. (chá) de essência  
  de baunilha
• 1 ovo inteiro
• 3 col. (sopa) de água
• 1 col. (sobremesa) 
   de canela em pó
• 3 col. (sobremesa) 
de adoçante culinário

Preparação:

Corte as fatias do pão na diagonal, formando dois triângulos com cada fatia. Reserve. 
Misture o leite, o adoçante e a baunilha e reserve. Bata ligeiramente o ovo e misture a água. 

Reserve. Passe o pão no leite e, em seguida, no ovo batido. 
Coloque as fatias numa forma untada com margarina magra e leve ao forno pre-aquecido 

a 180° C durante oito minutos. Vire as rabanadas na metade do tempo para dourar os dois 
lados. Misture a canela e o adoçante e polvilhe as rabanadas.

Curiosidade histórica:

Como a grande maioria das tradições natalícias, a rabanada também é importada. A ori-
gem é incerta, o mais provável é que seja de origem francesa, daí que os ingleses lhe cha-
mem french toast. Precisamente os franceses chamam-lhes de pain perdu (pão perdido), em 
referência ao reaproveitamento que proporciona. A mais antiga referência à rabanada é do 
século XIII, no clássico De Re Coquinaria, o mais importante receituário do Império Romano, 
escrito pelo gastrónomo latino Marco Gavio Apicio. Nele surge a seguinte referência: “corte 
um sigilineo (pão de aveia) em fatias grossas. Coloque-as de molho no leite e frite em óleo. 
Espalhe mel em cima e sirva”. Ou seja, a rabanada surgia como uma forma de salvar o pão. 
Em Portugal, de acordo com a região, assume outros nomes, como “fatias de parida”.

Sonhos
É certo que este não é um dos doces mais saudáveis, mas não podem faltar, 
e, não podendo, o melhor que se pode fazer é tentar “cortar” em alguma 
calorias. 

Ingredientes
Massa 
• 15 g açúcar 
• 25 g Azeite 
• 100 g farinha integral 
• 100 g farinha não integral 
• 50 g de farinha Maizena 
• 4 dl de água 
• 5 ovos 
• Casca de limão 
• Sal q.b. 
Calda (opcional)
• 250g de açúcar 
• 1 casca de limão 
• 1 casca de laranja 
• 1 pau de canela 

Preparação:
 Leve ao lume, um tacho com a água, o azeite, o açúcar, a casca de limão e uma pitada 

de sal.  Quando levantar fervura, retire a casca de limão e junte as farinhas, previamente 
misturadas. Mexa muito bem com uma colher até formar uma bola.

 Depois retire do lume e coloque numa taça, mexendo sempre com a colher até arrefecer 
completamente. Acrescente os ovos, um a um, batendo sempre entre cada adição até serem 
completamente absorvidos. Depois é só fritar colheradas desta massa em azeite abundante, 
bem quente. Frite os sonhos em lume brando, para garantir que a temperatura se mantem 
constante durante a cozedura dos sonhos. À medida que os sonhos forem alourando, pique 
com um garfo. 

Quanto à calda para regar, leve ao lume -se ao lume 3 dl de água com açúcar e deixe 
ferver. Junte o pau de canela, as cascas de limão e laranja e deixe ferver durante 15 minutos. 
Retire as cascas e deixe arrefecer. Pode simplesmente polvilhar os sonhos com açúcar e 
canela em pó previamente misturados. 

Curiosidade histórica:
Os sonhos são um doce de origem turca, muito populares também na Grécia, Chipre, Bul-

gária, Macedónia, Sérbia, Albânia, Irão, Egito. A forma de bola que representa o sol nascente, 
a luz, o amor, a paixão, a vitalidade, o conhecimento, a juventude, o fogo, o poder, a realeza, 
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Aletria
À partida toma-se a aletria como um doce de Natal sem grandes calorias, 
mas está enganado. Se é um apreciador, não precisa de se privar. Aqui fica 
uma sugestão mais saudável. 

Ingredientes:
 
• 100g de aletria 

• 4dl de leite magro 

• 75g de açúcar amarelo

• 2 gemas 

• 1 casca de limão 

• Canela q.b. 

Preparação:
 

Coza a aletria em água durante 5 minutos e escorra. 
Depois leve o leite magro ao lume, juntamente com casca de limão, açúcar e a aletria e 

deixar cozer. 
Quando a aletria estiver cozida, retire do lume e misture as gemas previamente batidas. 
Leve novamente ao lume para que as gemas cozam ligeiramente. 
E está pronto. Só precisa de servir e polvilhar com canela. 
Uma dica. Há quem opte ainda por não juntar as gemas. Se quiser seguir esta sugestão, só 

precisa de, depois de cozida a aletria, retirar do lume, servir e polvilhar com canela. 

Curiosidade histórica:

A aletria terá sido trazida para a Península Ibérica pelos mouros, no século VIII ou IX. 
Manteve-se em Portugal e foi incorporada na culinária portuguesa. 

Pelo contrário, o nome “aletria” foi desaparecendo na Espanha, mantendo-se apenas na 
região do antigo Reino de Múrcia. A cozinha catalã, que se enriqueceu muito com produtos 
divulgados pelos árabes, também mantém presente o uso da aletria.

Arroz Doce
Tal como na aletria, também bo arroz doce é possível cortar nas calorias. 
Basta que proceda de acordo com a receita abaixo.

 

Ingredientes
 

• 250g de arroz (carolino)
• 1 c. de sobremesa de 
creme vegetal para barrar
• 75g de açúcar 
• 7,5dL de leite magro
• 3 gemas 
• 1 casca de limão 
• Sal, canela em pó e em 
pau q.b. 

Preparação:
 
Leve ao lume um tacho 

com água (abundante) 
temperada com sal. Quando a água ferver, junte arroz.  Quando a água ferver voltar a ferver, 
deixe o arroz cozer durante 2 minutos. 

 Entretanto, à parte, leve o leite a lume, com o pau de canela e a casca de limão e deixe 
levantar fervura. Depois (ao fim dos dois minutos) retire o arroz da água, escorra bem e mer-
gulhe-o no leite a ferver. Deixe cozer destapado em lume brando. 

 Quando estiver cozido, retire do lume e acrescente o açúcar. Junte as gemas e a manteiga 
e mexa bem. Deixe cozer durante mais alguns minutos, em lume brando e sem deixar ferver. 
Retire do lume e coloque em tacinhas individuais ou numa travessa e polvilhe com canela em 
pó.

Curiosidade histórica:

O arroz doce é uma receita de origem asiática. Na Índia, por exemplo, é comum encontrar 
arroz com açúcar em preparações de pratos típicos dos casamentos hindus. 

O arroz doce acabou chegando à Europa e a Portugal por volta do século XIII. Via Portugal, 
haveriab também se chegar ao Brasil, na variante de polvilhadado com canela. Na época do 
Império, no Rio de Janeiro, as pessoas ricas, a maioria de origem portuguesa, faziam vários 
pratos doces e um dos preferidos era precisamente o arroz doce.
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Esta é a vigésima oitava 
edição deste simples devo-
cional que tem como critério 
máximo, a Palavra de Deus 
explicada e aplicada em nos-
so cotidiano, em conformi-
dade com a Bíblia Sagrada. 
Neste sentido, convidamos 
a todos os leitores, a medi-
tar nas Sagradas Escritu-
ras, apreciando-a, lendo-a 
constantemente, refletindo 
e aplicando os seus princí-
pios, ensinos e verdades no 
mais profundo de nossos 
corações, como também pra-
ticando no dia-a-dia o seu 
conteúdo de sabedoria espi-
ritual e inspiradora.

Que jamais falte em nós, 
a Esperança … Quando le-
mos na Bíblia Sagrada so-
bre a Esperança, ela não 
está falando de pensamen-
to positivo; ela está falando 
sobre Confiar plenamente 
em Deus. Por isso, jamais 
falte em nós a chama ar-
dente da Esperança, palavra 
sublime, provinda do verbo 
“Esperançar”, e neste caso, 
não estou falando do verbo 
“Esperar”. O verbo “Espe-
rançar”, trás a definição de 
buscar, ir ao encontro, não 
desistir. E, “Esperar”, pro-
priamente dito, é aguardar, 

ficar parado, estar a espera 
e outros significados mais. 
Muitos de nós expressamos, 
“eu espero que resolva”, ou, 
“eu espero que vai dar certo”. 
A Bíblia Sagrada, através do 
Apóstolo Paulo nos diz: “Em 
tudo somos oprimidos, mas 
não sucumbimos. Vivemos 
em completa penúria, mas 
não desesperamos.Somos 
perseguidos, mas não fica-
mos desamparados. Somos 
abatidos, mas não somos 
destruídos.”… II Coríntios 
4:8-9 ...Para nós Cristãos, 
Esperança é ter uma expec-
tativa na certeza que algo vai 
acontecer. E estaEsperança 
está fundamentada estrita-
mente na verdadeira Fé, pois 
uma pessoa com Esperança 
acredita em algo que ainda 
não vê, mas que está no fu-
turo bem próximo. No livro 
deRomanos 8:24-25, nos diz: 
“Porque pela Esperança é 
que fomos salvos. Ora, ver o 
objeto da Esperança já não é 
Esperança; porque o que al-
guém vê, como é que ainda o 
espera?Nós que esperamos 

o que não vemos, é em Paci-
ência que o aguardamos.” A 
realidade de tudo isto é que 
Deus é a Esperança real de 
todo Cristão, pois, o que Ele 
promete cumpre-se no seu 
tempo determinado. Os tem-
pos difíceis que atualmente 
estamos vivenciando, tem a 
tendência de nos afetar de tal 
maneira, que influencia nos-
sas vidas em todas as áreas, 
tanto de forma interna com 
externa, na família, na saú-
de, nos negócios, em nos-
sos relacionamentos, como 
nas nossas emoções e sen-
timentos. E, não podemos 
negar que por muitas vezes 
nos sentimos incapacitados 
de os ultrapassar. Mas, exis-
te uma Esperança Eterna, a 
nível espiritual, não a vemos, 
porém, se a buscarmos, en-
contraremos e passaremos 
a senti-la bem presente em 
todas as situações de nossa 
vida. Existe um Deus que nos 
ama e que está atento, nos 
vendo e ouvindo. A Esperan-
ça bíblica torna-se possível 
quando cremos sem reser-

vas no Deus Todo Poderoso, 
que intervém e reage na vida 
humana, bem como, se torna 
confiável devido manter Suas 
promessas, cumprindo-as. A 
realidade da Esperança bíbli-
ca é que ela é uma certeza e 
não uma probabilidade. A Bí-
blia Sagrada nos diz: “Só em 
Deus repousa, ó minh’alma, 
pois dele vem minha Espe-
rança.Só ele é meu roche-
do e minha salvação, minha 
rocha de defesa: jamais vou 
vacilar.Em Deus está minha 
salvação e minha glória; meu 
refúgio seguro, minha defesa 
está emDeus.Confia sempre 
nele, ó povo, diante dele der-
rama teu coração, nosso re-
fúgio é Deus ...Salmo 62:6-9. 
Jamais se esqueça que a Fé 
e a Esperança são insepará-
veis, andam sempre juntas. 
Quando se tem Fé, com cer-
teza que se tem Esperança, 
e, vice-versa. Na verdade, 
elas estarão sempre unidas 
com o Amor, que abrange 
tudo. Está escrito no livro de 
I Coríntios, 13:13: …“Por ora 
subsistem a Fé, a Esperança 

e oAmor, as três. Porém, a 
maior delas é o Amor.” … A 
Esperança é o dom maravi-
lhoso de Deus para nós, que 
é: “A estes quis Deus dar a 
conhecer a riqueza e glória 
deste mistério entre os gen-
tios: Cristo em vós, Esperan-
ça da glória!” … Colossenses 
1:27. Em outras palavras, 
a Esperança bíblica não é 
uma fuga da realidade ou de 
problemas, e, sim a certeza 
de que com Deus em meio 
a eles, não nos deixa preo-
cupados e ansiosos, mas, 
acima de tudo confiantes, na 
certeza de que Deus como o 
nosso Pai Todo Poderoso, se 
assim o quiser, nos abençoa-
rá cada vez mais, por causa 
da Sua Fidelidade com a Sua 
própria Palavra. A Esperança 
bíblica nos dá Alegria e Paz, 
Coragem e Poder, Amor e 
Fé, para enfrentarmos gran-
des obstáculos e desafios. 
Então! … Jamais perca a Es-
perança!

 Ore ao Senhor com Fé, 
assim: Pai Amado, neste 
momento eu preciso de Ti. 
Ajuda-me a vencer os obstá-
culos que estão que se colo-
cam diante de mim em todas 
as áreas da minha vida. Me 
guia e oriente no meu pensar 
e agir diante das circunstân-

cias que me cercam. Entrego 
a Ti a minha vida, através 
do Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. Peço que renove a 
minha esperança. Obriga-
do Senhor! Amém.Deus vos 
abençoem. Vivamos hoje e 
sempre: “de bem com Deus e 
de bem com a Vida!”. 

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

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

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

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

Leitura Bíblica: “O Deus da esperança vos encha de toda a alegria 
e de toda a paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo 

transbordeis de esperança!”
ROMANOS 15:13



VENDO
Terreno para construção 

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

DIVERSOS

VENDO
Escritório 
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8  
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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

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
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/o 
de mesa em 

regime part-time 
para restaurante.
TLM.: 910 858 573

PRECISA-SE
Cozinha e serventes 

de mesa.
TLM.: 910 523 256

SROQUE, Máquinas e Tecnologia Laser, SA . 
 www.sroque.pt 

Empresa exportadora em forte crescimento, 
localizada em Oliveira S. Mateus (V.N.F)

Procura: 

• Operadores para a indústria metalomecânica 
   (serralheiros/montadores de máquinas industriais)

•Operadores de máquinas CNC 
  (quinadores/Corte a Laser 2D);

o Residência na área;
o Com ou sem experiência no setor;
o Disponibilidade para trabalhar em horário normal e por      
turnos;
o Sentido de responsabilidade, dinamismo e vontade de   
adquirir novos conhecimentos;
o Gosto pelo setor da indústria metalomecânica; 
o Disponibilidade imediata;

Respostas para o email: rh@sroque.pt 

PRECISA-SE
Empresa do setor alimentar de ultra congelados 

em V.N. Famalicão, recruta motorista de pesados 
e ajudante de armazém. 

Requisitos:
- Alguma experiência na área de armazém;
- Carta de empilhador (preferencial);
- Preferências por residentes no concelho de 
Famalicão.

TLF.: 252 331 750

ALUGO
T3 c/ lugar de estacionamento 

semi mobilado na Rua Cupertino 
de Miranda. 530€

TLM.: 914 404 464

VENDO
T2 Póvoa de Varzim c/ 

garagem fechada vistas 
para o mar.

TLM.: 914 404 464
VENDO

Casa para restauro 
em Lousado 59.000€
TLM.: 914 404 464

ALUGA-SE
Quartos com cozinha 
zona nobre da cidade.
TLM.: 968 074 196

ALUGA-SE
Pavilhão c/ 400m², a 1 km 

da cidade. Licenciado 
para indústria.

TLM.: 919 241 504

PRECISA-SE
Empregado/a para 

balcão/mesas
 para restaurante 

no centro de 
Famalicão.

TLM.: 916 401 643
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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

FURACÃO LAURA
ÚLTIMAS SEMANAS

BOAS FESTAS
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

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

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
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

ESTE ANÚNCIO
É só para quem 

gosta de O natural 
molhadinho 

do início ao fim. 
Das 8h 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, jeitosa, 

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

1.ª VEZ 
TRAVESTY 

PORTUGUESA
20 anos, activa, passiva, oral 
profundo, dote XXL, várias 
posições, beijos, foro real.

TLM.: 918 897 632

2 AMIGAS NOVIDADE
Juntas ou separadas, O natural, molhadinho até ao fim, 

69, mi..., massagem e acessórios. Também fazemos 
brincadeiras lesbicas. Massagem marquesa/cama. 

Atendimento em lingeri nas calminhas sem pressas.
 Tudo com muito prazer e somos meiguinhas. Foto Real.

910 036 652 | 914 674 654

CHINESINHA
MESTIÇA

Fundo do desejo, 
magrinha, 

deliciosa! Safada, 
meiga e carinhosa 
absoluta na cama. 

Puro prazer. 
Tudo o que

 procuras. venha
conferir s/ pressas.

910 176 945

SIMONE
Combinação perfeita para 
o teu dia. Muitos beijinhos, 

relação envolvente c/ 
acessórios e massagem. 

Todos os dias.
TLM.: 915 637 044




