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Pedro Abrunhosa
na Casa das Artes
a 18 e 19 de Janeiro
Pedro Abrunhosa vai estar de regresso à Casa das
Artes de Vila Nova de Famalicão a 18 e 19 de Janeiro.
O “homem do norte”, vem
acompanho dos Comité Caviar para apresentar o seu
mais recente trabalho, “Espiritual”.
Os bilhetes já encontram
à venda na Casa das Artes
e nas plataformas habituais.

“Rápidos no gatilho”! É bom de ver, pena que nem sempre,
que os alertas do Gargantinha não caem em saco roto.
Os passeios que durante várias semanas permaneceram abertos
na Rua Ernesto Carvalho, foram finalmente reparados
e a normalidade reposta!
Assim sim, vale a pena!
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Fecho estava previsto para o final de Dezembro

CTT adia para o final do mês de Janeiro
encerramento da loja de Lousado
A loja dos CTT de Lousado vai manter-se aberta até
ao final do mês de Janeiro.
A novidade foi avançada
ao Povo Famalicense pelo
autarca local, Jorge Ferreira, que confessa “manter a
esperança” na inversão do
cenário de encerramento,
anunciado à Junta no final
do mês de Novembro.
O adiamento do prazo
para encerramento do posto
dos CTT foi comunicado no
final do ano, precisamente a
altura em que a loja deveria
fechar definitivamente, deixando a freguesia de Lousado privada de um serviço
que garante há várias décadas.
Jorge Ferreira espera
que este prolongamento do
prazo possa significar uma
reavaliação da decisão de
encerramento dos CTT de
Lousado. Apesar dos antecedentes – a empresa não
recuou em nenhuma outra
decisão da mesma natureza
quanto a serviços instalados
concelho de Vila Nova de
Famalicão,
nomeadamen-

te Delães, Nine e Riba de
Ave – o autarca confessa
“esperança” numa mudança
de cenário, e “expectativa”
quanto aos resultados de todas as diligências no sentido
de evitar que o encerramento se consume.
O Povo Famalicense procurou esclarecimentos junto
dos CTT acerca do enquadramento desta redefinição

da data para encerramento
do posto de Lousado, mas
não obtivemos qualquer resposta.
No rescaldo da comunicação da decisão de encerrar
o posto à Junta, no final de
Novembro, esta envolveu-se
em contactos com deputados e estruturas do Governo,
concretamente o Ministério
do Planeamento e Infraes-

truturas, que superintende
a concessão, no sentido de
apelar a um recuo. De acordo com as indicações dadas
à data pelo autarca lousadense, o protesto contra o
encerramento contou com o
contributo activo de empresas da freguesia, entre as
quais se encontra a gigante
Continental, que expressou
mesmo o seu “repúdio” pela

decisão.
Relativamente a todas as
diligências formais junto dos
próprios CTT e das estruturas governamentais, Jorge
Ferreira adianta que “não
deram resposta”. Admite que
tendo sido o encerramento prorrogado por um mês,
as respostas possam ainda
chegar e atender ao desejo
da população e da Junta local, que é a manutenção do
serviço. Estas diligências
apelavam, nomeadamente, a
uma fiscalização do cumprimento do caderno de encargos da concessão do serviço
público postal.
No mesmo sentido do
protesto realizou-se também
uma Assembleia de Freguesia extraordinária, na qual os
partidos (PSD, CDS e PS)
aprovaram por unanimidade
um protesto contra a decisão, que assinala “profunda
discordância, repúdio e total
oposição à forma irresponsável como os CTT assumiram o encerramento” de um
serviço público que apelidam
de “imprescindível”.

No pior dos cenários, o de
ausência de uma inversão do
cenário traçado pelos CTT,
Jorge Ferreira sublinha que a
autarquia local não irá deixar
a população desguarnecida.
Mantém em aberto, mas remete para última instância,
a assumpção do serviço por
parte da Junta, na certeza
de que a expressão do posto
local justifica a sua manutenção em funcionamento nos
actuais moldes. Jorge Ferreira recorre aos números que
conseguiu apurar, oficiosos,
portanto, para afirmar que
só a Continental e a Mundos
de Vida geram uma faturação anual do posto da ordem
dos 100 mil euros, e que os
CTT de Lousado asseguram
o pagamento diário de cerca
de 20 mil euros, em reformas
e outras prestações sociais,
nos dias em que estes pagamentos estão designados.
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Riopele assume 10%
do capital da startup
tecnológica IOTech
O gigante têxtil famalicense Riopele, localizado
em Pousada de Saramagos,
acaba de adquirir dez por
cento do capital da IOTech, uma startup tecnológica
instalada na incubadora Famalicão Made IN, em pleno ambiente empresarial e
viabilizada pela própria em
instalações que cedeu para
o efeito ao município.
A aquisição, no entender
da Cãmara, “atesta não só
a qualidade dos projetos da
incubadora, mas também os
bons resultados da aproximação das startups famalicenses à indústria, objetivo central da criação desta estrutura de
incubação e aceleração de ideias de negócio, em 2015”.
A IOTech, que desenvolve soluções inteligentes e inovadoras e com valor acrescentado
para a indústria, despertou o interesse da Riopele no showcase de apresentação de startups
à indústria, perante uma plateia de empresários, mentores e potenciais investidores, em outubro passado, promovido pelo Famalicão Made IN.
“As conversas entre a Riopele e a IOTech avançaram e, na última semana de 2018, foi
confirmada a aquisição de dez por cento do nosso capital pela Riopele”, explica Filipe Portela,
CEO da IOTech, cujo grupo de acionistas passa assim a ser constituído pelo próprio Filipe
Portela (90 por cento) e pela Riopele, na pessoa do seu administrador Bernardino Carneiro,
(dez por cento).
Filipe Portela agradece a “confiança depositada” e vê a entrada da Riopele na estrutura
da startup como “benéfica para ambas as partes”, porquanto possibilitará “mais cooperação,
expansão de clientes, abertura a novos mercados e uma maior oferta de serviços”. Segundo
o engenheiro, “neste momento, falta apenas concluir a alteração da denominação social para
IOTECHPIS - Innovation on Technology, Lda”.

O POVO FAMALICENSE

8 de Janeiro de 2019

5

Câmaras de Famalicão e Póvoa
reivindicam novo nó na A7, desta vez
com o apoio da Igreja
As Câmaras Municipais
de Vila Nova de Famalicão
e da Póvoa do Varzim, renovam a aliança pela reivindicação de um novo nó de
acesso à auto-estrada A7 na
zona de Fradelos/Balasar,
e contam desta feita com o
apoio da Igreja Católica. Em
causa está a construção de
um novo espaço religioso
dedicado à beata Alexandrina, em Balasar, e que no
entender da Igreja justifica
novas acessibilidades.
Em exposições dirigidas
ao Governo, as duas autarquias e a Igreja regressam
ao assunto, dando seguimento àquilo que há anos
vêm defendendo, a existência de um novo acesso à A7
entre os concelhos de Vila
Nova de Famalicão e a Póvoa do Varzim.
Para além do novo contexto religioso, fruto daquela
nova valência em construção, o presidente da Câmara
de Famalicão, Paulo Cunha,
atende às inúmeras empresas instaladas nas imedia-

ções e das suas empresas.
Acerca da consequência
desta interpelação ao Governo, e até ao Presidente da
República, o autarca famalicense admite que “o governo
nunca nos disse que não,
mas também nunca nos disse que sim”. “Nós queremos
criar condições para que
haja um sim”, revela, convicto de que a reivindicação
“não é caprichosa”, e que
os fluxos e movimentos das

empresas tornam o nó “necessário”.
Segundo Paulo Cunha
há também contactos com
a própria concessionária,
a Ascendi, entidade que
considera também ficaria a
ganhar com uma nova acessibilidade à A7, passível de
se tornar alternativa de escoamento para os agentes de
uma vasta zona industrial.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Drama nas Noites
do Cineclube
ções do traçado da A7, que
se deparam com todas as vicissitudes da Estrada Nacional (Famalicão-Porto), e que
poderiam ter nesta via uma
alternativa caso tivessem o
respectivo nó de acesso.
O presidente da Câmara
Municipal de Famalicão defende que além do motivo
religioso, há fortes interes-

ses das empresas instaladas
nesta zona, que têm dificuldades em escoar os seus
produtos pela Estrada Nacional 14. A A7, no entender
do edil, é uma solução mais
prática” que a A3, do ponto
de vista das acessibilidades
para empresas exportadoras.
Paulo Cunha fala de uma

reivindicação tão “legítima”
quanto “antiga”. De resto,
não compreende a razão
de, à data da construção da
A7, ter sido criado um no de
acesso já próximo da Póvoa,
quando “faria muito mais
sentido um nó sensivelmente
a meio”, e no caso concreto
serviria os interesses dos
territórios, das suas popula-

“Que o Diabo nos acrregue”, de Jean-Claude Brisseau, é o filme desta quinta-feira nas Noites do Cineclube,
para a sessão habitual das 21h45 no Pequeno Auditório
da Casa das Artes.
Camille, de 40 anos, é a protagonista. A mulher encontra um telemóvel perdido numa estação de comboios.
Quando Suzy, a dona, liga para o próprio número, Camille atende. As duas mulheres marcam assim um encontro
para a devolução do telefone. Naquele momento, sem que
o pudessem imaginar, as suas vidas entrelaçam-se irrevogavelmente.
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Obra implica investimento da ordem dos 2 milhões de euros

Centro de atletismo de Famalicão
concluído em 2020
O Centro de Atletismo
de Vila Nova de Famalicão,
uma obra que implica um
investimento da ordem, dos
dois milhões de euros, irá
estar concluído em 2020. Na
passada semana os representantes das associações
famalicenses que promovem
a modalidade, assim como
atletas, tiveram a oportunidade de visitar o local pela
primeiora vez, no quadro de
uma visita de trabalho do
presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, acompanhado do vereador do Desporto, Mário Passos.
A nascer em terrenos municipais no lugar do Talvai,
zona norte da cidade, a obra
está numa fase de conclusão
da sua primeira fase, bastante mais demorada do que o
previsto em virtude “da complexidade técnica para que
as condições geológicas do
terreno remeteram”, como
explicou o titular da pasta do
Despoprto.
Apesar dessa vicissitude
inicial, já é possível antever a

Paulo Cunha visitou a obra jumntamente com representantes de associações do concelho

forma e a localização precisa da pista de atletismo através dos muros de suporte
construídos. O equipamento está a ser construído em
estreita colaboração com as
associações locais e com a
Federação Nacional de Atletismo e, de acordo com os
responsáveis, será “uma das
melhores do país”.
Paulo Cunha realça a im-

portância desta infraestrutura para a “democratização
desportiva no concelho e
para o fomento do desporto
profissional em Famalicão,
numa área onde já registamos grandes atletas”. Para
além desse factor, o edil
sublinha que a obra permite
ainda “reabilitar uma zona
até agora desocupada, que
dará mais amplitude à cida-

de”.
Com um investimento municipal que deverá se aproximar dos dois milhões de
euros, a infraestrutura será
construída em duas fases,

sendo que a conclusão da
obra está agora apontada
para 2020.
A infraestrutura desportiva é composta por pista de
atletismo e edifícios de apoio
aos atletas e público, onde
serão respeitadas as exigências técnicas do Instituto Nacional do Desporto, estando
preparada para competições
nacionais e internacionais,
obedecendo aos requisitos
de ordem técnica prevista
no Regulamento da FIAA Federação Internacional de
Atletismo Amador. A Pista
de Atletismo é constituída
por oito corredores em piso
sintético, um campo interior
em prado para a prática das
diversas disciplinas do atletismo e uma área adjacente
para lançamento de martelo,
disco e pesos. Todas as modalidades poderão ser prati-

cadas em horários noturnos
pois existem quatro torres
de iluminação. As bancadas
foram redimensionadas para
750 e 350 espetadores, coberta e descoberta, respetivamente. O edifício de apoio
à pista será constituído por
dois pisos.
Do projeto global faz ainda parte a construção de um
Centro de BTT, com um edifício de apoio de um piso e
uma área de manutenção de
bicicletas com equipamento
adequado e localizado numa
zona coberta. Na praceta
que serve de receção ao
centro de BTT está localizada uma pista de Pump Track
que servirá de apoio à formação e iniciação do BTT bem
como ao aperfeiçoamento
da técnica.

Bébeteca com mais de 25 sessões
de “Letrinhas para bebés” em 2019

Biblioteca cativa
HOMENAGEM AO para a leitura bebés
DR. ALMEIDA PINTO até dois anos de idade
A comissão organizadora convida
todos os famalicenses e amigos do
homenageado a estarem presentes no
restaurante Outeirinho que terá lugar
no dia 27 de janeiro pelas 11:30h.
Inscreva-se pelos telefones:
João Monteiro - 962 689 301
Luís Pinto - 966 393 913
Hipolito Barros - 965 010 413

Inscrições até 21 de janeiro.

A Bébeteca, um espaço da Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco de Vila
Nova de Famalicão destinado a bebés
até aos dois anos de idade, retoma em
2019 as suas atividades com as “Letrinhas para Bebés”. A iniciativa é destinada aos berçários e creches do concelho
(habitualmente duas quintas-feiras por
mês) e às famílias (um sábado por mês),
vai contar com mais de 25 sessões ao
longo de todo o ano
Em Janeiro, irão decorrer três sessões de “Letrinhas para bebés” inspiradas no livro “Não abanem o barco”, de
Sally Grindley. A obra conta a história de
um gato que queria chegar ao aniversário do Burro Cenoura e pelo caminho, encontra montes de animais que lhe pedem para ir. Mas
ele diz sempre: “Não abanem o barco!”. Os animais cada vez vão abanando mais e deixam o
gato preocupado porque ele odeia água.
A primeira sessão acontece já no próximo dia 10 de janeiro (quinta-feira) e as outras duas
a 24 de janeiro (quinta-feira) e a 26 de janeiro (sábado). As atividades decorrem na sala de
leitura infantojuvenil, pelas 10h15, e têm entrada gratuita sujeita a inscrição e confirmação.
As restantes obras exploradas ao longo do ano são “Vamos à Caça do Urso” de Michael
Rosen; “Viva o Peixinho” de Lucy Cousins; Capucinho Vermelho; “Não é uma Caixa”, de Antoinette Portis; “Oh, As Cores!” de Jorge Lujan; “Bentinho, Dentola, Dentão”de José Fanha;
“Elmer e o Grande Dia” de David Mckee e o “Sonho de Neve”, de Eric Carle.
O espaço Bebéteca é um serviço da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco destinado
a bebés até aos 2 anos de idade, devidamente acompanhados por um adulto responsável.
Este espaço, especialmente pensado para esta faixa etária, dispõe de mobiliário colorido e de
uma coleção de livros apropriada a este público, que permitem estimular, desde cedo, o gosto
pela leitura e pelo livro transformando-o num objeto do quotidiano dos bebés.
A Bebéteca tem como missão motivar, desde cedo, as crianças para a linguagem oral e
escrita de forma harmoniosa, envolvendo os bebés no contato com o livro impresso, através
da leitura de histórias em voz alta, da exploração de imagens e do manuseamento dos livros.
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Dia a Dia - Mário Martins

Bom e mau…
Há tanta gente que já morreu e muita
gente que, felizmente, continua viva,
que eu e a generalidade das pessoas
identificamos como boas pessoas. Seriam
necessárias muitas páginas do jornal para
as incluirmos a todas. O que é certo é que o
ser boa pessoa é o resultado de um número
elevado de “provas dos nove” que vamos
“tirando” e que nos dão a confiança e a
garantia necessárias para lhes atribuirmos
esse “rótulo” de qualidade… Há todo um
conjunto de gestos, comportamentos,
atitudes e ações que nos levam a esta
“catalogação” em pessoas que exercem
as mais diferentes atividades, desde
os políticos, empresários, médicos,
quadros superiores e médios, até aos mais
simples e desprendidos operários
e trabalhadores!

1.Ser boa pessoa…
No Natal de 2018, para além de sentir que o tempo passa
depressa (como diz um amigo meu, o tempo é uma das “essências” da democracia porque é igual para todos), dizia que,
no Natal de 2018, mandei aos meus amigos, pelos canais habituais, inspirando-me em Guerra Junqueiro e Charles Dickens,
uma pequena mensagem de Natal que dizia o seguinte: você é
uma pessoa que brilha, é uma pessoa que fabrica diamantes,
é uma pessoa que faz tesouros! Seja sempre boa pessoa…
O conceito de ser ou não ser boa pessoa absorve algumas
das minhas energias mentais e penso que posso alargar este
estado de espírito à maioria dos Famalicenses e dos Portugueses. Quando achamos que determinado homem ou mulher
é má pessoa, lá o definimos como um “filho da mãe” ou uma
“filha da mãe”, com todas as contradições que a expressão encerra! O que nos leva a esta “catalogação” de “bom” ou “mau”,
de “boa” ou “má” é toda uma apreensão que fazemos das his-
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tórias de vida que presenciamos ou que nos são contadas por
outros. É uma “catalogação” às vezes injusta, mas como “vox
populi, vox Dei” – “a voz do povo é a voz de Deus” – tem sempre alguma fiabilidade…
Por exemplo, para mim, o Dr. Paulo Cunha, Presidente da
Câmara, é uma boa pessoa, como são boas pessoas o Dr.
Agostinho Fernandes, o Dr. Acácio Silva e o Dr. Daniel Silva...
São boas pessoas o Dr. Leonel Rocha, o Engº Pedro Sena e
o Dr. Ademar Carvalho porque os conheço bem e os coloco
dentro deste “círculo” das boas pessoas.
Boas pessoas são também o Dr. Paulo Folhadela, o Dr. Orlando Oliveira, o Carlos e o Serafim “de Novais”, o Torres e
o “mano Torres”, de Sezures, o Sr. Francisco, o Armindo, o
Dias e o Sr. Azevedo, de Joane, o Sr. Campos, de Pousada, o
Pinto, de Castelões, o Peixoto, do Louro, o Sr. Pimenta, de S.
Mateus, o Sr. Ribeiro, de Gavião, o Sr. Mário, de Calendário, o
Sr. Gomes, de Arnoso, o Sr. Pinto, de Lousado, o Sr. Freitas,
de Antas e o Sr. Silva, de Ruivães que, com regularidade pendular, se sentam comigo em redor de uma mesa para mais um
“almoço das quartas”… Às vezes são um pouco “fanáticos da
bola”, mas isso não impede que sejam boas pessoas… Boas
pessoas são também todas as colaboradoras da Gerações.
Há tanta gente que já morreu e muita gente que, felizmente,
continua viva, que eu e a generalidade das pessoas identificamos como boas pessoas. Seriam necessárias muitas páginas
do jornal para as incluirmos a todas. O que é certo é que o ser
boa pessoa é o resultado de um número elevado de “provas
dos nove” que vamos “tirando” e que nos dão a confiança e
a garantia necessárias para lhes atribuirmos esse “rótulo” de
qualidade… Há todo um conjunto de gestos, comportamentos,
atitudes e ações que nos levam a esta “catalogação” em pessoas que exercem as mais diferentes atividades, desde políticos, empresários, médicos, quadros superiores e médios, até
aos mais simples operários e trabalhadores…

2.De volta ao Natal…
Na última crónica que publiquei neste espaço, um pouco
antes do Natal, dizia que a
Cidade de Famalicão estava
muito apelativa e muito convidativa. Dizia também que,
numa “Cidade Educadora”, a
abrangência cultural e lúdica
de que a Cidade dispõe nesta
altura do ano é digna de nota,
com uma oferta diversificada
que vai de encontro a todos
os gostos e a todas as faixas
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etárias, com realce, naturalmente, para as crianças.
Acrescentava que o investimento que é feito nesta altura
(e estou convencido que não é nada de exorbitante) deve ter
alguma sequencialidade ao longo do ano, para além de tudo o
que já é feito na animação citadina. O efeito contagiante que
uma cidade arrumada e atrativa provoca nas pessoas merece
esse complemento.
Um dos setores onde se pode investir um pouco mais é na
devolução de parcelas do território citadino aos seus legítimos
donos, os cidadãos, proporcionando-lhes as condições necessárias para que sintam que a cidade é sua e que podem usufruí-la sem qualquer tipo de constrangimento, nomeadamente
o que é provocado pela intensa circulação automóvel. Nem
que seja só numa parte do dia ou da noite, por umas horas
apenas, penso que isso seria uma vivência muito rica, educadora e muito interessante para os Famalicenses!
Gostaria de destacar ainda neste breve regresso ao Natal
de 2018, o gesto solidário dos responsáveis do Futebol Clube
de Famalicão que doaram a “bilheteira” de um jogo para as
obras de construção da “Clínica da Mulher e da Criança” que
vão iniciar-se brevemente no Hospital de Famalicão. Penso
que é a primeira vez (que eu me lembre) que o F. C. de Famalicão, no seu todo, dá corpo a uma causa que é de todos e que
deve ser apoiada por todos.

3.Melhor e pior
No ano passado, num balanço breve aos 365 anteriores, fiz
uma breve avaliação a personagens e acontecimentos que se
distinguiram pela positiva e pela negativa, prometendo fazê-lo
também este ano.
Tenho que destacar de novo, no ano de 2018, o Dr. Paulo
Cunha, Presidente da Câmara. Os tempos presentes e os tempos do futuro vão continuar a ser do atual Presidente da Câmara que se mantém fiel a si próprio, reforçando uma ligação de
proximidade e de cumplicidade com a sociedade famalicense.
Ele foi, sem qualquer dúvida, o melhor de 2018.
No sentido oposto, tenho que colocar a Secção de Vila
Nova de Famalicão do PS. Depois de Agostinho Fernandes
que, nunca tendo sido líder da Concelhia, conseguia “alimentá-la”, mantendo a coesão, através da sua ação na Câmara
Municipal, nunca mais o PS conseguiu escolher um líder para
o futuro, um homem ou uma mulher que, como John Kennedy
gostava de dizer, seja capaz de lidar com novos problemas,
mas também com novas oportunidades.
E aqui é visível a oposição débil e desintegrada – porque
sem sentido e errática – que o Partido Socialista tem feito ao
Governo Local dirigido por Paulo Cunha.

CHMA homenageou 202 profissionais
de saúde que se aposentaram
O Centro Hospitalar do
Médio Ave (CHMA) homenageou, no passado dia 14
em cerimónia ocorrida em
Santo Tirso, 202 profissionais de saúde que se aposentaram, distinguindo-os
“pela dedicação e o desempenho nas suas funções
em prol dos doentes e da
organização que serviram
durante muitos anos”.
O evento contou com a
presença do presidente do
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, António Pimenta Marinho, que assistiu à entrega das medalhas de distinção
por parte dos membros do Conselho de Administração do CHMA.
O presidente do Conselho de Administração, António Barbosa, referiu que “com esta
cerimónia simples, feita só entre nós, em família, queremos afirmar-vos que não nos esquecemos do vosso contributo e que, apesar de terem tomado outro caminho nas vossas vidas, todos continuam a pertencer à nossa família, e temos muito orgulho nisso”. O
mesmo responsável reiterou ainda a “acerteza do dever cumprido, e a certeza de terem
ajudado a construir uma Instituição tão importante para os nossos cidadãos, a certeza de
que o vosso exemplo será seguido por todos os que vos sucederam, só podem ser fatores
de orgulho e merecem plenamente o nosso reconhecimento”.
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INE confirma crescimento em 2017

Famalicão cresce
nas exportações
e mantém-se
no 1.º lugar
do pódio a Norte

O concelho de Vila Nova
de Famalicão continua no
primeiro lugar do pódio das
exportações a Norte. Isso
mesmo é o que salta à vista no Anuário Estatístico de
2017 publicado recentemente pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE), onde é feita
a avaliação do desempenho
económico de todos os municípios da região e de todas
as regiões do país.
Famalicão, que vem garantindo o primeiro lugar
da grelha nos últimos anos,
confirma assim a sua liderança ao conseguir quase
dois mil milhões de euros
em exportações (1.998.077),
número que remete para segundo lugar o município da
Maia a uma distância ainda
assinalável, com quase de
1,6 mil milhões (1.587.807),
seguindo-se o município de
Gaia um pouco acima dos
1,5 mil milhões (1.518.014).
No quatro e quinto lugares
deste ranking regional das
exportações surge ainda os
municípios vizinhos de Braga e Guimarães, respectivamente, com exportações da
ordem dos 1,5 e 1,4 mil milhões de euros.
Os números atingidos em
2017 confirmam ainda um
novo crescimento das exportações do concelho, crescimento esse da ordem dos
2,95 por cento relativamente
ao ano anterior, 2016. A avaliar o desempenho de Fama-

licão no quadro nacional, o
estudo do INE revela ainda
que sozinho assegura cerca
de 3,6 por cento das exportações do país.
Também ao nível do saldo da balança comercial Vila
Nova de Famalicão confirma
a saúde da sua economia
ao garantir exportações em
volume bastante superior ao
das importações. A grelha
do Anuário Estatístico revela
que, por oposição aos quase
dois mil milhões em exportações, as importações se ficam quase pela metade, dos
1,1 mil milhões (1.156.366).
No plano nacional o município famalicense também se
evidencia ao manter-se no
pódio dos municípios com a
balança comercial mais favorável do país.
A avaliação comparativa na NUT do Ave, unidade
territorial a que Vila Nova
de Famalicão pertence com
outros sete municípios (Cabeceiras de Basto, Vizela,
Vieira do Minho, Póvoa de
Lanhoso, Mondim de Basto,
Guimarães e Fafe), demonstra ainda que assegura cerca
de metade das exportações
totais da região, que se fixam
nos quase quatro mil milhões
de euros (3.984.868).
Para o presidente da
Câmara Municipal, Paulo Cunha,
“o crescimento constante ao longo dos
anos, inclusivamente na altura da maior retração econó-

mica provocada pelas crises
nacionais e internacionais,
aponta para um força económica perfeitamente solidificada e em inovação constante”. Neste quadro, o edil
famalicense diz-se “muito
orgulhoso do tecido empresarial famalicense e dos recursos humanos que o território empresta às empresas
e as faz alavancar para estes
registos fantásticos”.
O autarca remete para um
crescimento contínuo sdas
exportações do concelho, recorrendo mesmo ao período
entre 2012 e 2017, no qual as
exportações famalicenses
subiram sempre, e representam num crescimento global
da ordem dos 2,95 por cento.
De acordo com uma avaliação do INE já nos primeiros nove meses do ano de
2018, parece estar consolidado o saldo positivo de 199
novas empresas criadas no
concelho (nasceram 309 e
fecharam 110), numa média
de 34 por mês. O indicador
desemprego também vem
confirmando uma taxa abaixo da média nacional.
No entender do município, para o bom desempenho
económico do território tem
contribuído “um vasto universo de empresas multifacetado, com particular incidência
no têxtil, no agroalimentar e
na metalomecânica”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Equipamento está destinado às instalações da antiga Cegonheira

Campus de Ensino Profissional e Artístico
vincula ARTAVE e Câmara
A construção do Campus de Ensino Profissional
e Artístico de Vila Nova de
Famalicão, vincula a Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão e a ARTAVE num
investimento global que é da

ordem dos 6,5 milhões de
euros. O município vai apoiar
a criação da valência com
um apoio da ordem dos dois
milhões de euros. O restante
investimento, da ordem dos
4,5 milhões, será da respon-

sabilidade da ARTEMAVE
- Associação de Promoção
das Artes e Música do Vale
do Ave, entidade proprietária
da ARTAVE - Escola Profissional Artística do Vale do
Ave, e pelo INFORARTIS –

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Passaram dois anos
Através de uma opinião
critica sobre o que acontece à minha volta, aceitei o
desafio de endereçar textos
quinzenais. Com maior ou
menor destreza. Maior ou
menor motivação. Maior ou
menor matéria. Maior ou menor crítica.
Foi assim que este desafio se iniciou, contando agora
com 2 anos. Escrita por uma
engenheira, onde a vocação
nunca passou tanto pela escrita, mas onde assentou a
sua forma de ver o mundo.
Foi assim, com essa lente, com a necessidade incessante de alteração de tudo
em quanto não acredito, com
preocupações acrescidas e
convicções alcançadas. Que
planeta girou e o mundo mudou.
Onde passamos pela
não dignificação do contrato
das escolas com contrato
de associação impedindo a
concretização do percurso
escolar de 5000 alunos na
escola que haviam escolhido. Vemos a inquietação que
os CTT estão a imprimir nas
freguesias
famalicenses,
isolando-as da sede do concelho.
A par, deixa o governo
avanços e recuos, até ao período eleitoral, a concretiza-

ção das linhas férreas e das
estradas Nacionais neste
território.
A vitória inigualável, da
coligação Mais Ação Mais
Famalicão, conseguindo assim responder aos anseios
dos famalicenses por mais
4 anos.
As tragédias a abaterem o
nosso país sem a dignidade
de assunção de culpas por
todos quantos têm o verdadeiro poder de decisão. O
desgaste total das esquerdas, pela total perda da paz
social.
Hoje deparamo-nos com
uma europa onde se respira o apagão do socialismo,
como a Hungria, Eslovénia,
Polônia, Itália e a França.
Onde se contrapõe com o
oportunismo de Sanchéz em
Espanha, onde, tal como em
Portugal, não aceitou a soberana vontade popular.
Ainda dentro, do atual espaço europeu assistimos ao
Brexit, com a decisão dos
mais velhos a decidir o futuro
dos mais jovens
Em contraponto temos os
fenómenos Jair Bolsonaro e
DonaldTrump. Derrotados no
período eleitoral, consagraram-se vitoriosos dentro das
urnas, com uma agenda que
promete mudar a concepção

dos países que agora lideram.
A par de todos estes anseios, fica a certeza de que
comigo, se encontra uma
geração empenhada na concretização de Liderar Gerações,com responsabilidade
e com uma visão de futuro,
encabeçada pelo Francisco
Rodrigues dos Santos, nos
próximos dois anos.
Esta maneira como encaro o que me rodeia, de uma
forma construtiva, com a
qual me regozijo de usar os
meios que se encontram ao
meu alcance para promover
uma sociedade mais equitativa, meritocrata, sem hipotecar a minha geração.

Instituto de Formação Artística do Vale do Ave, entidade
proprietária do CCM – Centro de Cultura Musical.
Para além da criação de
uma estrutura qualificada de
formação artística, o Campus tem o condão de permitir
reabilitar o coração da zona
escolar de Famalicão, nas
instalações da antiga fábrica
de metalomecânica Cegonheira.
O apoio do município foi
aprovado na última reunião
do executivo municipal de
2018. Os seus termos prevêm que a transferência da
verba que atualmente o município despende com o aluguer das atuais instalações
da escola, na Rua Adriano
Pinto Basto, para o novo
equipamento, onde vai nascer, entre outras valências,
as novas instalações escolares da ARTAVE/CCM.
Por isso, a verba aprovada vai materializar-se em
tranches mensais de oito mil
euros, ao longo de 232 meses, e terá efeito a partir do
momento em que a ARTAVE
e o CCM passarem a ocupar

as novas instalações, o que
significa que a autarquia vai
garantir um novo equipamento educativo e cultural
de excelência e com uma
instituição de ensino de referência internacional associada, sem pagar mais por isso.
Segundo o presidente
da Câmara, Paulo Cunha,
“aquilo que a autarquia está
a fazer é a aprovar a continuidade do apoio financeiro
que atualmente já damos a
esta escola profissional e
artística do concelho, mas a
redirecioná-lo agora exclusivamente para a construção
das suas novas instalações”.
O protocolo prevê ainda a
cedência do espaço da Antiga Cegonheira adquirido por
parte da autarquia, em regime de direito de superfície, à
ARTEMAVE e ao INFORARTIS pelo período de 50 anos.
Com este processo, “ganha a Artave, que passa a
ter condições de excelência
para continuar a consolidar
o seu projeto educativo, mas
ganha também todo o concelho que passa a ter um novo
espaço cultural, um novo au-

ditório e uma zona nobre da
cidade reabilitada”, sublinha
a propósito o edil.
Refira-se ainda que o
executivo municipal aprovou
também a celebração de um
protocolo de parceria entre
o município e as duas entidades com vista à criação
de um polo da incubadora
Famalicão Made IN nas futuras instalações do Campus
do Ensino Profissional e Artístico. A valência tem como
objectivo apoiar empreendedores no processo de desenvolvimento e concretização
de ideias e projetos de negócio na área das indústrias
criativas ligadas à música e
artes.
O novo Campus do Ensino Profissional e Artístico é
composto por salas de aula,
zonas administrativas e zonas de auditórios, e abre-se
à cidade com um espaço de
receção amplo e acessível
que preserva vários elementos históricos do edifício relacionando-se com as pessoas
e habitantes de Famalicão.
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Com o objetivo da internacionalização

Gerações cria Centro de Inovação
para a Educação de Infância
Com o objectivo de constituir um espaço de aprendizagem de novas técnicas, de
reflexão e de troca de experiências na área da Educação
de Infância, a Associação
Gerações acaba de lançar
o Centro de Inovação para a
Educação de Infância (CIEI).
A valência já começou a funcionar, em Dezembro, dinamizada pela diretora técnica
e pedagógica da instituição,
Daniela Silva, e pela educadora de infância Ana Rita
Barroso, mas vai abrir-se a
outros colaboradores de reputação firmada na educação de infância.
Precisamente no passado mês de Dezembro, em
sessão que teve lugar na Associação Gerações, debateu-se a abordagem de Reggio Emilia, numa perspetiva
reflexiva e transformadora
das atuais práticas educativas e pedagógicas. Depois
da sessão inaugural em Vila
Nova de Famalicão, também
já se realizou em Braga o
“workshop” “Diálogos com

Reggio Emília: princípios e
práticas”.
O trabalho do “CIEI”, da
Associação Gerações, vai
estender-se, numa primeira
fase, a outros concelhos do
distrito de Braga, havendo já
convites nesse sentido, alargando-se progressivamente
a outros concelhos da Região Norte e do País. Entretanto, estão já programadas
as ações a realizar entre ja-

neiro e maio de 2019.
Já no dia 12 de Janeiro,
tem lugar na Gerações a
iniciativa “Ser educador em
creche: princípios e práticas”, na qual se vai debater
os princípios subjacentes
ao trabalho do educador de
infância creche, nomeadamente na definição de prioridades e de intencionalidades
educativas, contando sempre com uma forte partilha

de práticas.
Ainda no decorrer deste
mês de Janeiro, realizar-se-á
ainda, em Braga, o workshop
“Documentação pedagógica: uma proposta para tornar
visível a ação pedagógica”,
no qual iremos abordar algumas propostas e perspetivas sobre a documentação
pedagógica, dando especial

destaque aos portefólios e
registos individuais da criança. A documentação pedagógica permite-nos olhar
a criança e a sua ação de
uma forma muito particular,
para além de que possibilita
aos profissionais uma oportunidade para tornar visível,
reconhecer e valorizar a sua
ação pedagógica.
Seguem-se, com realização em Braga e na Gerações, mais um conjunto
de workshops sobre temas
atuais da Educação de Infância, com destaque para
os seguintes: “Da sala para
a comunidade: práticas de
envolvimento”, “Descobrindo
Emmi Pikler e a pedagogia
do detalhe” e “Pedagogia
de Reggio Emilia: à descoberta das 100 linguagens”,
momentos que vão proporcionar a todos os participantes importantes encontros
de reflexão e análise. Neste
momento já se equaciona
a possível realização de al-

guns destes workshops em
Aveiro e Lisboa.

Internacionalização
na linha do horizonte
Em nota de imprensa, o
presisdente da direcção da
Associação Gerações, Mário Martins, não esconde o
desejo de “internacionalizar
estas ações e este projeto, trazendo a Vila Nova de
Famalicão especialistas em
educação de infância de
outros países e levando ela
própria a outros países um
conjunto de boas práticas
pedagógicas já enraizadas
na instituição”.

Sasia: investimento
de 2 milhões cria nova linha
de reciclagem
A empresa famalicense Sasia investiu dois milhões de euros numa
nova e moderna linha completa de
reciclagem, que não só aumenta em
20 por cento a sua capacidade produtiva como ainda melhora a eficiência
energética da empresa. A nova linha
entrou em funcionamento no início do
passado mês de dezembro, tratando-se de um investimento titulado pela
empresa, sem qualquer apoio comunitário.
Fundada em 1952, a Sasia dedica-se à reciclagem de desperdícios da
indústria têxtil, que transforma em ramas nas cinco linhas de reciclagem da
sua fábrica em Ribeirão, Vila Nova de
Famalicão. A unidade fabril, que ocupa 15 mil metros quadrados, acolhe
30 trabalhadores, em três turnos.
“Importamos de todo o mundo
América Latina e Ásia incluídas, resíduos pré-consumo de algodão ou fibras artificiais que
desfibramos e reciclamos em ramas destinadas a segmentos de mercado muito diferentes.
Tanto podem ser usadas na construção de pisos de autoestradas, no fabrico de algodão
hidrófilo e colchões, ou como matéria-prima pelas fiações”, explica Miguel Ribeiro da Silva,
administrador.
A empresa foi uma das parceiras da Riopele no projeto Tenowa, vencedor do Prémio
Produto Inovação 2018 atribuído pela COTEC. “Temos sido muito solicitados a colaborar
com o nosso know how em projetos sustentáveis. Os consumidores estão cada vez mais
preocupados com a escassez de recursos e as empresas procuram corresponder a essa
preocupação. A economia circular está na moda, mas nós já somos sustentáveis desde
1952”, sublinha.
A Sasia prevê fechar o exercício de 2018 com um volume de negócios de cinco milhões
de euros, dos quais cerca de 50 por cento feito na exportação.
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Nova via vai ligar EN 14 à zona industrial
de Lousado

Câmara concursa
nova acessibilidade
à Nacional 14
Está dada luz verde ao concurso público para a construção da nova estrada que vai ligar a Estrada Nacional 14 (EN
14) à zona industrial de Lousado. A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão aprovou, na última reunião do executivo
de 2018 a abertura do procedimento para um investimento
que é complementar à obra de alargamento e beneficiação
da Estrada Nacional 14, que a Administração Central tem em
curso mediante protocolo assinado entre as Infraestruturas
de Portugal (IP) e o município.
A nova via, suportada pela autarquia, terá uma extensão
de cerca de 1200 metros e tem como objetivo servir uma
zona com bastante ocupação industrial, onde se encontram
implementadas empresas como, entre outras, a Continental
Mabor e a Leica. O objectivo é o de garantir uma maior fluidez
de tráfego pesado que caracteriza esta zona do concelho.
Nos termos do concurso aberto, o investimnento base é
superior a 1,2 milhões de euros, apontando para um prazo
de execução de 365 dias. O município prevê que o arranque
dos trabalhos ocorra ainda em 2019. A via fará a ligação da
EN 14, na rotunda a realizar pelo IP, no Lugar de Santana,
freguiesia de Ribeirão, à Rua de Montoito, já na freguesia de
Lousado.
Este investimento da Câmara articula com a beneficiação
que está em curso da EN 14, entre a rotunda sul da Variante
Nascente a Famalicão e o lugar de Santana, em Ribeirão,
num valor próximo dos quatro milhões de euros. Nesta nova
obra, o município assume os custos da empreitada, ficando
o IP com a responsabilidade pela construção da rotunda de
Santana que fará a ligação entre a EN e a nova artéria, num
investimento estimado de 600 mil euros.
Recorde-se que, para além desta nova via a ligar a Lousado, o município ambiciona a criação de uma outra, ligando à
zona industrial de Sam, também ela fortemente industrializada e pontuada de empresas com pendor exportador, para as
quais as acessibilidades são cruciais.
Por parte do IP, fica ainda a faltar a concretização da parte
mais crítica da intervenção da EN 14, passível de solucionar definitivamente o histórico congestionamento. Trata-se
da nova travessia e variante à Trofa. A nova ponte, refira-se,
aguarda ainda pelo estudo de impacto ambiental por parte
da Agência Portuguesa do Ambiente. Na última vez que se
pronunciou sobre o processo, o ministro do Planeamento e
Infraestruturas, Pedro Marques, mostrou confiança numa
aprovação nos primeiros meses de 2019, mas assume que
a obra nunca terá condições de acontecer antes de 2020,
atendendo às fases de contratação pública que ainda terão
que ocorrer até haver obra no terreno.

Fundação lança CD
Cupertinos
A Fundação Cupertino de Miranda acaba de lançar o
primeiro CD dos Cupertinos. Trata-se de um trabalho discográfico, gravado na Basílica do Santuário do Bom Jesus, publicado pela prestigiada editora Hyperion, sobre
Manuel Cardoso, com uma cuidada seleção de algumas
das mais marcantes obras desse incontestado expoente
da História da Música Portuguesa.
O grupo vocal Cupertinos, estabelecido em 2009 no
seio da Fundação Cupertino de Miranda, tem como propósito recuperar, estudar e divulgar o vastíssimo património
musical português dos séculos XVI e XVII, ainda largamente por desvelar. O grupo tem-se afirmado como um
verdadeiro embaixador da Polifonia Portuguesa, com uma
média anual de duas dezenas de concertos, apresentaram
já cerca de duzentas obras de compositores como Duarte
Lobo, Manuel Cardoso ou Pedro de Cristo, contando com
mais de noventa estreias modernas.
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Operário Futebol Clube inaugura nova sede
O Operário Futebol Clube
(OFC) inaugurou, no passado sábado, a sua nova sede,
valência construída com o
apoion da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão e
que concretiza um sonho “de
longa data” da colectividade.
O novo edifício, para além
dos serviços administrativos,
conta também com uma sala
de troféus onde estão alojados as centenas de galardões conquistados pela coletividade ao longo dos seus
quase 60 anos de existência.
O novo equipamento, cuja
construção contou com um
apoio municipal de 50 mil
euros, vem, segundo Paulo
Cunha, fazer justica à importância social que o OFC
representa para o concelho.
De resto, salientou: “é um
clube com muitos anos de
história, com pergaminhos,
conquistas e resultados e
com um histórico muito importante ao nível do dirigis-

Paulo Cunha com José Augusto revisita na sala de troféus algumas das conquistas do Operário

mo associativo. O Operário
foi percursor no concelho
na aposta na formação e
nas infraestruturas. É um
clube notado no concelho e
no distrito e tenho a certeza
que estas novas instalações
vêm reforçar esta instituição,
dando-lhe maturidade e con-

dições para continuar com o
processo que iniciou há quase 60 anos”.
O atual presidente do
Operário, José Augusto,
fala num sonho tornado realidade e aponta já novos
desafios para o futuro da
associação: “vamos agora

dedicar-nos a outros projetos, como é o caso da necessidade premente que temos

de substituir o nosso relvado
sintético”.
Atento à reivindicação
do dirigente, Paulo Cunha
garantiu o apoio por parte
da Câmara Municipal. “Sabemos que os relvados não
são eternos, temos vindo a
proporcionar a manutenção
devida para que tenham a
maior longevidade possível,
mas se realmente chegarmos à constatação que o
piso chegou ao seu término,
cá estaremos para apoiar
como sempre o fizemos”,
disse a propósito.
No dia em que inaugurou
a nova sede, o clube aproveitou ainda o dia de festa
para homenagear um dos
seus ex-dirigentes, José Gomes, atribuindo o seu nome

à recém-inaugurada Sala de
Trofeús.
Refira-se que o Operário Futebol Clube, associação desportiva sediada na
freguesia de Vila Nova de
Famalicão e fundada a 1 de
janeiro de 1960, tem vindo
a dinamizar a atividade desportiva junto da população
desta freguesia e de freguesias vizinhas, dedicando-se,
especialmente, à modalidade de futebol, na qual disputa competição federada
com todos os escalões de
formação e uma equipa de
seniores.

YUPI: acções de voluntariado
ambiental envolveram
mais de 50 jovens e parceiros
O projecto “Mais Voluntariado Jovem”, desenvolvido
pela YUPI, entrou na sua
“fase de campo” com a realização de três acções de
voluntariado ambiental local,
nas quais participaram 31
jovens, auxiliados por 23 voluntários das organizações
parceiras envolvidas.
A primeiora acção no terreno, foi junto ao rio Pelhe,
na zona dos Moutados, onde
a associação Famalicão em
Transição e o Agrupamento
de Escolas D. Sancho I, pela
mão de Joaquim Sampaio,
dinamizam o Projeto Rios
com a adopção de um troço
de 500 metros daquele curso
de água. “Os jovens voluntários do projecto tiveram
a oportunidade de realizar
uma acção de monitorização
da qualidade ambiental do
rio, naquele local, e plantaram salgueiros na margem
do Pelhe, contribuindo para
a regeneração da sua galeria ripícola”, descreve a YUPI
em nota de imprensa.
A segunda acção de voluntariado contou com a parceria da associação H2Ave,
que têm vindo a realizar iniciativas de protecção junto
ao rio Ave, no lugar da Azenha Velha, em Riba D’Ave.
Os jovens voluntários ajudaram à manutenção de uma
área que tem vindo a ser
reflorestada pela H2Ave, instalaram algumas caixas-ninho para auxílio à nidificação
de pássaros naquela zona,
fizeram recolha de lixo nas
margens do Ave e uma monitorização da qualidade am-

biental daquele troço do rio.
A terceira iniciativa teve
lugar em Seide, no recém-aberto centro de compostagem e horta comunitários
do projecto “Aldeia Circular”, promovido pela União
de Freguesias de Seide, em
parceria com a associação
Famalicão em Transição,
entre outros parceiros. Os
jovens voluntários do projecto ofereceram o seu tempo e
trabalho para ajudar na preparação deste espaço comunitário que em breve entrará
em funcionamento, beneficiando a comunidade local.
O projecto já chegou ao
fim com o Encontro Final de
Avaliação, que aconteceu no
recentemente
inaugurado
espaço da EDUPA (localizado no centro comercial Vinova). “Este encontro permitiu
que os jovens voluntários
participantes pudessem reflectir acerca das experiências vividas, partilhando os
pontos mais e menos positivos, e apontando perspectivas futuras quanto ao seu

percurso pessoal no voluntariado ambiental”, sublinha
a YUPI, que faz um balanço
“francamente positivo” das
acções, na convicção de ter
“contribuído para uma maior
sensibilização dos jovens
famalicenses participantes
para as práticas de voluntariado ambiental local, assim
como para a dinâmica de
algumas associações e projectos ambientais do concelho de Famalicão”.
Este projecto “Mais Voluntariado Jovem” foi fruto
da parceria entre as associações YUPI, EDUPA e
Famalicão em Transição, e
foi apoiado pelo Pelouro da
Juventude do Município de
Vila Nova de Famalicão, no
âmbito da primeira edição
do programa “+ Cidadania
em Rede”, assim como pelo
IPDJ - Instituto Português do
Desporto e Juventude, através do Programa de Apoio
ao Associativismo Jovem.
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Jantar de autarcas reuniu representantes de todas as freguesias do concelho

8 de Janeiro de 2019

Autarcas famalicenses renovam compromisso
de cumplicidade comunitária
A “família” dos autarcas
de Vila Nova de Famalicão,
voltou a encontrar-se à mesa
para o tradicional Jantar de
Reis, que os faz reencontrar-se em ambiente festivo no
rescaldo das grandes festas
do final do ano.
O evento teve lugar na
passada quinta-feira no restaurante Eugénio’s, e teve
como anfitriã Estela Veloso,
presidente da União de Freguesias de Calendário e Famalicão. A autarca salientou
que este é, sobretudo, um
momento que inspira “paz
e amizade” entre os diversos elementos do agregado
autárquico, “condições es-

senciais para conseguirmos
fazer mais pelas nossas comunidades”.
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha,
referiu-se igualmente a este
como um momento de cumplicidade entre uma “família que está cada vez mais
próxima, disponível e aberta
para uma ação autárquica
concertada”. “Sabemos as
dificuldades que nos esperam ao longo do ano e os
meios de que dispomos,
sendo importante reforçar a
coesão para concretizar a
gestão do ano autárquico”,
acrescentou.
Paulo Cunha renovou ain-

da a disponibilidade da autarquia em prosseguir com
o reforço de competências
para as Juntas de Freguesia
e para as comunidades locais, através das Comissões
Sociais Interfreguesias, na
sequência do Plano de Desenvolvimento Integrado em
curso. Garantiu, contudo,
que a “Câmara Municipal
nunca delegará responsabilidades nas Juntas, ou quaisquer outros movimentos associativos do concelho, sem
assegurar os respetivos e
indispensáveis meios e condições para o seu desenvolvimento”.

“Famalicão em Transição” promove formação
em agricultura biológica e outros modos
de produção sustentável
O Parque da Devesa é palco, no próximo dia 13, da primeira sessão de um
conjunto de formações sobre Agricultura Biológica e outras modos de produção agrícola sustentável (Agricultura
Biológica e Natural), promovidos pela
Associação Famalicão em Transição.
Os objectivos destas acções são
promover a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais e incentivar uma alimentação mais limpa e livre
de substâncias nefastas.
Nesta primeira sessão, vão ser
abordados os princípios da Agricultura
Biológica, e serão apresentados casos
práticos, onde se poderá verificar o re-

sultado da aplicação destes princípios.
Será também apresentado o tema “A
Agricultura Biológica no Mundo”, onde
vai ser possível ver a influência deste
modo de produção.
A formação tem início às 10h00 e
tem o seu fim previsto para as 12h30.
Terá lugar nos Serviços Educativos do
Parque da Devesa, e a organização
conta com a parceria de Horticultura
Terapêutica, e o apoio Município de Vila
Nova de Famalicão.
As inscrições são limitadas e podem
ser feitas em goo.gl/hpXtii. O valor é de
10 euros para público em geral, e de
oito euros para socios. Mais informa-

ções podem ser obtidas por contacto
através de afetra.inscrever@gmail.com
A próxima sessão de formação é sobre Sanidade Vegetal, e terá lugar no
dia 10 de fevereiro, também no Parque
da Devesa.
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Divergências quanto aos prazos de prescrição
deitam por terra processo de José Moreira Fernandes
O caso das contas de
Cruz continua a dar que falar
passados quase dez anos.
Depois da denúncia feita
pela Junta contra o executivo
anterior, por ausência material de documentos contabilísticos, e de uma acusação
pública e julgamento que em
2015 culminou com todos os
arguidos do processo, entre os quais se encontrava
o ex-autarca José Moreira
Fernandes, a serem inocentados, foi a vez deste último
procurar responsabilizar a
Junta e o seu autarca, António Simões, por danos patrimoniais e não patrimoniais
decorrentes do processo.
Tal como O Povo Famalicense noticiou na sua última
edição de 2018, o processo
cível em que José Moreira
Fernandes reclamava 500
mil euros de indemnização
da Junta de Cruz e do seu
autarca, acabou sendo considerado improcedente. A
decisão, refira-se, não atendeu, contudo, a qualquer
apreciação dos factos, uma
vez que, logo em primeira
instância, o Tribunal de Guimarães considerou ter sido
ultrapassado o prazo de cinco anos para interpelação
da justiça por parte de José

EARO: colectivos feminino
e masculino vencedores
na 31.ª S. Silvestre de Esmeriz

Moreira Fernandes com o
objectivo de responsabilizar
a Junta e o autarca por danos que alega ter sofrido. As
duas instâncias seguintes –
Tribunal da Relação, e mais
recentemente o Supremo Tribunal de Justiça – corroboraram a decisão, no entanto, no
entender do autor, a decisão
não cuida das circunstâncias
específicas do processo,
nomeadamente, não considera o facto de, o termo do
processo-crime em que José
Moreira Fernandes foi arguido, ser determinante para a
coerência da acção que posteriormente interporia contra
a Junta e o seu autarca. Ou
seja, a confirmação judicial
da inocência que José Mo-

reira Fernandes sempre afirmou, e que seria lavrada em
sentença pelo Tribunal de
Famalicão em Fevereiro de
2015, era essencial para que
o pedido de indemnização
fizesse sentido. Ao estabelecer a contagem do prazo
para interpelação judicial na
data dos factos – 2010 – os
cinco anos acabaram por
prescrever nas imediações
da decisão do Tribunal que
inocentou o ex-autarca.

S.R.G.

A Escola Atletismo Rosa Oliveira
(EARO) participou na 31.ª S.Silvestre
de Emeriz, numa organização da Associação Desportiva de Esmeriz com
o apoio da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão e da Junta da
Uniãod e Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos.
Numa noite gelada os atletas da
EARO estiveram em evidência ao
conquistar oito pódios. Nos seniores
masculinos Leandro Martins venceu a
geral, ficando o seu colega Nuno Fernandes em 2.º lugar. Em Juniores Bruna Ortiga foi 2.ª
e Bruno Oliveira 2.º.m Já em Veteranas Rosa Oliveira F50 ficou em 2.º lugar. Coletivamente
a EARO venceu em Femininos e Masculinos.

Crianças e seniores mantêm
tradição de Cantar os Reis
Mais de mil crianças do
concelho assinalaram ontem, segunda-feira, o Dia de
Reis ao assumir a promoção
da tradição no palco da Casa
das Artes.
Os mais pequenos foram
apenas os primeiro a entrar
em cena, porque o dia de
hoje, terça-feira, está reservado aos séniores, que completam a fasquia das quase
duas mil vozes a fazer coro
pela tradição de Cantar os
Reis.
As escolas aderentes são
o Centro Escolar de Antas,
EB 1º Ciclo de Mões, Associação Gerações, Creche Mãe, EB 1º Ciclo de Valdossos, Creche
e Jardim de Infância Sra. da Lapa, Creche e Jardim de Infância Nossa Senhora da Guia, EB
1º Ciclo Conde S. Cosme, Jardim de Infância ACB, Mais Plural, Associação de Moradores das
Lameiras e Centro Escolar Luís de Camões.
Já o Cantar dos Reis Sénior decorre a partir das 14h30 de hoje, no Pavilhão das Lameiras.
No total, participam na iniciativa perto de um milhar de seniores, provenientes das várias instituições sociais do concelho.
Recorde-se que o Cantar dos Reis é já uma longa tradição promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Cantar os Reis é tradição que veio
para ficar em Arnoso Santa Eulália

A Associação de Concertinas Monte de Santo André
de Arnoso Santa Eulália
mantém viva a tradição do
Canto de Reis.
Neste mês de janeiro, o
frio que se faz sentir não impede o grupo de canto dos
reis de distribuir animação
e alegria pelas casas e estabelecimentos da freguesia. Cantadores com vozes
afinadas e bem ensaiadas,
acompanhados por tocadores de concertinas e outros
instrumentos típicos entoam
temas tradicionais desta região, perpetuando este costume que aviva a memória de todos.
Mais uma vez, as “reisadas” dão o mote para animados convívios de famílias e amigos e
aquecem os serões de muitos lares que abrem as suas portas para os receber.
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Mais de 30 horas de greve e perda de 5 dias de salário,
marcaram luta original dos Oficiais de Justiça
os problemas do encarecimento do acesso à justiça,
ou do afastamento da justiça
do seio das comunidades,
o que periga uma “eficaz e
eficiente da justiça”, e que
poderá remeter os cidadaos
para “resolver os seus litígios

Trinta horas de greve parcial, diluída em vários dias
dos meses de Novembro e
Dezembro, e mais um dia
de greve total, oito horas
de plenários, equivalendo a
uma perda de cerca de cinco dias de vencimento, são
apenas alguns números que
traduzem a jornada de luta
dos Oficiais de Justiça, que
em Vila Nova de Famalicão
teve sempre uma expressão
no limiar dos cem por cento,
e contou com algumas iniciativas imaginativas, entre as
quais o “funeral da Justiça” e
um “magusto”.

A luta faz-se por um reforço dos recursos humanos
e técnicos, por uma aposta
na formação, e pela melhoria das condições salariais,
condições que os Oficiais
de Justiça consioderam essenciais para um serviço
qualificado, na certeza de
que o desinvestimento tem
consequencias, não só no
imediato, como a médio longo prazo, pondo em causa a
manutenção de um Estado
de direito democrático como
o que temos vivido. Para
além disso, os Oficiais de
Justiça consideram críticos

B Fachada
no Café-Concerto
B Fachada, cantautor e multi-instrumentista português,
vai subir ao palco da Casa das Artes no próximo da 26
de Janeiro. O concerto terá lugar pelas 23h30 no Café-Concerto, e traz a Famalicão as sonoridades que são
recebidas como ciência social, mas o inverso também é
verdadeiro.

Lousado estreia-se
em provas de atletismo

A freguesia de Lousado estreou-se, no passado dia 15 de
Dezembro, com a 1.ª prova de Atletismo Lousado - Sindeq /
Troféu João Carvalho.
Também se realizou a 1.ª Caminhada Solidária em que o
valor da inscrição reverteu a favor da requalificação da Clínica da Mulher e da Criança do Hospital de Vila Nova de Famalicão.
A entrega de prémios contou com a presença do Vereador
da Câmara de Famalicão, Mário Passos, do presidente da
Junta de Freguesia de Lousado, Jorge Ferreira, João Carvalho (filho do homenageado) e o presidente do Sindeq, Victor
Sampaio.

fora do sistema e de forma
autónoma com consequências imprevisiveis”.
Depois de uma jornada
de luta em que os Oficiais
de Justiça puseram a sua
criatividade so serviço dela,
criaram
poemas (alguns

deles musicados), quadros
pintados a óleo com motivos alusivos ao momento de
protesto, montagem da tradicional árvore de natal com
motivos alusivos à luta, o ciclo terminou com uma acção
simbólica que se traduziu

na realização de um lanche
com a participação de todos
e que “demonstrou sentido
de união e comunhão de interesses e solidariedade”.
S.R.G.
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OFICINA deu voz a profissionais Alunos da OFICINA assistiram à peça
“Em pessoa com Pessoa(s)”
da palavra
no Dia da Comunicação
A Escola Profissional
OFICINA promoveu mais um
Dia da Comunicação - Comunica-te com os alunos do
curso Técnico de Comunicação/Marketing, Relações Públicas e Publicidade.
Nm dia marcado por palestras e workshops com
profissionais da área das
ciências da comunicação,
destaque para a presença
de Filomena Abreu, jornalista na Notícias Magazine,
que sublinhou que, mais do
que uma profissão, cada
pessoa deve procurar aquilo
que gosta de fazer e investir
na sua carreira profissional.
Uma ideia partilhada por
Fabiana Couto, do departamento de comunicação do
Trofense, que abordou as
questões da comunicação e
da motivação na sua palestra. A Relações Públicas do
Clube considerou que a comunicação é um dos aspetos cruciais nas instituições
modernas e que tem que ser
trabalhado com urgência sob
pena das empresas perderem competitividade.
O dia da comunicação

Alguns alunos do 12.º ano da OFICINA tiveram a
oportunidade de assistir à peça “Em pessoa com Pessoa(s)”, em torno do poeta Fernando Pessoa e os seus
heterónimos, abordados nas aulas de Português.
Os alunos mostraram-se surpreendidos com o vigor da obra do poeta Álvaro de Campos e como as
múltiplas vozes de Fernando Pessoa. Beatriz Freitas,
aluna do curso Técnico de Comunicação/Marketing,
Relações Públicas e Publicidade, não escondeu a sua
satisfação “adorei! Incrível o modo como nos foi apresentada a vida e obra de Fernando Pessoa. O poema Ode Triunfal foi todo ele declamado de
forma tão ritmada, que dava para nós sentirmos como Álvaro de Campos vivia em histeria e
em comunhão com a era da industrialização”.

contou ainda com Rui Lima,
diretor da Cidade Hoje, que
vincou a importância da imprensa em papel, num momento onde o digital é tão
valorizado. Vítor Brandão,
administrador da empresa
Drible, deu conta que as
empresas para crescer precisam de apostar numa boa
estratégia de marketing.
Destacou ainda a necessidade de profissionais rigorosos, competentes, focados e
motivados nas empresas.
Para além das palestras,
o dia da comunicação foi ain-

da o momento para a apresentação do projeto Miopia
Urbana desenvolvido pela
turma do 2.º ano do curso de
Técnico de Comunicação/
Marketing, Relações Públicas e Publicidade, que pode
ser visto na OFICINA até
março de 2019.

Seminaristas e pré-seminaristas
juntam-se em Encontro de Natal
Os seminaristas e pré-seminaristas do Arciprestado
de Vila Nova de Famalicão,
juntamente com alguns párocos das diferentes comunidades do mesmo Arciprestado, reuniram-se, no passado
dia 20, num encontro que
teve como objectivo “cimentar os laços de amizade e fortalecer o dom sacerdotal que
os une e os aproxima das
comunidades dos fiéis cristãos”. Isso mesmo sublinha o
Arciprestado em nota de imprensa, acerca de um encontro que incluiu uma guiada à
Casa Museu de Camilo Castelo Branco, em São Miguel de Seide, onde o Arcebispo de Braga,
D. Jorge Ortiga, se juntou à comitiva e dirigiu a todos “palavras de alento e esperança”.
Ao final da manhã houve lugar a uma Eucaristia no Seminário Comboniano, em Antas,
presidida pelo Arcipreste de Famalicão, Armindo Freitas, concelebrada por mais alguns dos
sacerdotes presentes e animada pelos seminaristas e pré-seminaristas do Arciprestado.
Após a Eucaristia, seguiu-se ainda um almoço de Natal de confraternização entre todos os
participantes.
O dia terminou “com intensidade e testemunho dentro das quatro linhas”, com um jogo de
futebol, participado por todos, em conjunto com os acólitos da paróquia de Santa Maria de
Arnoso, no pavilhão desportivo da escola pública também de Santa Maria de Arnoso.

Joane encerrou Festas
do Menino
O escutismo da vila de Joane celebrou o Domingo de
Reis, no passado domingo,
e assinalou o encerramento
das Festas do Menino 2018.
A Fraternidade Nuno Álvares, responsável ao longo
dos últimos anos pela decoração e ornamentação da
Igreja paroquial de Joane
e sua envolvente, através
da tradicional iluminação
com adereços Natalícios, e
responsável também pela
execução do presépio, para
além das tradicionais sessões de fogos que decorrem durante todo o período
Natalício, agradece a todos
joanenses benfeitores pelos
objectivos
concretizados,
que participaram através de
donativos efectuados na medida do possível, no decorrer
do peditório para a festa do
menino, onde foi entregue a
todos a titulo de gratificação

um calendário para o ano de
2019 alusivo a todas as actividades desenvolvidas por
esta associação durante o
ano de 2018 em prol da comunidade Joanense, peditório realizado por esta mesma
associação, durante os últimos meses do ano.
Após o encerramento da
reunião de primeiro Domingo e dos eventos do ano de
2018, deu-se início à exibi-

ção da tradicional sessão
de fogo de encerramento
das festas Natalícias A Associação Fraternidade Nuno
Álvares (FNA) – Escuteiros
Adultos – Núcleo da Vila de
Joane, com 35 anos de actividade, deseja a todos os
irmãos escutas e restantes
amigos cidadãos Joanenses,
uma forte canhota amiga e
um Próspero Ano de 2019.
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De Bem com Deus … & … De Bem com A Vida!

“Uma mensagem de Amor, Esperança e Vida,
do nosso Deus, para o Teu coração. Seja feliz!”
Esta é a vigésima nona
edição deste simples devocional que tem como critério
máximo, a Palavra de Deus
explicada e aplicada em nosso cotidiano, em conformidade com a Bíblia Sagrada.
Neste sentido, convidamos
a todos os leitores, a meditar nas Sagradas Escrituras, apreciando-a, lendo-a
constantemente, refletindo e
aplicando os seus princípios,
ensinos e verdades no mais
profundo de nossos corações, como também praticando no dia-a-dia o seu conteúdo de sabedoria espiritual e
inspiradora.
Gratidão! … Sentimento
profundo de agradecimento,
de reconhecimento por alguém nos ter favorecido de
alguma forma, ou, feito algo
agradável e benéfico, acima
de uma expectativa nossa ou
de outrem. Experimentamos
este sentimento quando recebemos algo de alguém, uma
ajuda, um prêmio, um elogio,
uma prenda, enfim, tantas
coisas que nos levam a ser
agradecidos.Este
mesmo
sentimento, desperta em nós
o desejo de retribuir, mesmo
com palavras, ações e atitudes que demonstram a nossa
Gratidão e o nosso contenta-

Leitura Bíblica: “Em todas as circunstâncias, dai Graças,
porque esta é a vosso respeito a vontade deDeus em Jesus Cristo.”
TESSALONICENSES 5:18.

mento. O ato de ser Grato, é
uma das armas mais poderosas existentes neste universo
e muitas milhares de pessoas ao nosso redor não tem
noção desta virtude maravilhosa … ser Grato por tudo
e todos … Neste contexto,
também expressamos “Ação
de Graças”, ou seja, “Agradecido” em todo o tempo, e,
isto faz com que tenhamos
uma força espiritual e o poder
sobrenatural de mudar pessoas, ambientes e circunstâncias. A Bíblia Sagrada nos
instrui a sermos Gratos em
tudo … O desejo de Deus
para nós, é que tenhamos
um coração cheio de Gratidão, mesmo quando estamos
vivenciando uma situação
menos boa, difícil, desagradável e de crise, onde parece
que nada não nos dá certo,
tudo sai ao contrário, nada
sai como planeamos, enfim,
nada é como queremos. Mas,
mesmo assim, devemos reavaliar nossos procedimentos
e sermos Gratos na mesma,
embora pareça loucura, mas,
firmados na Fé, pois, algo
diferente Deus quer que fa-

çamos, na nossa maneira de
pensar e fazer. Em muitas situações assim, é um sinal da
parte de Deus que requer de
cada um de nós, uma nova
diretiva, um novo rumo, uma
nova estratégia. Embora passamos por circunstâncias
ruins e vários problemas em
diversas áreas, estas ocorrências não significa que
seja a vontade e o querer de
Deus, mas, mesmo assim devemos ser Gratos a Ele, pois,
algo deseja que aprendamos.
O objetivo divino se resume
em que possamos desenvolver um coração repleto de
Gratidão, independente do
que esteja nos acontecendo
exteriormente. Em todos os
momentos estamos contemplando o que se passa à nossa volta, milhares de milhares
de pessoas que são ingratas,
insatisfeitas, amarguradas,
murmuradoras, irritadas por
tudo e por nada, simplesmente porque nada em suas vidas
ocorrem como elas esperavam. Na verdade, quando
aprendemos a sermos Gratos
em tudo, tanto nas pequenas
como nas grandes coisas, a

Gratidão do nosso coração
fará com que a Graça de
Deus se manifeste em prol
de nossas vidas e a nosso
favor, respectivamente. Um
dos grandes exemplos bíblicos neste sentido, é quando
lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 36, a
Atitude e a Oração do Senhor
Jesus Cristo: …”Tomou os
sete pães e os peixes, e, dando Graças, partiu, e deu aos
discípulos, e estes, ao povo.
Todos comeram e se fartaram; e, do que sobejou, recolheram sete cestos cheios.
Ora, os que comeram eram
quatro mil homens, além de
mulheres e crianças.” … O
Senhor Jesus Cristo aqui,
não reclamou do que Ele não
tinha, e, deixou isto muito
claro aos Seus Discípulos.
Neste episódio Ele nos deixa uma grande lição, pois,
em relação ao alimento, não
tinha a quantidade necessária de pães e peixes para os
alimentar. Naquele dia, eram
mais de quatro mil pessoas
ali reunidas. Os sete pães e
alguns peixes não eram suficiente para alimentar todo

aquele povo, mas, houve um
detalhe crucial diante de toda
esta situação, a Bíblia Sagrada nos diz que: … “Tomou os
sete pães e os peixes, e, dando graças, partiu, e deu aos
discípulos, e estes, ao povo.”
… Ele simplesmente “Agradeceu” peloque tinha, não
pelo que faltava e por meio
da Fé, também, “Agradeceu”
o que Deus fez chegar em
Suas mãos, para suprir a necessidade imediata daquele
povo naquele momento. A
Bíblia Sagrada diz que: …
“Todos comeram e se fartaram;” … Muitos de nós só
lembramos de Deus quando
as coisas ficam piores e terríveis, buscamos soluções segundo o que pensamos, com
a nossa própria força e recursos, antes, nem lhe ligamos e
dizemos que somos os seus
filhos. Pais e filhos verdadeiros, têm uma ligação, uma
intimidade, se comunicam
constantemente em todas as
situações, independente do
momento ou circunstâncias.
Para o Senhor Jesus Cristo,
naquele instante, o recurso
natural não havia, tudo que
é natural tem limite, tem fim,
mas, quando recorremos ao
que tem todo o poder sobrenatural através da Fé, mila-

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.

gres e coisas maravilhosas
acontecem. Ele olhou para o
alto, onde a provisão divina
estava, mesmo sendo pouco
o que Ele tinha em mãos se
tornou mais do que suficiente tão somente por causa do
Seu coração Grato. E ainda
assim, sobrou … “sete cestos
cheios” … Entenda umacoisa, os milagres e toda a provisão sobrenatural sempre terá
lugar onde existe corações
cheios de Gratidão. Deus
quer te abençoar sempre …
Sejam sempre cheios de Gratidão a Deus em tudo … Deus
vos Abençoe grandemente.
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VENDO

T2 Póvoa de Varzim c/
garagem fechada vistas
para o mar.

VENDO

T2 nesta cidade.
90.000€

TLM.: 914 904 464

910 139 850 | 963 845 892

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

T3 c/ lugar de estacionamento

VENDO

VENDO

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

VENDO

Casa para restauro
em Lousado 59.000€
TLM.: 914 904 464

VENDO
Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

ALUGO

semi mobilado na Rua Cupertino
de Miranda. 530€

TLM.: 914 904 464

EMPRESA
DE FAMALICÃO

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

PRECISA-SE

Cabeleireira
profissional na zona
de Famalicão.
TLM.: 914 358 064

VENDO - 968 670 680
LANDIM JUNTO À A7

MORADIA EM CONSTRUÇÃO - 4 SUITES

Salão comum, salão de jogos, cozinha copa, casa de banho
completa comum, w.c.comum, jardim de inverno, copa rústica,
ginásio, sala roupas, garagem 6 autos, piscina, campos de
jogos, espaços verdes com insfraestruturas - 140 mil euros.
___________________________________________

LANDIM - JUNTO À A7
TERRENO COM 15000m² - Plano - 75.000 euros

VENDO

8 de Janeiro de 2019

DIVERSOS
PRECISA-SE
Funcionária/o
de mesa em
regime part-time
para restaurante.

- Operários para a produção (com ou sem experiência
profissional na área)
- Operador de laboratório de ensaios (com experiência
profissional na área)
- Técnico de moldes (com experiência / conhecimentos em
desenho 2D e 3D e/ou fresagem CNC)
- Eletricista de manutenção (com experiência profissional
na área)
- Eletricista de instalações industriais (com experiencia
mínima de 3 anos, conhecimentos de autómatos programáveis, facilidade para trabalhar em turnos)

TLM.: 910 858 573

PRECISA-SE

Empregado/a para
balcão/mesas
para restaurante
no centro de
Famalicão.

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

TLM.: 916 401 643

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

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

TLM.: 968 773 801

EMPRESA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

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

252 314 145 | 912 192 387

COUTO & BRANDÃO PRODUTOS ALIMENTARES, LDA
Travessa das Lagoas, 106 - 4770-447 Requião
V.N. Famalicão - TLF.: 252 309 630

ADMITE

OP.(A) FABRIL PARA O SETOR DE PRODUÇÃO
1.º Turno: 06:00h às 14:00h

- Admissão imediata

OFERECEMOS:
- Remuneração compatível com a função
- Integração em equipa jovem e profissional
- Ótimo ambiente de trabalho

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

TAROLOGO E CARTOMANTE
Consulta de Tarôt, Pendulo. Leitura de azeite.

TLM.: 933 594 771

EMPRESA
CERTIFICADA

961 134 523

EMPRESA METALÚRGICA
EM V. N. FAMALICÃO ADMITE:

25 ANOS DE ATIVIDADE

Ajudo a resolver problemas por mais
difíceis que sejam: amor, insucessos,
depressão, negócios, justiça, inveja,
doenças espirituais de droga e alcool.

Ligue e mude já a sua vida!
Consultas só por marcação!
Contacto: 912 840 166 - V. N. Famalicão

ANUNCIE AQUI!

8 de Janeiro de 2019

RELAX
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RELAX

RELAX RELAX

HOMEM

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

PORTUGUESA

MORENA

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

TLM.: 917 695 497

A Bela madura
portuguesa, rainha
do oral natural, muito
meiga e carinhosa, peito
XXXL, peludinha.
Todos os dias.

BELA
MULATA

TLM.: 911 746 125

ABALAR
FAMALICÃO

Gata sensual, queria e educada,
como você já mais conheceu!
Estilo namoradinha, marota, com
uma chupada já mais vista!
Garanto bom sexo e boa
companhia! Também casais.
Várias massagens + acessórios.

TLM.: 963 073 534

TRAVESTY

PÉROLA NEGRA
1.ª Vez, foto real, dote
de ferro, mamas médias,
corpo danone, com massagem,
duche e leitinho. 24 horas.

TLM.: 910 676 919

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

VIUVINHA
MEIGUINHA

TLM.: 912 053 845

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

TLM.: 926 598 702

VIVIANE

ÚLTIMOS DIAS
Boca de Mel. Desfrute de bons
momentos em ambiente envolvente e relaxante. Oral delicioso, 69,
carícias. Com vídeo erótico. Não
atendo privados e fixos.

BONEQUINHA
DE LUXO

19 ANOS | FOTO REAL

TLM.: 913 441 183

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

TLM.: 915 785 033

PORTUGUESA

A BELEZA
CUBANA

Olá sou uma portuguesa, loira,
40 anos, sensual, meiga,
atrevida, completa, oral natural.
Massagens relaxantes.
Deslocações a hotéis. foto real,
sem enganos. Vem comprovar.

Peito XL, 69 gostoso, boa
espanholada, beijos molhados,
meiga e carinhosa + acessórios.
Atendimento para
cavalheiros de bom gosto.

TLM.: 967 599 723

TLM.: 916 894 779

1.ª VEZ | AMIGAS O NATURAL
Espanholada, adoro min..., juntas ou separadas, vários
acessórios, beijinhos atrevidos, adoro fazer e receber
sem tabus. Sou meiguinha. Venha experimentar, ativa e
passiva. Atendimento em lingeri. Fotos reais.

919 417 794 | 913 521 835

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.

FURACÃO LAURA

LOIRA CÉLIA

1.ª VEZ
PORTUGUESA

LOIRINHA

Educada, discreta, fogosa e
gostosa. Sou bem meiguinha,
peito XXL para espanholada,
mi... e oral ao natural. Adoro por
trás. Completa.Todos os dias.

Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

PORTUGUESA

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

TLM.: 910 634 363

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

ESTE ANÚNCIO
É só para quem
gosta de O natural
molhadinho
do início ao fim.
Das 8h às 24 horas.
TLM.: 919 615 001

FAMALICÃO

TLM.: 913 778 031

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

TLM.: 918 081 000

FAMALICÃO

NOVIDADE

DOCE TENTAÇÃO
Linda menina, 20 anos, atraente,
elegante sedutora envolvente, 69
delirante, espanholada para
cavalheiros de bom gosto.

TLM.: 934 203 085

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

TLM.: 916 130 100

