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Descentralização?
Assim, não, 
responde a Câmara

O executivo municipal deliberou, com os votos favoráveis da maioria PSD/PP e os votos contra do 
PS, rejeitar todos os 11 diplomas que estabelecem a transmissão de competências do Governo para 
as autarquias. Paulo Cunha rejeita novas tarefas sem saber os montantes inerentes, e acusa o Gover-
no de “precipitação” em ano de eleições. O PS acusa o executivo de fazer luta “político-partidária” 
do processo.

A 28 de Janeiro será a Assembleia Municipal a deliberar. Entretanto, a 29, tem lugar um debate so-
bre o assunto com a presença do autarca do Porto, Rui Moreira.                                                          Págs. 4 e 5

Câmara homenageou 
agentes educativos 
na I Gala da Educação
Pág. 15

Terminal de mercadorias: 
protocolo é assinado 
esta semana
Pág. 3
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Em tempos, este círculo 
desenhado no passeio da 
Avenida Narciso Ferreira 
alojou uma árvore (e as 

razões que levaram à sua 
retirada 

não é o que nos traz aqui).
Mas, tendo sido retirada, 
estranho é que a imensa 

cratera 
aberta no passeio não 
tenha sido fechada, se 
tudo indica que a sua 

reutilização para o mesmo 
efeito não parece estar 

nos planos...
Que o diga a senhora 

cheia de sacos do 
supermercado que um dia 
destes se estatelou na rua 
à conta desta “armadilha”, 
e cuja reacção linguística 

não podemos 
nem devemos, aqui, 
reporduzir... (Pi...!)

No próximo dia 19
Milho D’Oiro promove 
sessão de esclarecimento 
sobre “Testamento Vital”

A Associação Cultural e Artística de Gavião- Milho D’Oiro,  
vai promover, no próximo dia 19 de janeiro, pelas 21h30, no 
Salão Nobre da Junta de Freguesia de Gavião, uma sessão 
de esclarecimento sobre “ Testamento Vital”, que contará 
com o contributo do professor José Pinto da Costa se a mo-
deração da professora Manuela Martins.

O Testamento Vital, ou Diretiva Antecipada de Vontade, é 
um documento formal onde o cidadão pode inscrever os cui-
dados de saúde que pretende ou não receber e permite tam-
bém a nomeação de um procurador de cuidados de saúde. 
Documento feito por iniciativa individual, de forma consciente 
autónoma e responsável, que pode ser alterado ou revogado 
em qualquer altura pelo próprio. Contém um conjunto de ins-
truções e vontades pessoais, especificando que tratamento 
deseja receber no caso de padecer de uma enfermidade para 
a qual a medicina atual não dispõe de cura ou tratamento que 
possibilite uma vida física e mentalmente saudável. A ideia do 
testamento vital é permitir a uma pessoa uma “morte digna”, 
evitando tratamentos desnecessários para o prolongamento 
artificial da vida.

A Asociação Milho D’ Oiro justifica a escolha do tema com  
o facto de ser “pouco discutida, pela carga emocional que o 
tema carrega”, mas acredita “ser pertinente trazer a público a 
sua discussão dando oportunidade a todos de serem devida-
mente informados e esclarecidos”.

A sessão é aberta a toda a comunidade, e gratuita.
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O primeiro passo para 
a criação de um terminal 
ferroviário de transporte de 
mercadorias na freguesia de 
Lousado, um investimento 
da ordem dos 35 milhões de 
euros titulado pela empresa 
“Medway”, vai ser dado esta 
quarta-feira. 

O protocolo entre o ope-
rador, a Câmara Municipal 
de Vilas Nova de Famalicão 
e a Infraestruturas de Portu-
gal (IP), já teve o aval do exe-
cutivo municipal na reunião 
pública da passada quinta-
-feira, e deverá ser assinado 
em cerimónia a contar com a 
presença do ministro do Pla-
neamento e Infraestruturas, 
Pedro Marques.

O presidente da Câmara, 
Paulo Cunha, congratula-se 
com o avanço deste proces-
so, e com o facto de o inves-
timento vir para Famalicão. 
Trata-se de um “investimento 
de dimensão internacional”, 
que tudo indica que seja o 
maior construído em Portu-

gal, o que considera “um si-
nal da força e do dinamismo 
económico de Famalicão”, e 
um reflexo do crescimento 
do concelho, ao qual atri-
bui “mais dimensão, mais 
pujança, mais qualidade, e 
mais recursos”. Reconhece 
mesmo que esta é a única 
razão de Famalicão ter sido 
escolhido pela Medway, o 
que não pode deixar de ser 
motivo de “orgulho”.

Para lá do investimento 
em si mesmo, e dos ganhos 
que com certeza trará, Pau-
lo Cunha vê mais além e 
fala de todo um potencial 
de criação de novos investi-
mentos. “Depois de vir para 
Famalicão este terminal, há 
custos de contexto que vão 
baixar para as empresas de 
proximidade. As que tiverem 
na área de acção de Fama-
licão vão ter condições mais 

competitivas para colocar 
os seus produtos no mundo 
inteiro, mas particularmente 
na Europa, usando a rodovia 
e a ferrovia, que tem um po-
tencial de crescimento muito 
grande no futuro”, refere o 
edil acerca do potencial de 
atracção que o investimento 
carrega. Prevê, de resto, que 
“só por si este terminal será 
responsável por um número 
muito interessante de novos 
investimentos em Famali-
cão”.

A Câmara Municipal, no 
quadro deste protocolo tri-
partido, não irá assumir qual-
quer contrapartida pública, 
ou seja, não irá investir em 
quaisquer infraestruturas, 
mas vai ajudar a “Medway” e 
a própria IP, na facilitação do 
caminho para a criação des-
sas mesmas infraestruturas, 
nomeadamente, fazendo a 
ponte com os proprietários 
de terrenos identificados 
como necessários para via-
bilizar a construção do ter-

minal.

Investimento de 
25 milhões de euros 
avança em 2019

Recorde-se que o inves-
timento foi anunciado publi-
camente no passado mês 
de Novembro, pelo adminis-
trador da “Medway”, Carlos 
Vasconcelos, em entrevista 
a um jornal nacional. Na altu-
ra justificava a instalação da 
infraestrutura em Famalicão 
com o “potencial que existe 
nesta zona e a necessidade 
que o mercado coloca, na 
questão operacional, para 
corresponder melhor à pro-
cura”. Certo de que “quanto 
mais perto estivermos da 
procura mais fácil será o 
trabalho para os clientes”, 
Carlos Vasconcelos remetia 
o arranque das obras para o 
início de 2019, ultimado que 
fosse, como irá estar a partir 
desta quarta-feira, a parceria 

com a Câmara Municipal e a 
IP. O protocolo irá ser assi-
nado em cerimónia a reali-
zar nos Paços do Concelho, 
pelas 10h15, na presença do 
ministro do Planeamento e 
Infraestruturas. 

Cirurgicamente, o novo 
terminal irá situar-se em 
Lousado e deverá servir gi-
gantes da produção como a 
Continental Mabor, a Leica, 
ou a Salsa, esta última em 
Ribeirão.

A “Medway” tem já hoje 
uma fatia de 90 por cento 
do transporte de mercadoria 
em Portugal, onde opera 15 
comboios por dia contra os 
apenas dez por cento que 
são titulados por operadores 
como a Takargo, do grupo 
Mota-Engil. Esta aposta em 
Vila Nova de Famalicão sur-
ge associada a outros inves-
timentos, nomeadamente em 
Espanha.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Construção de terminal ferroviário  
de mercadorias dá o primeiro passo
PROTOCOLO ENTRE A “MEDWAY”, CÂMARA E IP ESTÁ FECHADO, E SERÁ 
ASSINADO ESTA QUARTA-FEIRA NA PRESENÇA DO MINISTRO PEDRO MARQUES

Terminal vai localizar-se em Lousado
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A descentralização de competências está na ordem do dia 
e vai ser tema central de uma conferência que terá lugar no 
próximo dia 29 de janeiro, na Casa das Artes de Vila Nova 
de Famalicão, e na qual marcará o autarca do Porto, Rui Mo-
reira. 

“Impactos da descentralização de competências para as 
Autarquias Locais” é uma parceria do Observatório das Au-
tarquias Locais e do Grupo Skillmind com o apoio da Câma-
ra Municipal. Para além do presidente da Câmara Municipal 
na cidade invicta, a iniciativa contará, naturalmente, com a 
presença do autarca famalicense, Paulo Cunha, cujos execu-
tivos já aprovaram a não aceitação da transferência de com-
petências para 2019 (ver página 5). 

Participam ainda como oradores e intervenientes nesta 
conferência os autarcas de Guarda e Vila Real, Álvaro Ama-
ro e Rui Santos, respetivamente, o Presidente do Conselho 
de Administração Executivo das Infraestruturas de Portugal, 
António Laranjo, o presidente da direção da AICCOPN, Ma-
nuel Reis Campos, o presidente da Associação Portuguesa 
de Geógrafos, José Alberto Rio Fernandes, e ainda o CEO do 
Grupo Skillmind, Luís Ramalho, e o presidente do Observató-
rio das Autarquias Locais, Bartolomeu de Noronha. 

A conferência vai decorrer no pequeno auditório do espa-
ço cultural famalicense, a partir das 14h00. A participação é 
gratuita, mas de registo obrigatório, através do email comuni-
cacao@oal.pt ou do link www.gruposkillmind.pt.

“Descentralizar as tarefas ou as decisões?”, “Descentrali-
zação: interior vs local” e o impacto da descentralização de 
competências na gestão rodoviária e no investimento público 
serão, entre outros, alguns dos temas abordados na confe-
rência. 

A 29 de janeiro, na Casa das Artes 

Autarca do Porto em debate 
sobre a descentralização 
em Famalicão

39 médicos internos 
em formação no CHMA

 O Centro Hospitalar do Médio Abe (CHMA) passa a con-
tar com 32 novos médicos internos de formação geral e sete 
de especialidade para mais um período de formação. 

 Em nota de imprensa, o CHMA adianta que “os novos 
internos são oriundos de diversas Faculdades de Medicina 
portuguesas, nomeadamente Instituto de Ciências Biomédi-
cas Abel Salazar e da Faculdade de Medicina da Universida-
de do Porto”. A colocação destes novos internos no CHMA 
“é um reconhecimento de que o Centro Hospitalar dispõe de 
qualidade e capacidade técnica para colaborar na formação 
médica”, sustenta. 

 Relativamente aos internos que encetaram agora a es-
pecialidade, prosseguem agora sua formação específica nas 
áreas de Medicina Interna, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrí-
cia.

 Segundo o diretor clínico, Manuel Rodrigues, “o CHMA re-
cebe estes jovens médicos numa fase em que vêm aprofun-
dar os seus conhecimentos em diversos contextos clínicos”, 
salientando que“aumentou o número de internos acolhidos 
relativamente ao ano passado, o que demonstra também a 
qualidade da nossa instituição no que respeita à formação 
clínica”.
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A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão deu onze 
negas aos onze diplomas sectoriais, publicados pelo Gover-
no, no quadro do processo em curso de transferência de com-
petências para as autarquias. A razão de fundo é a ausência 
de qualquer indicador relativamente ao envelope financeiro 
que deverá corresponder a cada uma dessas competências. 

A nega é exposta numa proposta que o executivo munici-
pal submeteu a votação, na reunião pública da passada quin-
ta-feira, e que foi aprovada pela maioria PSD/PP, contando 
para o efeito com os votos contra dos três vereadores do PS.

O presidente Paulo Cunha recusa “expor o município e 
os munícipes ao risco”, e considera mesmo que seria uma 
“imprudência” aceitar novas competências, sem saber se e 
com quanto a Câmara irá receber como compensação pela 
assumpção destas novas responsabilidades. 

Do lado do PS, Nuno Sá defende que “o risco não é assim 
tão grande”, e que o executivo deveria aproveitar este período 
transitório, para perceber o alcance das novas competências 
e até ganhar experiência, uma vez que o processo agora fa-
cultativo se tornará obrigatório a partir de 2021, integrando 
todos os municípios do país.

Os decretos-lei sectoriais foram publicados no final do ano 
e, nos termos da lei-quadro, a falta de pronúncia dos muni-
cípios, no prazo máximo de 60 dias – que termina a 31 de 
Janeiro de 2019 -, “significa aceitação”. Ou seja, segundo o 
edil famalicense, não tivesse o executivo desencadeado esta 
recusa formal na Câmara, à qual terá que se seguir delibera-
ção pela Assembleia Municipal lá para o final do mês (tudo 
aponta para 28 de Janeiro), o processo resultaria numa acei-
tação tácita das competências, mesmo que não haja ainda 
um vislumbre de quanto o Governo está disponível canalizar 
para cada autarquia pela sua transmissão de cada nova com-
petência. “Se houvesse silêncio, se não houvesse nenhuma 
deliberação, a partir do dia 1 de Fevereiro algumas destas 
tarefas e competências passavam a ser exercidas pelo muni-
cípio”, descreve, e desabafa: “quando nada se sabe, quando 
nada há certeza, se fizéssemos o que o PS sugere, e prova-
velmente é isso que o PS quereria, daqui por três semanas a 
Câmara via-se a braços com um conjunto de tarefas e com-
petências sem ter as mínimas condições para as exercer”.

A lei-quadro 50/2018 estabelece, numa das suas normas, 
que o prazo para os municípios aceitarem ou não as novas 
competências seria 15 de Setembro de 2018, e que nessa 
data saberiam já os meios financeiros afectos. “Não acon-
teceu, porque o Governo adiou o processo, agora não quer 
adiar mais, e quer obrigar as Câmara a decidir no desconhe-
cimento acerca dos fundos”, conclui a propósito, acusando o 
Governo de “desrespeito” para com o Poder Local.

Paulo Cunha acusa PS 
de “falta de sentido de responsabilidade”

A posição dos socialistas surpreendeu o edil famalicense, 
e considera mesmo que, a “falta de sentido de responsabi-
lidade em relação ao futuro”, é de própria de “um PS mais 
amarrado às posições do PS nacional, do Governo”, e de “um 
PS da Assembleia da República, que apoia o Governo, e não 
de um PS que tem a sua sede em Famalicão e que, estou 
certo, na maior parte das vezes está preocupado com os fa-
malicenses”. 

Paulo Cunha deixa claro que, aceitar competências na 
esfera do município, sem conhecer o respectivo dossiê fi-
nanceiro, seria “dar um tiro no escuro”. O desconhecimen-
to, sublinha, é extensível “a todos os municípios do país, o 
próprio Governo não sabe, a Assembleia da República não 
sabe, por isso aprovou uma resolução para saber”. Fala de 
uma “desinformação total” acerca desta matéria, o que tor-
na “inconcebível, inqualificável e irresponsável” aceitar estas 
competências. Ainda que o quadro financeiro venha a ser fe-
chado nos próximos meses com a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses (ANMP), o presidente recusa “pas-
sar uma procuração à ANMP para determinar as verbas que 
a Câmara de Famalicão deve receber daqui por uns meses”, 
porque considera que “é suposto que eu saiba antes de assu-

mir estas competências”.
A recusa é, para Paulo Cunha, “um acto de lucidez, de es-

clarecimento, e de segurança para os famalicenses”, na me-
dida em que se recusa “dar um passo à frente dos destinos de 
Famalicão sem ter a certeza que estou a dar um bom passo”. 
Avançar, no caso é concreto, nem é “ousadia”, e muito me-
nos “arrojo”, frisa. “Aqui não é uma questão de ousadia ou de 
risco, é uma questão de imprudência, e eu não vou confundir 
ousadia com imprudência”, remata.

Paulo Cunha acusa o Governo de “estar a precipitar o pro-
cesso, porque tem uma agenda política, porque estamos em 
ano de eleições, e quer fechar este dossiê”. Acto contínuo, 
descreve, “andou à frente com os decretos-lei sectoriais, sem 
primeiro ter fechado os acordos, e agora quer que os muni-
cípios, às cegas, aceitem o acordo, para depois terem que 
aceitar a verba que o Governo quer dar”. “Eu, enquanto presi-
dente da Câmara, não aceitarei isso”, garante.

PS denucnia “falta de ambição” 
do executivo

Nuno Sá lamenta que a Câmara de Famalicão “feche a 
porta a toda e qualquer competência sectorial que possa ser 
descentralizada, sem apresentar argumentos de ordem finan-
ceira, de matéria, de substância”. O socialista acusa mesmo 

o executivo de se refugiar em argumentos de “forma, de pro-
cesso, de calendário”, alegando que a proposta “peca por fal-
ta de ambição, de arrojo, de dinamismo, de coragem, até, em 
benefício dos famalicenses”. 

Para o responsável autárquico, a recusa do executivo 
ocorre por razões “político-partidárias”, porque a “reserva e a 
desconfiança” é uma posição assumida desde o início. Nuno 
Sá fala de uma “posição radical e absolutista”, de recusa des-
de o início, que considera “motivada por razões de combate 
político-partidário”. Insinua mesmo que, caso o acordo PS-
-PSD (para a descentralização) tivesse sido conseguido por 
um líder social-democrata Santa Lopes (que apoiou na dispu-
ta interna do partido) e não Rui Rio, a posição do presidente 
da Câmara poderia ser outra.

O vereador admite que o processo sobre “dificuldades que 
resultam da complexidade do processo”, mas considera que 
Vila Nova de Famalicão deveria avançar, até para ganhar “ex-
periência” em competências que terá que assumir obrigato-
riamente a partir de 2021.

Nuno Sá desvaloriza a questão financeira que terá que 
estar associada à transferência de competências, por con-
siderar que em determinadas áreas ela não terá assim tanto 
significado, salvaguardando, contudo, que necessariamente 
terá que haver compensação para os municípios.

Executivo propôs e aprovou recusa às novas competências com os votos contra do PS

Descentralização: 11 diplomas, 11 negas 
da Câmara a competências sectoriais 

PSD/PP e PS opuseram-se de argumentos

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Associação de Municípios quer saber como o Governo vai financiar o processo 

A mais recente posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que tem negociado o processo 
com a Administração Central, vai precisamente ao encontro da mesma incógnita invocada pelo presidente da Câmara Mu-
nicipal de Famalicão para recusar a aceitação de novas competências.

Em comunicado da passada terça-feira, a ANMP interpela o Governo e os partidos com assento na Assembleia da 
República para “que clarifiquem qual o procedimento legal que garanta o financiamento do processo de descentralização 
em curso, devendo esta clarificação ser efectuada antes da publicação e entrada em vigor dos restantes Decretos-Lei 
sectoriais”, o que já não aconteceu com estes onze, de um total de 23 que a medida implica.

A mesma associação representativa dos municípios recorda ainda que “em sede de aprovação do Orçamento do Estado 
para 2019 foram rejeitadas na Assembleia da República as normas relativas à dotação do FFD (Fundo de Financiamento 
da Descentralização), não havendo, no momento, possibilidade de serem efectuadas alterações orçamentais destinadas ao 
seu reforço nem estando determinado qual o procedimento legal a seguir para o efeito”. Ou seja, o Orçamento de Estado, 
segundo a ANMP, não baliza qualquer rubrica que viabilize a transferência de verbas para os municípios por conta deste 
processo de descentralização que já começou.

11 decretos-lei em causa

Os decretos-lei para a primeira vaga de transferência de competências abrangem áreas como as vias de comunicação, 
as estruturas de atendimento ao cidadão, a habitação, o património imobiliário público, a justiça, o apoio aos bombeiros 
voluntários e o estacionamento público.

Quanto às competências intermunicipais, em que se prevê a transferência para as entidades intermunicipais, a delibe-
ração é remetida para a Assembleia Municipal, conforme decorre da legislação. Aqui estão em, causa competências na 
área da promoção turística, da justiça, dos projectos financiados por fundos europeus e dos programas de captação de 
investimento e apoio às corporações de bombeiros.
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Crise no PSD

Paulo Cunha demarca-se 
de Luís Montenegro

“Sou institucionalista, respeito as ins-
tituições, acredito nos ciclos eleitorais, e 
gostaria imenso que o presidente do parti-
do completasse o ciclo eleitoral, que cum-
prisse os actos eleitorais em curso – no-
meadamente as europeias, as regionais 
da Madeira e as legislativas de Outubro 
-, para que, depois de os portugueses fa-
zerem uma avaliação da gestão do pre-
sidente do partido, sejam os militantes a 
avaliá-la quando for oportuno”. Este é a 
reacção de Paulo Cunha, líder da conce-
lhia do PSD de Vila Nova de Famalicão, à 
iniciativa que Luís Montenegro tomou na 
passada semana, assumindo-se candida-
to à liderança do partido e desafiando o lí-
der, Rui Rio, para ir a eleições directas já.

Paulo Cunha, que nas eleições de há 
dez meses se posicionou do lado de San-
tana Lopes, candidato que se opôs e per-
deu contra Rui Rio, demarca-se assim da 
iniciativa de Luís Montenegro. À margem 
da primeira Gala da Educação, que se realizou no passado domingo, o social-democrata lem-
bra que, apesar se ser “do conhecimento público” que não foi eleito nem com o seu apoio, nem 
com o seu voto, é sobretudo um “institucionalista”. Neste sentido, não nega que tem sido e é 
crítico da liderança de Rui Rio, na forma como tem posicionado o PSD, e na forma como tem 
posicionado o partido perante as questões essenciais do país, mas defende a normalização 
institucional que foi posta em causa.

S.R.G.

Encerramento dos CTT de Lousado

Deputado do PSD 
acusa Governo de se estar 
“a borrifar” para a população

O deputado do PSD na Assembleia da 
República, Jorge Paulo Oliveira, acusa 
o Governo de se estar “a boprrifar” para 
a população de Lousado na questão do 
anunciado encerramento do posto dos 
CTT. Tudo porque nem respondeu às 
questões formalmente colocadas pelo 
nem pediu prazo suplementar para o fa-
zer.

Na ausência de respostas, o social-de-
mocrata alega, em nota de impremsa que 
“não se compreende, nem se aceita que 
o Governo não responda a perguntas tão 
simples como a de esclarecer quando foi 
que teve conhecimento e qual o critério 
que presidiu à decisão unilateral dos CTT 
– Correios de Portugal, SA,  de encerrar 
o seu posto na freguesia de Lousado, ou, 
ainda, informar quais as diligências que 
pretendia desenvolver para avaliar se o 
contrato de serviço público estava a ser 
cumprido”.

Jorge Paulo Oliveira apelida a atitude do Governo de “lamentável”, e frisa que “as popula-
ções têm o direito de saber as razões que fundamentam este anunciado encerramento”.

O social-democrata recorda que os CTT – Correios de Portugal, SA, são uma empresa 
privada, “mas que presta um serviço público essencial: o serviço postal”. Neste sentido, ata-
lha, “compete ao Estado verificar se esse contrato de serviço público e as demais obrigações 
que lhe estão associadas estão a ser cumpridas”. “O Governo não pode lavar as mãos, mas é 
exatamente isso que está a fazer e fá-lo deliberada e vergonhosamente”, conclui.

Por oposição ao Governo a ANACOM - entidade reguladora - respondeu ao deputado 
afirmando que “não foram trocadas comunicações entre os CTT e a ANACOM sobre o en-
cerramento da estação de correios na freguesia de Lousado, pelo que não existem “delibera-
ções específicas”. A mesma autoridade adverte que, a haver algum incumprimento,  ele será 
“sancionável” caso implique a violação dos objetivos da densidade da rede postal e de ofertas 
mínimas de serviços, a assegurar pelos CTT até ao final do mês de setembro de 2020, de 
acordo com o estabelecido na sua deliberação de 2017.

CARTÓRIORIO NOTARIAL 
de Lic. ANÍBAL CASTRO DA COSTA

Rua Conselheiro Santos Viegas, 
Edifício Domus III lojas 3 e 4, VILA NOVA DE FAMALICÃO

------ Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de vinte e seis de Dezembro 
de dois mil e dezoito, lavrada de fls. 108 a fls. 115v.º, do livro de notas para “escrituras 
diversas” número 303-A, deste Cartório, Maria Amália Helena de Assunção Pinheiro 
Lobo da Figueira Machado, N.I.F. 132.510.626, solteira, maior, natural da freguesia de 
Cruz, concelho de Vila Nova de Famalicão, residente na Rua de Pindela, Casa de Pindela, 
Cruz, Vila Nova de Famalicão, declarou que é dona e legítima possuidora, com exclusão 
de outrem dos seguintes bens a saber: ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------VERBA UM-----------------------------------------------
----- METADE INDIVISA do PRÉDIO RÚSTICO, composto de terreno de cultura, ramada, 
pinhal, eucaliptal, castanheiros, oliveiras e mato, com área de trinta e dois metros qua-
drados, sitio e lugar de Ribela, freguesia de Cruz, concelho de Vila Nova de Famalicão, 
a confrontar do norte com Vicente Maria Figueira Machado, do sul com Maria Amália 
Helena Assunção Pinheiro Lobo da Figueira Machado e Herdeiros de Vicente Maria Miguel 
Bernardo Pinheiro Lobo da Figueira Machado, do nascente com Carlos Alberto Freitas e 
poente com Germano Abreu, OMISSSO na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Famalicão, inscrito na respectiva matriz em nome da justificante (quanto à metade indi-
visa) e da Herança de Vicente Maria Miguel Bernardo Pinheiro Lobo da Figueira Machado 
com o N.I.F. 745.382.126 (quanto à restante metade indivisa) sob o artigo 608, com o valor 
patrimonial total de 1.643.44€, e o atribuído à metade aqui justificada de NOVECENTOS 
euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------VERBA DOIS--------------------------------------------
------ TRÊS QUINTAS PARTES INDIVISAS do PRÉDIO RÚSTICO, composto de terreno 
a monte e mato, com área de mil quatrocentos e cinquenta metros quadrados, sitio no 
lugar de Boavista, freguesia de Cruz, concelho de Vila Nova de Famalicão, a confrontar 
do norte com Joaquim Martins Seara, do sul com António Carvalho, do nascente com 
Terreiro de S. Tiago, e do poente com Caminho, OMISSO na Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Famalicão, inscrito na respectiva matriz em nome da justificante 
(quanto a três quintas partes indivisas) e da Herança de Vicente Maria Miguel Bernardo 
Pinheiro Lobo da Figueira Machado com o N.I.F. 745.382.126 (quanto às restantes duas 
quintas partes indivisas) sob o artigo 447, com o valor patrimonial total de 0,52€ e atribuído 
à parte aqui justificada de TREZENTOS E SESSENTA euros.---------------------------------
---------------------------------------------VERBA TRÊS--------------------------------------------
-------- QUARENTA E NOVE MIL NOVENCENTOS E OITENTA E UM de CEM MIL avos 
indivisos do PRÉDIO RÚSTICO, composto de terreno de cultura, com área de seis mil e 
duzentos metros quadrados, sitio no lugar de Soutelo, freguesia de Cruz, concelho de 
Vila Nova de Famalicão, a confrontar do norte e do poente com Caminho Camarário, do 
sul com Joaquim António Pinto Oliveira, e do nascente com José Luís Macedo Bacelar 
Ferreira, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão Sob o 
número seiscentos e oitenta e nove – Cruz, sem qualquer inscrição de aquisição em 
vigor na dita Conservatória, inscrito na respectiva matriz em nome do justificante (quanto 
a quarente e novel mil novecentos e oitenta e um de cem mil avos indivisos) e da Heran-
ça de Vicente Maria Miguel Bernardo Pinheiro Logo da Figueira Machado com o N.I.F. 
745.382.126 (quanto aos restantes cinquenta mil e dezanove de cem mil avos indivisos) 
sob o artigo 605, com o valor patrimonial total de 321,81€ e o atribuído à parte aqui justifi-
cada de TREZENTOS euros;_incidindo sobre o mesmo uma servidão administrativa de 
aqueduto público subterrâneo, conforme a inscrição apresentação sessenta e dois, 
de trinta de Setembro de dois mil e oito.----------------------------------------------------------
----
-------- Que não é detentora de qualquer título formal que legitime o domínio dos re-
feridos prédios, tendo adquirido as referidas partes indivisas no ano de mil nove-
centos e trinta e sete, por doação verbal de João Afonso Simão Pinheiro Lobo 
da Figueira Machado e mulher Margarida Helena Cardoso de Meses, residen-
tes que foram no lugar de Pindela, na freguesia de Cruz, concelho de Vila Nova 
de Famalicão, não chegando, todavia, a realizar-se a projetada escritura de doa-
ção.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Que, no entanto, desde aquela data da aquisição, tem usufruído, na referidos pro-
porção, em nome próprio os referidos prédios, gozando de todas as utilidades por 
eles proporcionadas, cultivando-os, colhendo os correspondentes frutos e rendimen-
tos, pagando as respectivas contribuições e impostos, com ânimo de quem exerci-
ta direito próprio, sendo reconhecida como sua dona por toda a gente, fazendo-o de 
boa fé, por ignorar lesar direito alheiro, pacificamente porque sem violência, continua 
e publicamente, à vista e com conhecimento de toda a gente e sem oposição de nin-
guém.--------------------------------------------------------------
---- Que a posse assim exercida e mantida durante mais de VNTE ANOS, lhe facul-
tou a aquisição do direito de propriedade dos ditos prédios por USUCAPIÃO, que ex-
pressamente invoca para efeitos de Registo Predial, uma vez que não é susceptível 
de ser comprovada por qualquer outro titulo formal extrajudicial, esta forma de aquisi-
ção.-------------------------------
----ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA PARTE TRANSCRITA.-------

----Vila Nova de Famalicão, vinte e seis de Dezembro de dois mil e dezoito.-----------------

------ O Notário,
Lic. Aníbal Castro da Costa

Conta registada sob o n.º 4                                                  Fatura/Recibo n.º 2018001/2561
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Dia a Dia - Mário Martins

Dr. Almeida Pinto 
Quando as “habitações” estavam a ser 
demolidas, liguei ao Dr. Almeida Pinto, 
dando-lhe a “boa nova” e dizendo-lhe que as 
“novas urgências” já podiam avançar! Ele não 
queria acreditar, mas senti nele uma enorme 
alegria por conseguir dar mais este passo na 
concretização de melhores condições para o 
hospital. No Complexo Habitacional das Lamei-
ras – quando verificaram que três famílias de 
etnia cigana tinham sido ali instaladas – houve 
movimentações para se fazer uma manifestação 
junto à Câmara Municipal. A manifestação 
realizou-se, ordeira e silenciosa. As pessoas 
tinham razão, mas podiam fazer-se as coisas 
doutra forma?  

1. Manter a PPP de Braga…

É necessário pensar seriamente no valor acrescentado 
que algumas parcerias público – privadas trazem às pessoas 
e às comunidades locais. A gestão do Hospital de Braga é, 
como julgo que todos sabem, resultado de uma parceria en-
tre uma empresa privada e o Governo, através do Ministério 
da Saúde. Se algumas parcerias público – privadas são uma 
completa inutilidade, não resultando daí qualquer vantagem 
para as pessoas e muito prejuízo para o Estado, há outras – e 
o Hospital de Braga é disso um excelente exemplo – que es-
tão na origem da prestação de serviços de excelência, dan-
do provas de que a sua manutenção nem sequer devia ser 
questionada. Quando se fala em rever o estatuto do Hospital 
de Braga, fazendo-o eventualmente regressar à esfera exclu-
sivamente pública, estou em crer, a acontecer isso, que se 
cometeria um erro gravíssimo.

Continuo a pensar que o sucesso ou o insucesso de qual-
quer organização deve-se, em grande parte, às pessoas que 
nela trabalham. Pode ter-se a “maquinaria” e os equipamen-
tos mais “in” e “topo de gama”, mas se as pessoas forem frias 
e indiferentes como as máquinas, a organização está conde-
nada ao insucesso.

Quem entra num hospital sente-se, pela própria natureza 
das coisas, extremamente fragilizado. Se ouvir um “ronco”, 
mais fragilizado fica. Se, pelo contrário, recebe um sorriso 
e é confortado e compreendido, sente-se de imediato “meio 

curado”. Um dos “segredos” do Hospital de Braga é precisa-
mente este: as pessoas fragilizadas - os doentes que ali en-
tram - têm sorrisos, têm compreensão e têm a competência 
de quem cuida delas. É assim que a “focalização no utente” e 
a “satisfação do utente” são as “credenciais” que fazem o do 
Hospital de Braga o melhor de Portugal!

Por tudo isto e por muito mais que podia ser dito, vamos 
lutar pela manutenção da parceria público – privada no Hos-
pital de Braga. Há uma petição pública na “internet” que pro-
põe isto mesmo. 

2. De volta ao século passado…

Conheci mais profundamente o Dr. Almeida Pinto quan-
do ele era Diretor do Hospital de Famalicão (não havia ainda 
“centros hospitalares”) e eu exercia funções na Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Famalicão, no tempo do Dr. Agostinho 
Fernandes.

O Dr. Almeida Pinto deixou a “sua marca” na direção do 
hospital, dotando as consultas externas dos espaços que 
ainda hoje ocupam e envolvendo-se com entusiasmo na cria-
ção das condições que permitissem a construção das “novas 
urgências” que hoje já consideramos velhas e pouco funcio-
nais.

Os mais novos não se recordam, mas no terreno contíguo 
ao hospital onde foram construídas, ao tempo, as “novas ur-
gências”, vivia, em casas “abarracadas” e sem condições de 
salubridade e higiene, um “clã” de etnia cigana, composto por 
quatro famílias. Esta era uma situação que se arrastava há 23 
anos, ali mesmo, ao lado do hospital e que impedia qualquer 
tipo de intervenção naquele espaço da Cidade. Fui manda-
tado pelo Dr. Agostinho Fernandes para encontrar uma so-
lução para o problema que impedia a construção das “novas 
urgências”. 

Foi difícil, mas conseguiu-se, em negociações muito com-
plexas com a comunidade que vivia naquele espaço. A es-
tratégia passou por ir comprando alguns apartamentos no 
complexo habitacional das Lameiras, tentando-se, por essa 
via, conseguir uma alternativa de alojamento. Por outro lado, 
soube também que, num bloco de apartamentos, no Covelo, 
em Calendário, a Câmara Municipal era proprietária de um 
apartamento, conseguindo-se a sua “reserva”. Tudo isto teve 
que ser feito no maior sigilo. Havia outra via?

Logo que se reuniram as condições necessárias para o 

realojamento das famílias de etnia cigana, combinou-se com 
elas o dia da saída (um sábado de manhazinha), com uma 
máquina da Câmara Municipal pronta para demolir aquelas 
“habitações”. Curiosamente, a máquina e eu chegamos ainda 
as famílias não se tinham levantado. Mas cumpriram o que 
tinha sido negociado e não houve problemas… Estávamos 
em finais de julho de 1999! Já lá vão 20 anos!

Quando as “habitações” estavam a ser demolidas, liguei 
ao Dr. Almeida Pinto, dando-lhe a “boa nova” e dizendo-lhe 
que as “novas urgências” já podiam avançar! Ele não queria 
acreditar, mas senti nele uma enorme alegria por conseguir 
dar mais este passo na concretização de melhores condições 
para o hospital.

No Complexo Habitacional das Lameiras – quando verifi-
caram que três famílias de etnia cigana tinham sido ali insta-
ladas – houve movimentações para se fazer uma manifesta-
ção junto à Câmara Municipal. A manifestação realizou-se, 
ordeira e silenciosa. As pessoas tinham razão, mas podiam 
fazer-se as coisas doutra forma?  

3. Um homem atento e cordato

Não vou “traçar” neste espaço a biografia oficial do Dr. 
Almeida Pinto, como médico, político, dirigente associativo, 
pai, marido e avô, sempre próximo e sempre atento.

Sabendo nós, como já tenho repetido, que padres, médi-
cos e professores, entre outras profissões socialmente mais 
visíveis, não têm apreciações pacíficas e imparciais, queria 
destacar, nas várias componentes da sua vida vivida com in-
tensidade, a delicadeza no trato, a compreensão “do outro”, 
a participação devotada naquilo em que acredita, a enorme 
capacidade e paciência para gerir conflitos e o saber ser ami-
go dos seus amigos, nunca poupando esforços para os ver 
felizes e dando contributos para que pudessem também rea-
lizar os seus sonhos. Uma aparente frieza foi sempre o lugar 
recôndito onde se escondia uma enorme sensibilidade…

Apesar da intensidade da sua vida, a saltar de um lado 
para o outro, a testar novas experiências e a “combater” em 
novas frentes, o Dr. Almeida Pinto conseguiu sempre um “su-
plemento temporal”, nunca indissociável de uma grande bon-
dade, para estar com as pessoas. 

Não podendo estar presente na homenagem que lhe vai 
ser prestada no dia 27, deixo-lhe aqui o meu abraço afetuoso, 
de respeito e de admiração… 
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A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão investiu 
mais de 300 mil euros no reforço da segurança nas passa-
deiras ao longo do ano de 2018. Em nota de imprensa, a 
autarquia fala de medidas ao abrigo do Plano de Seguran-
ça Rodoviária, e que assentam na instalação de sistemas 
inteligentes de iluminação, no aumento da iluminação ver-
tical e horizontal e na sobreelevação do piso, abrangendo 
todo o território municipal.

As medidas a implementar são ajustadas em função 
do contexto de localização da cada uma das travessias 
pedonais e procuram garantir por um lado uma maior visi-
bilidade ao condutor da existência de peões na travessia 
e obrigar à moderação da velocidade na proximidade das 
mesmas. 

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, 
o objectivo é o de “reforçar a segurança dos peões nos 
atravessamentos, tornando as vias do concelho mais 
seguras para todos”. À semelhança do discurso que tem 
adoptado, o edil famalicense sublinha que “as estradas 
são tanto dos veículos como dos peões”, pelo que, “a nos-
sa grande preocupação é dotar as estradas de condições 
de acessibilidade para que todos as possam utilizar com o 
máximo de segurança possível”.

Este reforço da segurança para os peões passou então 

pela criação de 84 passadeiras com lomba, 102 passadei-
ras com sistema de iluminação LED e painel solar, duas 
passadeiras eletrificadas e quatro passadeiras com eletri-
ficação inteligente, perfazendo um investimento superior 

a 300 mil euros
A Avenida de França, nas imediações da zona esco-

lar, e local onde se têm verificado vários atropelamentos 
nos últimos tempos, está agora equipada com um equi-
pamento tecnológico que transforma as passadeiras de 
peões sem gestão de tráfego, em passadeiras seguras 
e inteligentes, através de um sistema inovador, que aler-
ta os condutores quando um peão vai atravessar aquela 
passadeira com recurso a sensores. Também na Aveni-
da Marechal Humberto Delgado, outro ponto conisderado 
maisn crítico, já é possível perceber o efeito deste esforço 
com a eletrificação das passadeiras  que a atravessam,  
tornando-as muito mais visíveis aos condutores do que o 
eram até agora.  

O programa vai continuar a ser desenvolvido durante o 
ano de 2019, prevendo-se novos investimentos com vis-
ta ao reforço da segurança das pessoas, reforço que tem 
sido assegurado também através da execução de um vas-
to conjunto de obras na requalificação de vias municipais 
com melhoramento de pavimento e criação de passeios 
para peões.

Sistemas inteligentes de iluminação são parte de conjunto de outras medidas 
do Plano de Segurança Rodoviária

Câmara investiu 300 mil euros 
no reforço da segurança nas passadeiras



9O POVO FAMALICENSE15 de Janeiro de 2019

A companhia de teatro 
“Cão Danado” escolheu Vila 
Nova de Famalicão para o 
seu recomeço, mas nas pa-
lavras do director artístico 
Pedro Barbosa, o sentimento 
é muito mais o de um “re-
gresso a casa”, a avaliar pela 
forma “extraordinária” como 
o projecto foi acolhido, num 
município que tem, também 
na cultura, uma das engre-
nagens para a sua atractivi-
dade. 

O projecto artístico, que 
a 19 de Janeiro estreia a 
peça “Visões.2”, escolheu 
a o complexo industrial da 
Reguladora para instalar a 
sua plataforma de criação 
artística multidisciplinar. O 
espaço foi visitado na pas-
sada sexta-feira pelo presi-
dente da Câmara Municipal, 
Paulo Cunha, em mais uma 
jornada do Roteiro para a 
Inovação.

Para o edil famalicense, 
é um “privilégio” poder con-
tar a partir de agora com a 
plataforma da companhia 
“Cão Danado”, que alinha 
pela mesma ambição do mu-
nicípio na promoção de uma 
oferta cultural “arrojada e au-
daz”, que permita ao conce-
lho manter uma “trajectória 
ascendente” em matéria de 
oferta. 

Na expectativa de um fu-
turo auspicioso para a com-
panhia em Vila Nova de Fa-
malicão, o edil famalicense 
mostra-se “satisfeito” com 
o facto de o concelho ter 
sido o escolhido para este 
“recomeço”. Refira-se que 
a “Cão Danado” nasceu em 
2001 na cidade de Braga, 
passou pelo Porto, e nos 
últimos anos considerou a 
possibilidade de suspender 

a sua actividade, dadas as 
dificuldades inerentes à sua 
manutenção. O cenário mu-
dou, e para Paulo Cunha “é 
bom perceber que o conce-
lho atrai projectos culturais”. 
Para o autarca, a vinda da 
companhia para Famalicão 
“é um sinal da assertividade 
das nossas políticas cultu-
rais”. Assume essa aposta, 
na certeza de que a atracti-
vidade do território deve ser 
multidisciplinar: “é bom que 
as empresas nos escolham, 
claro que sim, mas eu enten-
do que o concelho deve ser 
atractivo em todas as suas 
dimensões, nomeadamente, 
na dimensão cultural”.

Segundo Pedro Barbosa, 
que é também docente na 
ACE – Escola de Artes – a 
operar nas instalações da 
Escola Básica das Lameiras 
-, a escolha por Vila Nova de 
Famalicão atende a um clima 
favorável à produção artísti-
ca. O director, refere-se a va-
lências como a própria ACE, 
a Casa das Artes, o Instituto 
Nacional das Artes do Circo, 
como exemplos de um terri-
tório que franqueia as suas 
portas à criatividade, razão 
pela qual considera que era 

aqui que fazia sentido este 
recomeço da “Cão Danado”.

Já a escolha do comple-
xo industrial da Reguladora 
para instalação da sua pla-
taforma, atende ao conceito 
multidisciplinar da própria 
companhia, que tem um 
histórico de ocupação de 
espaços improváveis, como 
empresas ou centros comer-
ciais. “Cultura, património, 
indústria” é uma trilogia que 
“faz sentido” quando Pedro 
Barbosa aborda a essência 
e a história da companhia. 

No dia em que estreia a 
sua primeira peça em Fama-
licão, a 19 de Janeiro, a “Cão 
Danado” inaugura também 
a sua plataforma. Este mo-
mento está agendado para 
as 21h00, ao que se segue a 
estreia às 22h00. “Visão.2”, 
da pianista Eliana Veríssimo, 
surge a pretexto da Revolu-
ção Russa. Em palco irão 
estar dois portugueses, dois 
brasileiros e uma russa, que 
se cruzam numa viagem po-
ética pela revolução, num 
claro convite à reflexão e 
visão sobre o tema. A peça 
“Visão.1”, da mesma Eliana 
Veríssimo estreou em 2003.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Cão Danado” encontrou 
em Famalicão o seu 
“regresso a casa”

Companhia vai ocupar parte das instalações da antiga Reguladora

ADC S. Mateus inaugurou sede
Para o presidente da direção da Asso-

ciação Desportiva e Cultural de Oliveira 
S. Mateus, André Vale, a nova sede é “um 
presente muito especial por ocasião do 
36.º aniversário do clube”. O novo espaço 
está localizado no rés do chão da sede da 
Junta de Freguesia de Oliveira S. Mateus, 
onde foram realizadas obras de adapta-
ção e requalificação que contaram com o 
apoio municipal no valor de dez mil euros.

A concretização do espaço só foi pos-
sível com a conjugação de esforços entre 
a Junta de Freguesia, a Câmara Munici-
pal e a própria associação. A união dos três parceiros mereceu elogios por parte do presi-
dente da Câmara Municipal, Paulo Cunha. “Este triangulo permitiu que o clube tivesse hoje 
condições para o seu engrandecimento futuro”, afirmou o autarca acrescentando quer “o fun-
cionamento de uma associação não depende só da prática da atividade, é também importante 
ter condições sociais para o seu crescimento e consolidação”.

A cerimónia ficou ainda marcada pela homenagem póstuma do clube ao sócio fundador, 
José Botelho Aranha e Silva.
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O ano de 2019 que ago-
ra se inicia terá dois actos 
eleitorais de extrema impor-
tância. Em primeiro lugar as 
eleições para o parlamento 
europeu e logo de seguida as 
eleições legislativas.

As eleições europeias da-
rão aos portugueses a opor-
tunidade de dizerem verda-
deiramente à europa o que 
querem para o seu futuro. Se 
pretendem a continuidade de 
um projecto que permite à eu-
ropa viver em paz há mais de 
sete décadas, mas com res-
peito pela identidade de cada 
uma das nações que a com-
põem ou se, por outro lado, 
preferem as posições mais 
radicais do tudo ou nada.

O CDS-PP apresenta 
como cabeça de lista ao par-
lamento europeu Nuno Melo. 
Se só pelo candidato e seu 
trajecto politico exemplar já 
mereceria a confiança dos 
portugueses, muito mais a 
merece pela concepção que 
tem da europa e do caminho 
que deve seguir.

A visão do CDSpara o 
projecto europeu é sobretudo 
responsável. Defende a euro-
pa unida, mas não prescinde 
do respeito pela identidade 
de Portugal e da sua história 
secular.

Para o CDS a função da 
Europa unida, para além da 
manutenção da paz, liberda-
de e respeito pelos direitos 
humanos, passa também 
pela implementação de políti-
cas de promoção da coesão 
que permita um maior equi-

líbrio económico e social na 
europa.

Nessa medida votar CDS-
-PP nas eleições europeias 
significará a defesa de uma 
europa unida, sem descurar 
os interesses particulares de 
Portugal, representados pelo 
melhor dos candidatos portu-
gueses.

Por sua vez, no plano das 
eleições legislativas, Assun-
ção Cristas apresenta-se 
também como a melhor can-
didata a suceder a António 
Costa. Poderá parecer de-
masiado arrojado, mas basta 
um pequeno raciocino lógico 
e logo se alcança essa con-
clusão.

Se é certo que o governo 
de António Costa e a gerin-
gonça impõem aos Portu-
gueses a maior carga fiscal 
das últimas décadas e por 
sua vez aplica as maiores 
cativações ao orçamento do 
estado, relegando os servi-
ços públicos para padrões de 
mediocridade, será também 
facilmente perceptível não 
merece ser reconduzido no 
lugar de primeiro-ministro.

Por sua vez, se é inequí-
voco que Assunção Cristas 
é o rosto da oposição à Ge-
ringonça e que melhor põe a 
descoberto as falacias desta 
governação à esquerda, na-
turalmente deverá também 
ser a primeira escolha dos 
portugueses para lhe suce-
der.

Mas se a conjuntura actual 
faz do CDS-PP a verdadeira 
oposição ao governo da ge-

ringonça, convém não es-
quecer que a própria história 
recente atribui ao partido a 
legitimidade de querer apre-

sentar como alternativa ao 
governo.

Na verdade, bem recente, 
o CDS-PP foi chamado à go-
vernação quando o país ultra-
passava graves dificuldades 
provocadas pela bancarrota 
deixada pelo governo socia-
lista de que António Costa fez 
parte.

O CDS-PP cumpriu a sua 
missão, juntamente com o 
seu parceiro de coligação,-
devolvendo ao país a credi-
bilidade junto dos credores 
e alcançando novamente a 
soberania financeira ao país.

Por isso quando leio ou 
oiço Assunção Cristas de-
sejar que o CDS cresça nos 
dois actos eleitorais que se 
aproximam, a única coisa que 
me ocorre é dizer, sim, é mais 
do que merecido e Portugal 
merece.

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

2019, Portugal merece 
mais CDS-PP

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão ca-
nalizou mais de dois milhões 
de euros para o desporto, 
através de apoios e subsí-
dios a associações despor-
tivas, clubes e atletas do 
concelho.

Depois de ter terminado 
o primeiro semestre do ano 
com mais de um milhão de 
euros aprovados para o des-
porto famalicense, nos últi-
mos seis meses de 2018 o 
executivo municipal liderado 
por Paulo Cunha deu con-
tinuidade à aposta que tem 
feito na área desportiva com 
a atribuição de mais um mi-
lhão de euros.  

Os apoios ao desporto 
aprovados nas reuniões de 
câmara entre os meses de 
julho e dezembro abrange-
ram as mais variadas mo-
dalidades – dança, futebol, 
futsal, hóquei, basquetebol, 
ténis, atletismo, ciclismo, 
entre outras – e destina-
ram-se, entre outros fins, ao 
desenvolvimento das ativida-
des e formação desportiva 
dos clubes; ao pagamento 
de inscrições federativas e 
seguros de atletas; à orga-
nização de eventos despor-

tivos; à concretização de 
obras de requalificação e de 
manutenção de espaços e 
equipamentos desportivos, à 
constituição de novas coleti-
vidades.

Destaque, por exemplo, 
para o apoio financeiro, no 
valor de 160 mil euros, para 
as obras de beneficiação das 

instalações desportivas do 
Riba de Ave Hóquei Clube, e 
para os apoios destinados à 
organização de vários even-
tos desportivos no concelho, 
como são disso exemplo a 
5.ª Meia Maratona de Fa-
malicão, a São Silvestre de 
Famalicão, o Famalicão Ex-
treme Gaming, a Especial de 

Riba de Ave, entre outros. 
Uma aposta que, diz Pau-

lo Cunha, é para manter. “As 
coletividades desportivas 
desempenham um papel im-
portantíssimo no dia-a-dia 
da nossa comunidade. Por 
isso, esta é uma aposta que 
se deve manter, ampliando e 
cuidando do nosso parque 
desportivo, estimulando o 
crescimento e o sucesso das 
nossas associações, clubes 
e atletas e apoiando a orga-
nização de eventos em todo 
o concelho”, disse o autarca. 

Câmara investiu mais de 2 milhões 
no desporto em 2018

“Devesa em Família” com 
cerca de 30 atividades 
na agenda para 2019 

O “Devesa em Família” arrancou em 2015 e desde então 
tem tirado os famalicenses do sofá para os levar à descober-
ta da biodiversidade. 

Para este ano de 2019 estão agendadas cerca de 30 ati-
vidades, muitas delas também de cariz cultural, de educação 
para a ciência, na área da arqueologia, desenho e conser-
vação e ainda atividades de dinamização das exposições da 
Casa do Território.  A primeira oficina aconteceu no passado 
domingo, mas já há mais uma inscrita para o dia 27 de Janei-
ro, entre as 10h00 e as 12h00, intitulada “Insetos em ponto 
grande”. As atividades são de participação livre e dividem-se 
entre os serviços educativos, a Casa do Território e o parque.

PSP identifica suspeitos 
de assaltos 
e recupera material

A PSP de Vila Nova de 
Famalicão identificou cino 
cidadãos suspeitos da 
autoria de diversos furtos 
ocorridos nos primeiros 
dias do ano na cidade.

Em comunicado 
adianta que a acção dos 
agentes culminou com 
a “recuperação de diversos objetos provenientes dos furtos 
praticados pelos suspeitos”, nomeadamente artigos de ca-
beleireiro; computadores portáteis; torres de computador e 
monitores.

Foi-lhes ainda apreendido uma viatura, bem como ferra-
mentas utilizadas para procederem ao arrombamento das 
portas dos estabelecimentos comerciais.
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“Este jantar vai acontecer 
enquanto eu cá estiver, nem 
que seja com mais um pre-
sidente de Junta”. É desta 
forma que o ex-presidente 

da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, Armindo 
Costa, renova os laços que o 
unem ao grupo de autarcas 
que com sigo abandonaram 

funções executivas em 2013, 
por força da lei que limitou a 
três o número de mandatos 
no Poder Local.

A iniciativa teve lugar na 

passada terça-feira, e con-
tou com a adesão de duas 
dezenas de autarcas, para 
quem as disputas e as di-
vergências do passado, po-
líticas e outras, não ocupam 
lugar na amizade que resul-
ta de vivências partilhadas 
num período da governação 
do território. “Éramos todos, 
parte de um todo, que é o 
concelho de Vila Nova de 
Famalicão”, recuperou o ex-
-edil, para quem o facto de 
terem “esgotado o prazo de 
validade” para os cargos não 
impede que se mantenham 
os laços criados ao longo de 
doze anos. Essa, frisou, é de 
resto a grande razão pela 
qual este Jantar de Reis, que 
vai no sexto ano consecuti-
vo, veio para ficar na rotina 
dos reencontros anuais (re-
fira-se que para além deste 
há ainda um outro momento 
de reunião, na Feira de Arte-
sanato).

Arredado do município há 
seis anos, Armindo Costa 
elogiou o grupo de autarcas 
com os quais lidou, dizendo 
mesmo que não sabe se no 
futuro Vila Nova de Fama-
licão voltará a ter no futuro 
“um, grupo de autarcas com 
a capacidade, a honestidade, 
com a sinceridade e com o 
empenho que nós tínhamos”. 
Recorda tempos de relações 
mais ou menos tensas en-
tre agentes da governação 
do concelho, porque de um 
lado havia um presidente da 
Câmara quem nem sempre 
podia atender ao pedido de 
todos os seus autarcas, mas 
deixa claro que todos os es-

ses momentos, os bons e até 
os mais, confluem para uma 
“amizade que ficou e se so-
lidificou”.

Adolfo Oliveira, que foi 
presidente da Junta de Outiz 
ao longo de 20 anos, doze 
dos quais lidando com Ar-
mindo Costa na presidência, 
tem sido presença assídua 
neste jantar, e considera que 
continua a valer a pena, na 
medida em que este é sobre-
tudo “um encontro de ami-
gos”. A política, garante, fica 
da parte de fora. 

Dos tempos da governa-
ção faz um balanço positivo. 
“Acho que fiz um bom traba-
lho”, afirma a propósito. Ape-
sar de não ter conseguido 
alcançar muitos objectivos, 
não todos, o autarca socialis-
ta mostra-se satisfeito, con-
victo de ter dignificado o car-
go de presidente da Junta.

Manuel Joaquim Costa, 
ex-autarca da CDU em Arno-
so Santa Eulália, considera 
que foi “uma óptima ideia” 
de Armindo Costa manter a 
tradição deste jantar, que já 

havia sido instituído consigo 
na Câmara e se manteve, na 
medida em que “é uma forma 
de nos encontrarmos com 
aquelas pessoas com quem 
estávamos frequentemente”. 
Esta “é uma forma de rever 
amigos e reviver esses mo-
mentos”, sublinha, que fala 
de uma “amizade” que ficou, 
para lá das divergências.

Para Xavier Forte, que foi 
autarca da freguesia de Ver-
moim durante os mesmos 
doze anos em que Armindo 
Costa esteve na presidência 
da Câmara Municipal, este 
jantar é também um momen-
to de celebração da amiza-
de. O jantar contou, como 
sempre, com a presença das 
esposas dos autarcas, que 
Armindo Costa caracteriza 
como “as grandes sacrifica-
das” num processo de exer-
cício autárquico que muitas 
vezes deixa para segundo 
plano as responsabilidades 
pessoais e familiares.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Jantar de Reis de ex-autarcas voltou a celebrar a amizade

Grupo de autarcas repete tradição do reencontro nos Reis

Tradição dos Reis 
cumpriu-se

Mais de duas mil crianças e seniores famalicenses cum-
priram, na passada semana, a tradição dos Reis, deixando os 
votos de um feliz 2019 para toda a comunidade. O Cantar dos 
Reis Infantil e Sénior é já uma longa tradição promovida pela 
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, e teve lugar na 
passada segunda e terça-feira, primeiro com os mais peque-
nos, depois com os mais maduros.

O edil famalicense marcou presença em ambas os mo-
mentos. Satisfeito por ver que em Famalicão as tradições são 
levadas a sério, Paulo Cunha aproveitou para agradecer o 
envolvimento de todos nesta iniciativa “que é tão especial e 
simbólica”.  
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Passeio do Rojão realiza-se 
no próximo domingo 
Duatlo e 24 Horas BTT 
saltam à vista 
na agenda Amigos 
do Pedal 

A agenda 
para 2019 dos 
Amigos do Pe-
dal arranca já 
no próximo do-
mingo com o 
Passeio Solidá-
rio do Rojão a 
S. Gonçalo de 
Covelas, a partir 
das 9h30, com 
saída dos Pa-
ços do Conce-
lho. Para aderir 
ao passeio solidário, este ano a favor da Loja Social de 
Requião, basta aparecer à hora marcada.

A iniciativa marca o arranque do calendário de eventos 
promovidos pela associação, que tem na nona edição do 
Duatlo de Famalicão, a 30 de março, e o 10.º aniversá-
rio das consagradas 24 Horas BTT, a 29 e 30 de junho, 
as suas maiores referências. “São duas organizações 
em que apostamos toda a nossa capacidade organiza-
tiva, porquanto se apresentam como eventos que têm já 
o reconhecimento nacional e mesmo internacional e se 
apresentam com realizações âncora, tanto para a nossa 
associação, como para as entidades parceiras e para a 
própria região”, explica Paulo Machado Ruivo, presidente 
da Amigos do Pedal.  

Com 12 anos de organizações ininterruptas, a colec-
tividade tem sido responsável “por elevar a fasquia da 
qualidade das organizações desportivas afetas ao BTT, 
sendo hoje a sua competência reconhecida por várias fe-
derações desportivas e entidades regionais associadas ao 
desporto, que têm sido parceiras nas organizações”, su-
blinha, recorrendo aos exemplos da Federação de Duatlo 
de Portugal e da Associação de Ciclismo de Braga que 
são parceiras na organização do Duatlo e das 24 Horas, 
respetivamente. 

Mandato interrompido
Joana Silva candidata 
à presidência da JSD

Joana Santos Silva, natu-
ral de Fradelos, é candidata 
à liderança da Comissão 
Política da Juventude Social 
Democrata (JSD) de Vila 
Nova de Famalicão. A atual 
vice-presidente, conselheira 
nacional da JSD, com ine-
rência no Conselho Nacional 
do PSD, avança para esta 
candidatura com objetivo de 
dar continuidade ao trabalho 
realizado pela Comissão Po-
lítica, presidida por Nuno Marques Moreira, que se demite 
invocando “motivos de saúde” que o impedem de imprimir ao 
cargo o dinamismo que considera que lhe está inerente.

Neste contexto a Comissão Política vai a votos no próximo 
dia 9 de fevereiro. Nuno Marques Moreira sai porque conisde-
ra que “ a responsabilidade de presidir a uma Comissão Polí-
tica da JSD e, de uma secção como a de Vila Nova de Fama-
licão requer, uma motivação, um ânimo e uma disponibilidade 
total e hábil para que todos os objetivos sejam alcançados”, 
circunstâncias a que se considera impedido “por motivos de 
saúde”. Assim, “chegou o momento de a JSD ter uma nova e 
motivadora liderança, para que os desafios que se avizinham 
sejam alcançados”, afirma. 

Nesta candidatura, que não é mais do que a continuidade 
do projecto interrompido por circunstâncias alheias à vonta-
de da equipa, Joana Silva garante que aproveita o momento 
“para incorporar todos os militantes ativos, com motivação e, 
com vontade de dar o seu contributo político em prol da juven-
tude famalicense e do nosso município”.  Acrescenta ainda 
que, gostava de contar com o apoio “de todos os militantes 
desta estrutura, para em conjunto, darem continuiadade a 
uma Juventude de Causas”. 

Atualmente, Joana Silva é, por indicação da JSD e da sua 
freguesia, deputada municipal.

José Miguel Silva vai re-
candidatar-se à liderança da 
Juventude Popular (JS) de 
Famalicão, nas eleições in-
ternas marcadas para dia 23 
deste mês.

Com o slogan “Uma 
Geração para Famalicão”, 
compromete-se a apresen-
tar a estas eleições equipa 
“preparada, renovada, caris-
mática, oriunda da geração 
na qual o país mais investiu 
preparada para os próximos 
desafios que se avizinham 
na defesa intransigente das 
novas gerações”. Assume 
ainda como “prioridades” a 
credibilização da JP na so-
ciedade civil, bem como a 
sua implantação nas fregue-
sias, assim como dar conti-
nuação do trabalho na acção 
social.

Consigo, Raquel Pinto 

encabeça a lista ao Plená-
rio Concelhio, já a lista ao 
Conselho Nacional (órgão 
interno máximo entre con-
gressos) é liderada por Tiago 
Ferreira, sendo que no últi-
mo congresso foram eleitos 
César Couto e Francisco 
Alves. Ao Conselho Distrital 
da Juventude Popular a lista 
é encabeçada por Francisco 
Costa enquanto que a Lista 
à Assembleia Concelhia do 
CDS-PP é encabeçada por 
Francisco Pereira.

Militante desde 2012, 
José Miguel Silva integrou a 
nível concelhio desde 2013 
todas as comissões políticas 
concelhias, tendo sido vice-
-presidente durante vários 
mandatos, presidente da 
Mesa do Plenário Concelhio 
e, no último mandato, presi-
dente da Estrutura Conce-

lhia.
Foi também  dirigente do 

Gabinete de Estudos Gonça-
lo Begonha, vice-presidente 
do Congresso Distrital da JP 
e fundador do núcleo de Bru-
fe da Juventude Popular, o 
primeiro núcleo de freguesia 
a ser criado nesta estrutura 
concelhia.

Actualmente para além de 
presidente da JP, desempe-
nha os cargos de deputado 
à Assembleia de Freguesia 
de Brufe, e é presidente do 

Conselho Distrital de Braga 
da JP e Secretário do Cose-
lho Nacional.

O PCP denuncia a “falta 
de especialistas médicos” 
nos Hospitais de Famalicão 
e Santo Tirso, que integram 
o Centro Hospitalar Médio 
Ave (CHMA). Em nota de 
imprensa, o partido refe-
re mesmo que a situação 
“tem levado ao crescimento 
das listas de espera, quer 
das respectivas Consultas 
quer das Cirurgias, e é de 
tal ordem de grandeza que 
atingia, no final do ano tran-
sacto,  2.439 utentes inscri-
tos para cirurgia, dos quais 
739 de Ortopedia e 538 de 

Ginecologia”. A par disso, 
acrescenta ainda, “também 
não foi cumprido o Tempo 
Máximo de resposta para 
181 utentes, classificados 
como prioritários”. No que 
diz respeito às consultas de 
especialidade,  “a situação é 
de igual forma preocupante, 
uma vez que também não 
foi respeitado o Tempo Má-
ximo de espera para cerca 
de 2.466 doentes, de que se 
destacam 2.082  da área de 
Oftalmologia  e  200 da de 
Psiquiatria”, remata.

Na sequência da mani-

festa falta de capacidade de 
resposta, a deputada eleita 
pelo PCP pelo círculo elei-
toral de Braga, Carla Cruz, 
já interrogou o Ministério da 
Saúde, na Assembleia da 
República,  quanto ao não 
cumprimento do tempo má-
ximo de resposta garantido 
no CHMA, exigindo “medi-
das imediatas para a devida 
satisfação”. Concretamente 
no que toca às especiali-
dades de Oftalmologia e 
Psiquiatria, e pergunta “por 
que motivo no procedimento 
concursal – realizado no mês 

passado -,  o Centro Hospi-
talar Médio Ave não foi con-
templado com qualquer vaga 
nas especialidades de Oftal-
mologia e Psiquiatria”.

Entretanto, no próximo 
dia 26, pelas 15h00, a parla-
mentar estará em Famalicão 
para apresentar o Projecto 
de Lei de Bases do PCP so-
bre o Sistema de Saúde, o 
qual brevemente irá subir ao 
Plenário da Assembleia da 
República para discussão e 
votação. A sessão terá lugar 
na sede da Junta de Fama-
licão.

José Miguel Silva recandidato 
para credibilizar e consolidar a JP no concelho

Falta de médicos gera caos na resposta do CHMA, 
denuncia o PCP
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Dar notoriedade, soleni-
dade, reconhecer, premiar 
e estimular. Estes foram, 
nas palavras do presiden-
te da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, 
Paulo Cunha, os objectivos 
da primeira Gala da Educa-
ção, sector que define como 
“pedra angular das políticas 
públicas municipais”. A ini-
ciativa que se realizou no 
passado domingo na Casa 
das Artes, serviu para distin-
guir 94 projectos educativos 
de alcance nacional e inter-
nacional, desenvolvidos nas 
escolas do concelho, e tam-
bém para homenagear cinco 
docentes que este ano pas-
saram à situação de reforma.

“O que estamos aqui 
hoje a fazer é trazer a es-
cola para fora de muros, e 
criar condições para que a 
comunidade veja na escola 
a sua escola e dê cada vez 
mais contributos para o seu 

sucesso”, esclareceu o edil 
acerca de uma gala que faz 
desfilar no melhor do que se 
faz nas escolas do concelho. 
“Nós, com a Gala, queremos 
evidenciar os resultados que 
temos atingido, porque acho 
que em tudo na vida, quando 
empreendemos uma acção, 
quando temos um propósi-
to, de quando em quando - e 
queremos fazê-lo, no mínimo 
uma vez por ano -, é preci-
so mostrar à comunidade o 
que já fizemos, quais os re-
sultados que já alcançamos, 
porque partilhar resultados é 
uma forma de cativar a aten-
ção dessa mesma comuni-
dade, para que nos ajude 
cada vez mais a reforçar este 
projecto”, esclarece o autar-
ca, para quem o sucesso 
educativo não pode ter uma 
leitura isolada do colectivo.

Num discurso orientado 
para a “ambição” e para a 
“superação”, Paulo Cunha 

mostra-se satisfeito com os 
resultados obtidos ao longo 
dos anos, mas também se 
assume inconformado, con-
siderando que a Gala tam-
bém não deixa de procurar 
estimular e desafiar as esco-
las a ir cada vez mais além: 
“queremos subir a fasquia 
todos os dias. Neste proces-

so, à semelhança de outros, 
há sempre uma ambição de 
superação. Quando consta-
tamos um resultado, ele não 
serve para puro deleite nos-
so. Serve particularmente 
para que possamos mostrar 
que já fizemos muito mas po-
demos fazer muito mais”. 

A aposta na educação, 
que ao longo dos últimos 
anos se reflectiu em inves-
timentos na melhoria das 
infraestruturas, mas foi 
acompanhada de dinâmicas 
e projectos e enriquecem 
a escola para lá do edifício, 
Paulo Cunha alega que o 
município tem procurado 
criar condições de continui-
dade, uma realidade que 
nem sempre constata a nível 
nacional: “temos muitos pro-
jectos bem sucedidos, que 
foram descontinuados, por 
múltiplas circunstâncias que, 
ao caso, não interessa apu-
rar. É bom que em Famalicão 
haja solidez nos propósitos e 
nos projectos. É bom que a 
comunidade perceba que os 
que estamos a fazer é dura-
douro, sustentável, tem futu-
ro, não é ocasional, efémero. 
É algo perene, é algo que 
queremos que continue a 
acontecer. Em segundo lugar 
temos que estar atentos ao 
que podemos fazer melhor 
do que já fazemos”. De olhos 
postos no futuro, reconhece 
que “já fizemos muito”, mas 
recusa a “soberba de pensar 
que já está tudo feito”.

Estimulo 
“importantíssimo”

Um dos projectos distin-
guidos na Gala da Educa-
ção foi o “Escola Amiga da 
Criança”, desenvolvido no 
Agrupamento de Escolas 

de Gondifelos. Segundo a 
adjunta da direcção, Maria 
Arminda Barroso, permitiu 
a optimização de períodos 
não lectivos para os alunos 
do ensino pré-primário, com 
actividades que passam 
pela natação, artes plásti-
cas e musicalidade. Estas 
são componentes de apoio 
à família, gratuitas, garan-
tindo actividades orientadas 
para o desenvolvimento de 
novas competências, duran-
te uma hora, em três dias 
da semana. Estes momen-
tos acontecem já quando 
as crianças não estão sob 
supervisão das educadoras. 
Maria Arminda Barroso não 
tem dúvidas da “mais-valia” 
que o projecto constitui para 
a comunidade educativa que 
dele beneficia.

Quanto ao reconhecimen-
to do município, a adjunta 
da direcção considera que é 
“positivo e importantíssimo”, 
porque serve de estímulo 
para todos os agentes edu-
cativos.

Os galardões foram atri-
buídos a projectos na área 
do empreendedorismo e 
criatividade; desenvolvi-
mento positivo e bem-estar; 

inovação, conhecimento e 
desenvolvimento científico; 
desenvolvimento sustentá-
vel; cidadania e participação;   
património local; património 
cultural; e inclusão e equi-
dade.

43 anos ao serviço 
da Educação

José Cerqueira, figura 
conhecida da Didáxis, foi 
um dos docentes que se 
aposentou e foi homenage-
ado na cerimónia do pas-
sado domingo. A exercer 
desde 1976, considera que 
este gesto do município “é 
importante” e é um sinal de 
“conforto” aos docentes, “no 
fim de um percurso de vida e 
dedicação ao ensino”.

Dá nota muito positiva 
às políticas educativas do 
município, que acompanha 
como docente e dirigente da 
cooperativa de ensino, e su-
blinha que a educação deve 
ser, de facto, a pedra de to-
que de qualquer processo 
evolutivo. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Evento realizou-se no passado domingo na Casa das Artes

Gala da Educação estendeu 
“tapete vermelho” ao melhor que se faz 
nas escolas do concelho

Paulo Cunha prestou homenagem aos agentes educativos concelhios Cinco professores homenageados

94 projectos educativos de alcance nacional e internacional 
galardoados

“Programar em Rede” 
com candidaturas abertas 

Já estão abertas as inscrições para a 
quarta edição do “Programar em Rede”, 
uma iniciativa promovida pela Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Famalicão destinada 
a apoiar, com um montante até 10 mil euros, 
um projeto cultural que seja promovido em 
conjunto por várias associações e institui-
ções do concelho.

As candidaturas devem ser apresenta-
das por email para o endereço eletrónico 
cultura@vilanovadefamalicao.org até 31 de 
julho de 2019, após preenchimento da ficha 
de inscrição disponível em www.vilanovade-
famalicao.org/_programar_em_rede. 

A meta do programa é envolver os vários 
agentes culturais do concelho na concreti-
zação de um evento que se diferencie pela 
inovação e criatividade, pela capacidade de articulação com outros agentes culturais, pela 
capacidade de mobilização e atração de público e que contribua para a descentralização 
da atividade cultural no concelho. O projeto vencedor deve ser concretizado entre 1 de 
janeiro e 30 de julho de 2020.

Ao “Programar em Rede” podem candidatar-se as entidades com atividade no domínio 
cultural que tenham sede em Famalicão ou que, sendo de fora, promovam atividades de 
interesse municipal e sejam pessoas coletivas legalmente constituídas.  As que apresen-
tem candidatura podem optar pelas áreas artísticas e de criação que assim entenderem, 
sendo mais valorizados os projetos que apresentem cruzamentos disciplinares e apostem 
na formação de públicos. 

A divisão de Cultura e Turismo do município é a quem compete a verificação da confor-
midade das candidaturas, a avaliação e decisão do projeto vencedor será da responsabili-
dade do Conselho Municipal da Cultura. 

A iniciativa “Programar em Rede”, recorde-se, arrancou em 2016, com a Fundação 
Cupertino de Miranda a arrecadar o prémio com o projeto cultural “Museus Ilustrados em 
Rede”. Em 2017, a grande vencedora foi “A Casa ao Lado” com o projeto de arte urbana 
intitulado “Traço”. O vencedor da edição de 2018 foi a Associação Dar-as-Mãos com o 
projeto “Poesia Invade a Cidade”.  
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USF celebrou 
os Reis com cantares 
e convívio

Os alunos da Universidade Sénior de Famalicão reuni-
ram-se, no passado dia 11, para celebrarem os Reis.

O encontro contou com a actuação do grupo de can-
tares da associação presidida por Fernanda Costa, que 
remeteu o programa para temas da quadra.

A tarde foi de convívio e de lanche, ao qual não faltaram 
as iguarias próprias da quadra.

O auditório da Escola Bá-
sica de Pedomeacolheu, no 
passado dia 7, uma Sessão 
Escolar do Parlamento dos 
Jovens, que contou com a 
presença da deputada Maria 
Augusta Santos, eleito pelo 
PS como representante do 
círculo eleitoral de Braga.

Os tiveram a oportunidade 
de conversar com parlamen-
tar, “sobre o funcionamento 
da Assembleia da República, 
e do modo como são eleitos 
os deputados, bem como as 
suas competências e a orga-
nização”, sublinha a escola, 
que fala de uma oportunida-

de para  b também levantar 
diversas questões e apre-
sentar preocupações ineren-
tes às alterações climáticas. 
“Como é que cada um pode 
contribuir para minimizar o 
atual processo de degrada-
ção ambiental nos oceanos 
e as alterações climáticas 
que resultam do atual estilo 
de vida”, foi a questão susci-
tada, e foram apresentadas 
as várias propostas das dife-
rentes listas num cenário de 
diálogo democrático, e troca-
das ideias entre os “futuros” 
deputados e Maria Augusta 
Santos. 

O debate “foi bastante 
produtivo, tendo sido exer-
cido o direito de expressar 
opiniões, estimulada a ca-
pacidade de ouvir diferentes 
contributos, e percebido que 
a construção de um futuro 

sustentável exige a partici-
pação de cada um e a cola-
boração de todos”, descreve 
a escola, que faz um balanço 
positivo da sessão.

No âmbito da Mostra Co-
munitária “Arrancada dos 
Reis 2019”, que decorreu no 
passado no Louro, encontra-
-se patente na sede da Junta 
de Freguesia, até ao final de 
Janeiro, uma mostra de pin-
tura do artista local Joaquim 
Machado. 

A exposição “Retros-
petiva” reúne um conjunto 
de obras de Joaquim Pinto 
Machado. Com total desco-
nhecimento pelas técnicas 
de pintura e desenho, Joa-
quim Machado começou a 

dar as primeiras pinceladas 
em platex, cartolina e tela, 
na década de 70. Ao longo 
de muitos anos e com total 
amadorismo foi aperfeiço-
ando o traço, em quadros e 
ilustrações a óleo, carvão e 
aguarela. A sua curiosidade 
e interesse pelas novas tec-
nologias levou-o a elaborar 
alguns trabalhos assistidos 
por computador a partir da 
ferramenta Coreldraw. Na 
tropa, foi convidado a expor 
inúmeros desenhos, elabo-
rados a tinta da China, que 

realizou  durante o período 
em que esteve em Moçam-
bique.

A exposição de Joaquim 
Machado poderá ser visi-

tada durante este mês, na 
sede da Junta de Freguesia 
do Louro, aos sábados das 
20h30 às 21h30 e aos do-
mingos das 10 às 13 horas.

Os Bombeiros Famalicen-
ses e o Centro Social das 
Lameiras, abriram as portas 
aos formandos das Turmas 
dos Cursos de Educação e 
Formação de Adultos, de ní-
vel básico e secundário, do 
Agrupamento de Escolas D. 
Sancho I oara uma acrtivida-
de integradora que girou em 
torno da tradição dos Resis.

 Esta atividade consis-
tiu no cantar dos reis e das 
janeiras aos bombeiros e 
idosos, a que se seguiu um 

pequeno convívio. “Os for-
mandos vestiram a pele dos 
reis conseguindo contagiar 
com a sua música, quem os 
ouviu”, descreve a escola, 
que degende o evento no 
quadro de uma celebração 
dos “valores subjacentes à 
quadra natalícia como a soli-
dariedade e a partilha”. 

O balanço desta atividade 
foi “muito positivo, tanto pela 
receção da mesma junto das 
duas instituições visitadas, 
como pela a satisfação pelos 

objetivos alcançados”, con-
clui.

Vida e obra 
de Almeida Pinto 
transcrita 
para livro 

O médico, político, fi-
lantropo e cronista Manuel 
Afonso Almeida Pinto, médi-
co-cirurgião e antigo director 
do Hospital S. João de Deus, 
vai ser alvo de uma home-
nagem no próximo dia 27 de 
Janeiro.

O dia ficará marcado pelo 
lançamento da sua biografia, 
sob o título “Biografia de Ma-
nuel Afonso Almeida Pinto – 
Médico por Vocação”, da au-
toria de Francisco Mesquita. 
Nas palavras do autor, esta é “uma obra onde se aborda os 
diferentes momentos da vida do ilustre famalicense e as di-
ferentes áreas onde desdobrou a sua acção e que vão muito 
para lá do mundo da medicina e onde se apresenta o político 
que chegou a vice-presidente a nível nacional do CDS, pas-
sando ainda pelas funções de Deputado da Assembleia da 
República; o homem das letras e amante da literatura cujas 
crónicas nos jornais tem ganho uma verdadeira legião de ad-
miradores; ou ainda o Gestor Agrícola que ocupa hoje parte 
do seu tempo na administração da sua propriedade vitiviníco-
la”. A obra conta com o prefácio de Monsenhor Cónego Jo-
aquim Fernandes que acedeu ao convite lançado, honrando 
com a sua palavra e testemunho esta biografia.

Os interessados em participar na homenagem podem 
ainda fazer a sua inscrição através dos números 936134863 
(João Monteiro), 965010413 (Hipólito Barros) ou 966393913 
(Luís Pinto). 

Maria Augusta Santos em Pedome para sessão 
do Parlamento Jovens

Alunos da D. Dancho I levaram os Reis 
às Lameiras e Bombeiros

Louro: exposição de pintura patente 
na Junta de Freguesia

Morre de ataque 
cardíaco em prova 
de karting

Um homem  de 49 anos, residente em Braga, morreu 
no passado domingo de ataque cardíaco quando partici-
pava numa prova de karting no centro da cidade de Vila 
Nova de Famalicão. O piloto estava em prova quando ficou 
inanimado. Apesar do pronto socorro acabou por falecer 
no hospital. No decurso da tragédia, a organização sus-
pendeu a prova.

Homem de 58 anos 
morreu atropelado 
na EN 14

Um homem de 58 anos morreu vítima de atropelamento, 
ao final da tarde da passada sexta-feira, quando circulava na 
EN 14, em Cruz, dirigindo-se para o café onde costumava ver 
o futebol.

Ao que apurámos, o homem estaria a circular na berma da 
estrada quando foi colhido por um carro, cujo condutor não se 
terá apercebido da sua presença. Dado o embate violento, a 
vítima foi projectada e chocou com um poste de iluminação. 
António Azevedo, residia nas imediações, e era bem conhe-
cido de todos.

No local esteve o Núcleo de Investigação de Acidentes de 
Viação de Braga no sentido de averiguar as circunstâncias 
do acidente.

Alunos da Didáxis 
desafiam-se 
em laboratório

Os alunos do 8.° ano 
da Didáxis de Vale S. 
Cosme, deram um novo 
passo no âmbito da dis-
ciplina de Ciências Na-
turais. Perante o desafio 
de testar a influência dos 
fatores abióticos na ger-
minação de sementes, fo-
ram convidados a construir todo o desenho experimental de 
raiz, e fizeram-no com muita responsabilidade e competência 
científica. “Foi mais um degrau que subiram, com passada 
firme”, conclui a escola em nota de imprensa.
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Esta é a vigésima nona 
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 princípios, 
ensinos e verdades no mais 
profundo de nossos cora-
ções, como também pratican-
do no dia-a-dia o seu conte-
údo de sabedoria espiritual e 
inspiradora.

Todo o verdadeiro Cris-
tão deve colocar a sua Vida 
totalmente na dependência 
de Deus, para tudo o quanto 
almeja alcançar. Pois o nos-
so Deus é o Dador da Vida, 
portanto, tudo quanto existe 
e acontece em nossas Vidas 
está no controlo total D’Ele. 
Quando analisamos as corre-
rias em relação as festas e os 
feriados de final de ano, como 
o Natal, a passagem para o 
Ano de 2019, tudo isto já pas-
sou! Porém, o que acontece-
rá de tudo isto? Todos nós te-
mos em mente como desejo 
uma Vida nova. Fora a Vida 
velha, uma nova rotina, no-

vos planos e objetivos, novas 
metas a serem alcançadas, 
novos desafios que enfren-
taremos, enfim, muitas ex-
pectativas gira em torno dos 
nossos pensamentos. Diante 
de tudo isto, imaginamos me-
lhorar a nossa própria Vida, 
se dedicar à Família, tornar 
os nossos relacionamentos 
mais aprazíveis, o nosso tra-
balho mais produtivo, mas, 
será que é tudo o que temos 
a fazer? Neste contexto, nós 
mesmos dirigimos a nossa 
Vida, nós é que fazemos nos-
sos próprios planos. Na ver-
dade, não há nada de errado 
fazermos planos, e, posso até 
acrescentar o seguinte dizer: 
quem não faz planos, ou, não 
tem metas e nem objetivos, 
que não estabelece alvos 
para a sua Vida, é uma pes-
soa que apenas sobrevive, 
não tem um verdadeiro viver 
em sua essência. Isto é uma 
tristeza, mas, é a realidade 
da Vida de muitas pessoas. 
Com este devocional desejo 
desafiar os nossos queridos 
leitores a arquitetar planos 
e a buscar alvos a serem 
alcançados, terem sonhos 

de forma a persegui-los e 
conquistá-los, pois só assim 
se vive uma Vida objetiva-
mente. Na Palavra de Deus, 
está escrito o seguinte: …”Os 
olhos do SENHOR estão em 
todo lugar, contemplando os 
maus e os bons.”… Provér-
bios 15:3; …”O coração do 
homem considera o seu ca-
minho, mas o SENHOR lhe 
dirige os passos.”… Provér-
bios 16:9; …”Muitos propósi-
tos há no coração do homem, 
mas o conselho do SENHOR 
permanecerá.”… Provérbios 
19:21 … Todos estes textos 
bíblicos querem de facto nos 
dizer alguma coisa, e o que 
é? Que em nossas Vidas se 
faz necessário confiar total-
mente em nosso Deus, pois, 
todos os propósitos D’Ele 
para nós se cumprirão. E, por 
causa disto devemos buscar 
a Sua orientação, para andar-
mos conforme a Sua maravi-
lhosa Vontade, que é Boa, 
Perfeita e Agradável. Mais 
do que nunca, devemos nos 
dedicar a Oração, ou seja, 
um tempo para manter um di-
álogo profundo com Deus; ler 
a Sua bendita Palavra, para 

conhecermos os seus pen-
samentos, como Ele reage 
e faz todas as coisas, pois, 
para Ele não há impossíveis 
e escrito está, que tudo é 
possível ao crê. Jamais con-
seguiremos enganar a Deus, 
pois Ele tudo vê, tudo sabe, 
Ele está em todo lugar … Ele 
é Deus! … Ele é o Senhor 
Omnipotente, tem todo o po-
der e soberania, Ele controla 
tudo, mesmo na imensidão 
de todo o Universo … Ele é 
o Senhor Omnisciente, tudo 
Ele vê e sabe, pensamentos, 
intenções do nosso coração, 
desejos, nosso passado, 
presente e futuro … Ele é o 
Senhor Omnipresente, Ele 
está em todo lugar, Ele é 
eterno, para Ele não existe 
limitações… Ele é Deus! … 
A Bíblia Sagrada nos diz em 
Provérbios capítulo 16, ver-
so 20, o seguinte: …”O que 
atenta prudentemente para 
a palavra achará o bem, e o 
que confia no SENHOR será 
bem-aventurado.”… Isto quer 
dizer que Ele espera de nós, 
que coloquemos N’Ele a nos-
sa confiança, ou seja, entre-
garmos tudo em suas mãos, 

os nossos planos e objetivos, 
na certeza de que Ele estará 
nos orientando e direcionan-
do em todas as coisas. Por 
isso, deixo aqui duas pergun-
tas e responda para si mes-
mo … És uma pessoa feliz de 
verdade? … Tens confiado 
em Deus de todo o coração? 
… Minha sugestão: deixe Ele 
ter a primeira palavra em tudo 
quanto almejas alcançar e 
conquistar, bem como, deixe 
Ele ser o Senhor da sua Vida 
em todas as áreas. Eu creio 
que os planos mais seguros 
são aqueles os que Deus 
orienta, e, nós em Obediên-
cia, os acatamos. Sejamos 
sempre dependentes e con-
fiantes em Deus, só teremos 
a ganhar com as Suas mara-
vilhosas Promessas e Bên-

çãos.
… Deus vos Abençoe 

grandemente.

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: “Confia ao SENHOR as tuas obras, 
e teus pensamentos serão estabelecidos”.

PROVÉRBIOS 16:3



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

EMPRESA 
CERTIFICADA

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

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

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

Alvará para prestações de serviços, 
restauração e comércio.

TLM.: 933 594 771

VENDO
Casa para restauro 

em Lousado 59.000€
TLM.: 914 904 464

PRECISA-SE
Cabeleireira 

profissional na zona 
de Famalicão.

 TLM.: 914 358 064

VENDO
Vivenda junto às 

piscinas de Novais. 
TLM.: 914 665 871

EMPRESA NO SETOR ALIMENTAR DE 
ULTRA CONGELADOS EM FAMALICÃO

RECRUTA:
Ajudante de armazém.

TLF.: 252 331 750

PRECISA-SE
Funcionário p/ loja informática
 c/ experência em reparação 

e atendimento ao publico.
TLM.: 911 815 386

ADMITE-SE
Pessoal c/ boas condições
 p/ ir durante 2 semanas 

trabalhar na Bélgica.
910 186 816 | 913 988 583

ALUGA-SE
Quarto a senhora 

ou menina.
TLM.: 968 074 196

VENDE-SE
Quintinha no Louro, 

Casa de pedra restaurada. 
Aceita-se permuta.

TLM.: 919 701 906

PASSA-SE 
Café/ Restaurante

 em Joane c/ 
boa faturação. 

Motivo do passe 
doença.

TLM.: 936 272 219

ORAÇÃO A
 S. JUDAS TADEU
Advogado dos casos difíceis 

e desesperados. Reze 9 
Avé-Marias durante 9 dias.
Peça 3 desejos: 1 possível 
e 2 impossíveis e ao nono 

dia publique o aviso. 
Cumprir-se-á mesmo que 

não acredite. 

ALUGA-SE
Pavilhão c/ 400m², a 1 km 

da cidade. Licenciado 
para indústria.

TLM.: 919 241 504
VENDO
T2 em Oliveira

 S. Mateus c/ vaga de
 garagem. 79.000€.

TLM.: 914 904 464

ALUGO
T3 em fradelos 

c/ garagem 330€.
TLM.: 914 904 464

F.V.



19O POVO FAMALICENSE15 de Janeiro de 2019

HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

VIVIANE
ÚLTIMOS DIAS

Boca de Mel. Desfrute de bons 
momentos em ambiente envolven-
te e relaxante. Oral delicioso, 69, 
carícias. Com vídeo erótico. Não 

atendo privados e fixos. 

TLM.: 913 441 183

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

dias a partir das 8h. 
Corpo bem feito.

TLM.: 915 785 033

FAMALICÃO
Loira, sexy, magra, peito 

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

 nas calmas.
TLM.: 918 081 000

QUER 
ANUNCIAR?
252 318 432

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 
MEIGUINHA

FAMALICÃO.
Peito de meloa, corpo bem 

constituído e peludinha. Não 
atendo números privados.

 TLM.: 926 598 702

RELAX RELAX

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

TLM.: 917 695 497

BONEQUINHA 
DE LUXO

19 ANOS | FOTO REAL
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

FAMALICÃO
Lara, jovem, meiga, jeitosa, 

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

Não atende privados.
TLM.: 916 130 100

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

A BELEZA 
CUBANA

Peito XL, 69 gostoso, boa 
espanholada, beijos molhados, 

meiga e carinhosa + acessórios. 
Atendimento para 

cavalheiros de bom gosto.

TLM.: 916 894 779

BELA
 MULATA

Educada, discreta, fogosa e 
gostosa. Sou bem meiguinha, 
peito XXL para espanholada, 

mi... e oral ao natural. Adoro por 
trás. Completa.Todos os dias.

TLM.: 912 053 845

TRAVESTY
25 ANOS
Ativa, passiva, 

completa ao ponto 
natural. Foto real, 

sem enganos.
TLM.: 918 641 298

1.ª VEZ
EM FAMALICÃO

25 ANOS
Sou novidade, meiga, 

carinhosa, dou beijinhos, 
O natural, mamas grandes 

p/ espanholada, 69 delirante. 
Adoro mi... Venha-se deliciar. 
Atendo em lingeri, ambiente 

quentinho. Tenho vários 
acessórios. Apartamento 

privado c/ estacionamento.

TLM.: 919 417 997

RELAX RELAX




