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EN 14: Continental
na expectativa da variante
e nova travessia
Pág. 4

Famalicão já aquece
os motores para
o Carnaval 2019

Casa das Artes
no palco
da “credibilidade”

Pág. 9

Quase 88 mil espectadores em 2018, e um número médio de espectadores bem acima dos 85 mil nos últimos cinco
anos, são números que traduzem a consolidação da Casa das Artes enquanto equipamento de referência cultura a
norte. Essa é a convicção de Álvaro Santos, director artístico, segundo o qual o sucesso é fruto de uma filosofia que
naturalmente privilegia os nomes incontornáveis do espectáculo, mas não prescinde da produção dos seus próprios
conteúdos, de criar e de acrescentar. O triângulo completa-se com a comunidade, que Álvaro Santos quer envolvida
na história de uma casa que encara como “um instrumento ao serviço do desenvolvimento do território”.
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Exposição vai ser inaugurada a 9 de fevereiro
fica patente até 18 de maio

Alexandre Conefrey mostra
“Anima Mea” na Ala da Frente
“Anima Mea” é o título da mostra de Alexandre
Conefrey que vem animar o
próximo ciclo expositivo na
galeria de arte contemporânea Ala da Frente. O espaço
localizado no Palacete Barão
da Trovisqueira, no centro da
cidade famalicense, inaugura a 9 de fevereiro a exposição que estará patente até
18 de maio.
Os trabalhos do artista
lisboeta chegam à Ala da
Frente depois de apreciados
em espaços culturais de referência, como a Fundação
Calouste Gulbenkian, Centro
Cultural de Belém, Fundação
de Serralves ou a Andrew
Mummery Gallery, em Londres.
Comissariada por António Gonçalves, a exposição explora o confronto do
artista com uma cadeia de
impossibilidades do mundo
interior e exterior, material e
espiritual. Composta por 28
desenhos, a mostra remete
para um universo da pintura

de Brueghel, pintor Flamengo do Séc. XVI.
Segundo António Goncalves, “o uso da linguagem
do desenho e a exploração
das expressividades do carvão suscitam uma particular atenção para as formas
que surgem e se organizam
em cada plano da folha de
papel. Formas que partem
das estruturas da torre e dos
moinhos. Alusões, parecenças, revelações, aproximações, são repostas que se
propõem nas manchas, nas
linhas, nas texturas que Alexandre Conefrey plasma na
folha de papel. É partir das
quais que somos levados ao
universo da simbologia, da
presença do fazer histórico,
em que cada autor deu por
meio da imaginação sentido
às formas que nos são familiares, mas nem sempre percetíveis.”
Alexandre Conefrey nasceu em Lisboa em 1961,
onde vive e trabalha. Fez o
curso de desenho no Ar.Co,

em Lisboa entre 1993 e 95 e
foi bolseiro no Royal College
of Art, em Londres. As suas
obras estão presentes em
diversas coleções: AR.CO;
Caixa Geral de Depósitos,
Lisboa; CAM, Fundação Ca-

louste Gulbenkian, Lisboa;
Coleção António Cachola;
Ministério dos Negócios Estrangeiros; Fundação Carmona e Costa; Coleção de
Arte Fundação EDP; e diversas coleções privadas.

É bem difícil entrar
em segurança
na Rua da Granja,
para quem vem
da Rua do Espinhal,
na Carreira...
Agora sem o precioso
espelho que ali
se encontrava
para auxiliar
a visibilidade
- e que se pode
ver desstruído na foto pode dizer-se que é um
autêntico
“tiro no escuro”...
Substituição impõe-se,
a bem da segurança
rodoviária!
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Têxteis técnicos
pesam
124 milhões
nas exportações

Os têxteis com aplicações técnicas já pesam 124 milhões de euros nas exportações do cocnelho de Vila Nova
de Famalicão, representando 26 por cento do total das
vendas internacionais do setor neste concelho. Os dados
resultam da mais recente edição do Anuário Estatístico
Regional elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística.
Famalicão, que se autodenomina Cidade Têxtil de Portugal, assume 9,1 por cento das exportações da indústria
têxtil e vestuário em todo o país, com 474 milhões de euros de vendas para o exterior em 2017, o que corresponde a 23,7 por cento do total das exportações do concelho
(1.998.077 mil milhões de euros). Os principais mercados
de exportação dos têxteis famalicenses são Espanha (21
por cento), Alemanha (16,5 por cento) e França (12 por
cento).
De acordo com o mesmo anuário, o desempenho dos
têxteis técnicos está mesmo em crescendo. De 111 milhões que representavam em 2016, passaram para 124
milhões de euros em 2017. Sublinhe-se que, entre 2013 e
2017, as exportações de materiais ou produtos têxteis que
se distinguem pela sua elevada tecnicidade e diferenciação cresceram 24,1 por cento no concelho. Também em
2017, o volume de negócios cresceu 5,3 por cento, para os
812 milhões de euros, e o valor acrescentado bruto subiu
7,6 por cento para os 254 milhões de euros.
Refira-se que o secto da indústria têxtil e do vestuário
conta, em Vila Nova de Famalicão, com 827 empresas e
regista um total de 11.245 pessoas ao serviço. O sector
conta com 11.245 pessoas ao serviço, e gera um volume
de negócios da ordem dos 812 milhões de euros, com 254
milhões de valor acrescentando bruto. O volume global
das exportações é de 475 milhões de eurosm onde se incluen os têxteis tecncos copm 124 milhões.

Recenseamento Agrícola
O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai realizar, em
2019, o Recenseamento Agrícola para obter informação
sobre as principais variações na estrutura das explorações agrícolas e dos sistemas produtivos praticados na
última década em Portugal, bem como sobre os dados caracterizadores da população ativa no setor agrícola.
Para o efeito, o INE vai levar a cabo uma ação de recrutamento de 1300 entrevistadores para todo o território
nacional. Quem pretender perceber as condições e candidatar-se deverá consultar o site do instituto, em recrutamento.ine.pt.
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SEDE: Rua Camilo Castelo Branco n.º 45
Gerência: Ana Filipa Ribeiro
Diretora: Sandra Ribeiro Gonçalves
Chefe de Redação: Ana Filipa Ribeiro
Redação: Sandra Ribeiro Gonçalves
Design Gráfico: Ana Filipa Ribeiro
Estatuto Editorial: www.opovofamalicense.com

Email: geral@opovofamalicense.com;
publicidade@opovofamalicense.com;
redaccao@opovofamalicense.com;
TLF.: 252 312 435 | TLM.: 918 157 706 / 931 990 020
* Todos os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus
autores.
* Todos os anúncios e fotografias são propriedades do editor, não podendo ser reproduzidos sem autorização por escrito.

29 de Janeiro de 2019

O POVO FAMALICENSE

3

4

O POVO FAMALICENSE

29 de Janeiro de 2019

Continental doou ecógrafo
à Clínica da Mulher, Criança e Adolescente
VALÊNCIA DEVERÁ ESTAR CONCLUÍDA ATÉ AO FINAL DO VERÃO
E TEM FINANCIAMENTO ASSEGURADO PELO MUNICÍPIO E SOCIEDADE CIVIL
A Clínica da Mulher,
Criança e Adolescente, que
o Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) vai criar
no Hospital de Famalicão,
recebeu mais um impulso.
Na passada terça-feira, a
Continental procedeu à entrega formal de um ecógrafo,
equipamento que irá integrar
os recursos de uma valência
que pretende qualificar a resposta assistencial na maternidade e na infância.
A
clínica,
anunciada
como ambição há cerca de
um ano, deverá estar concluída até ao final do verão.
Essa é, pelo menos, a expectativa do presidente do
Conselho de Administração
do CHMA, António Barbosa,
segundo o qual o concurso já
se encontra aberto, havendo
condições para conclusão
do processo nessa altura.
A bom ritmo prossegue,
entretanto, a angariação de
verbas necessárias a financiar a construção da clínica.
Orçada em 300 mil euros, a
valência contou logo com um
impulso de peso da Câmara

Municipal de Via Nova de Famalicão, que se disponibilizou para assumir metade do
investimento (150 mil euros).
Para o restante equivalente
foi dirigido um apelo à sociedade civil famalicense, e a
resposta tem sido, segundo
António Barbosa, “muito positiva”. Cerca de 85 por cento
desse montante está garantido, e outras disponibilidades expressas não permitem
prever dificuldades na prossecução do objectivo.
À Continental, o presidente do Conselho de Administração agradece o apoio,
“que já não é de agora”. Os
recursos que tem canalizado
para o CHMA são importantes, mas para este responsável é igualmente importante
o apoio institucional, pela
mensagem que envia à comunidade. António Barbosa
sublinha, por isso, quer os
profissionais do centro hospitalar encaram estes donativos “com responsabilidade”,
empenhados que estão na
prestação de um bom serviço à população.

Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental,
espera que este ecógrafo
permita “diagnósticos mais
precoces”, e com isso acrescentar qualidade ao serviço
que é prestado à população
em áreas tão essenciais
como sejam a da maternidade e da infância. Na certeza
de que a multinacional alemã, para além do seu papel
activo no desenvolvimento
do território, enquanto geradora de riqueza e empregadora, tem sabido exercer
a sua “responsabilidade
social”, o administrador deixou a porta aberta a outros
apoios à Clínica da Mulher,
Criança e Adolescente, a
qual definiu como “projecto
meritório”. O ecógrafo agora doado reporta-se ao ano
de 2018, pelo que em 2019
poderá haver oportunidade
para outros donativos. “A
responsabilidade social não
se faz por um dia. Existe uma
responsabilidade social que
vai para além de um ano fiscal. Em termos fiscais temos

CHMA celebra mais um donativo entre parceiros

limites, mas este é um novo
ano e estaremos dispostos a
novas aproximações, dentro
das mesmas iniciativas, ou
outras que venham a ocorrer. No âmbito daquilo que
nós suportamos, estaremos
abertos a fazer outros donativos”, refere a propósito.
Para Ricardo Mendes,
vice-presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de

Famalicão, a disponibilidade
financeira para esta Clínica
é encarada pelo executivo
como um “dever”. “A Câmara
Municipal tem como missão
atender as necessidades
dos seus cidadãos”, disse,
pelo que esta é uma necessidade clara a que não podia deixar de atender. “Não
vamos estar aqui a discutir
se o dever é da Câmara ou

do Estado. Este é um projecto meritório, e tínhamos o
dever de apoiar”, salientou,
acrescentando que o CHMA
pode continuar a contar com
este executivo para todas as
iniciativas que se traduzam
na prestação de melhores
cuidados de saúde à população.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

EN 14: beneficiação sem travessia só
permite “chegar mais rápido ao problema”
PRESIDENTE DA CONTINENTAL CRÍTICO COM IMPASSE NA CONSTRUÇÃO DA NOVA
PONTE E VARIANTE À TROFA

A Continental continua a
aguardar com expectativa a
concretização da variante à
Estrada Nacional 14 (EN 14),
parte do projecto de beneficiação que implica a construção de uma nova travessia
sobre o rio Ave, e a peça do
puzzle que permitirá à multinacional alemã ultrapassar
definitivamente os constrangimentos diários que sofre,
em matéria de acessibilidades, para exportar a sua produção. Sem isso, a situação
não fica resolvida “nem de
perto nem de longe”, sustenta o presidente do Conselho
de Administração, Pedro
Carreira, que falou à nossa
reportagem à margem da
cerimónia de entrega de um
ecógrafo ao CHMA (notícia
no topo da página).
Segundo este responsável, a variante suporta-

da pela nova travessia “é o
nosso cavalo de batalha de
30 anos”. Pedro Carreira,
que suporta um cepticismo
assumido nas promessas
incumpridas dos sucessivos
Governos, não vê com bons
olhos as indicações divergentes que vai tendo acerca
deste processo. Adianta que
chegou a ter informações
que apontavam para que a
obra fosse lançada no final
do ano passado, o que contrasta com as mais recentes
declarações públicas do Governo, que remete o impasse
no arranque do projecto para
a Agência Portuguesa do
Ambiente, que ainda não se
pronunciou sobre o impacto
ambiental.
“Estranhamos,
mas aguardamos, porque
aquilo que eu tenho informação, e foi discutido há muitos
meses atrás, é que seria en-

tregue em meados de Outubro/Novembro. Não sei mais
nada…”, desabafa.
O administrador da Continental lamenta que o essencial do constrangimento de
que padece a EN 14 continue
por solucionar, e sem horizonte definido. “Esta operação que está a ser feita é
uma operação que podia ter
sido feita há 20 anos, ou há
30. Não tem nada a ver com
a questão da travessia do
rio Ave. Isso é que causa os
constrangimentos a todos os
nossos acessos. A construção da variante é que permitirá o escoamento da EN 14.
Entrar na nacional 14, com
ela tapada, é exactamente
a mesma coisa”, lamenta,
e acrescenta: “não estou a
ver que isto resolva, nem de
perto nem de longe a situação. Sem a rua de Montoito

ligada à EN 14, esta obra não
resolve nada, e depois dessa
rua de Montoito estar ligada
à EN 14, sem essa variante,
vamos ter exactamente o
que temos hoje. Ou melhor,
vamos chegar mais rápido
ao problema”.
Por oposição, constata
com agrado o lançamento do
concurso para construção do
acesso dedicado entre a EN
14 e zona industrial de Lousado – a Rua de Montoito -,
lançado recentemente pela
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão. Esta
nova via, que irá permitir
uma ligação directa da Continental à estrada nacional, irá
também privilegiar o acesso
ao futuro terminal ferroviário
de mercadorias, a construir
pela “Medway”, segundo Pedro Carreira, o que virá qualificar de forma significativa a

questão das acessibilidades.
Quanto a constrangimentos sofridos pela Continental
face à obra de beneficiação
em curso, Pedro Carreira
alega que não são relevantes, na medida em que a

gestão da alternância do
trânsito tem permitido os níveis de fluidez que já eram
habituais para a EN 14.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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2018 fecha com quase 88 mil espectadores

Casa das Artes “é espaço respeitado
no panorama nacional”
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

A Casa das Artes de Vila
Nova de Famalicão quase
atingiu os 88 mil espectadores em 2018, um número que
revela uma ligeira redução
face a 2017, quando superou
a fasquia dos 90 mil, mas
mantém um índice de espectadores que suporta a sua
“credibilidade” como referência cultural a norte. Essa é a
convicção de Álvaro Santos,
seu director artístico desde
2006, para quem a assistência média acima dos 85 mil
espectadores dos últimos
cinco anos premeia uma filosofia de gestão que não se
limita a franquear as portas
da casa para espectáculos
de incontestável atractividade, mas que aposta muito na
produção dos seus próprios
conteúdos, através de parcerias que institui, e se mantém
consciente da necessidade
de uma oferta multifacetada,
que inclua e desafie intelectualmente o seu público.
“O trabalho da Casa das
Artes, de todos os seus intervenientes, com mais ou
menos tempo, foi consolidado de tal forma que a casa se
tornou num espaço bastante
respeitado no panorama
nacional”, sublinha o director, para quem a oscilação
pontual dos números é uma
contabilidade que não retira
da equação o estatuto conquistado por um espaço que
é muito mais do que uma
sala de espectáculos. “A
Casa das Artes é, sobretudo,
e enquanto pólo gerador de
cultura, um instrumento ao
serviço do desenvolvimento

Álvaro Santos está ao leme da Casa das Artes desde 2006

do território”, refere a propósito.
De resto, é isso que mantém os seus agentes e intervenientes fiéis a “uma linha
programática muito bem definida, dentro daquele triângulo de que por vezes falo:
a comunidade; o encontro
entre o experimentalismo e
aqueles que são os espectáculos mais directos; e um
trabalho que temos que fazer
– porque estamos a falar de
um espaço público -, de promoção da actividade erudita, espectáculos com maior
profundidade, e produção de
espectáculos novos”, sustenta o director.
A grande diferença da

Casa das Artes, considera,
está na sua “capacidade de
influenciar”. “Nós queremos
ter uma palavra a dizer às
coisas. Se só recebemos e
não influenciamos, limitamo-nos a ser um sujeito passivo. A Casa das Artes há
muito que deixou de ser um
sujeito passivo em Portugal,
daí a relevância”, sustenta.
Esta “palavra a dizer” está
bem patente numa aposta
em co-produções e criação
de conteúdos.
Naturalmente, os grandes espectáculos, ditos mais
“pop”, são imprescindíveis, e
nesse patamar Álvaro Santos não tem dúvidas que a
Casa das Artes está sem-

N.º de Espectadores contabilizados entre 2012 e 2018

pre “na primeira linha” para
aquelas que são as grandes
digressões. “A Casa das
Artes goza de uma credibilidade que lhe permite ser
essa referência. Hoje em dia
é normal, mas para isso foi
preciso chegar a este patamar”, conclui.

Casa aberta
para a comunidade
Inaugurada em 2001, a
Casa das Artes começou
por apostar na sua projecção
como sala de espectáculos,
trabalho que Álvaro Santos
considera ter sido essencial
para que o resto do caminho pudesse ser percorrido

com sucesso, mas a partir
de 2006 alinhou o foco para
a sua relação com a comunidade, convicto de que não
faz sentido criar um equipamento desta natureza de
costas voltadas para o seu
universo original. “Se a comunidade não usufrui nem
tem qualquer tipo de ligação
com o espaço, será ele assim tão importante?!”, questiona, entendendo que o seu
papel de instrumento cultural
ao serviço do desenvolvimento só faz sentido “com a
comunidade cá dentro”.
Álvaro Santos sublinha o
esforço que também o município tem feito nesta ligação
à comunidade e na democratização cultural. Segundo
este responsável, este foco
da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, entidade de que depende financeiramente a Casa das Artes,
está reflectido no preço de
maioria dos bilhetes, abaixo
do praticado no mercado,
uma medida que visa objectivamente garantir o acesso
da população à cultura.

Média de
espectadores
acima dos 85 mil
Fechado o ano de 2018,
a Casa das Artes angariou
87.711 espectadores, em 403
espectáculos e 773 sessões,
por oposição a 2017, ano
que fechou com um máximo
histórico, 90.252 visitantes,
em 391 espectáculos e 803
sessões. O ano é, de resto, o

melhor que sala de espectáculos já alguma vez registou
desde que abriu portas em
Junho de 2001.
Em todo o caso, a análise
do ciclo 2012-2018 permite
perceber que o equipamento
de referência aumentou de
forma significativa o número de espectadores. O ano
de 2012 tinha fechado com
63.578, que ao passar para
os 87.711 de 2018 expressa
um crescimento superior a
27 por cento.
De acordo com o gráfico
que pode consultar abaixo,
há dois anos em que o número de espectadores diminui
relativamente ao ano anterior: 2015, e 2018, precisamente. O ano em que ocorre
essa primeira quebra, é superior a 13 por cento (13,27),
número que fica bastante
acima da quebra agora verificada de quase três (2,82).
Quanto a subidas, o ano
de 2014 é aquele que salta
à vista nos números fornecidos pelo município. A Casa
das Artes passa dos 67.296
espectadores em 2014, para
os 87.107 em 2015, o que demonstra um crescimento da
ordem dos 22,75 por cento.
O ano de 2016 também assinala um crescimento da
ordem dos 14,33 por cento,
com o número de espectadores de 2015 – 75.555, a passar para os 88.191. Outros
crescimentos, de ano para
ano, ainda que mais anémicos, ocorrerem nos anos de
2013 e 2017, 5,53 e 2,29 por
cento respectivamente.

N.º de Espectáculos e Sessões entre 2012 e 2018
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Conferência tem lugar na Fundação Cupertino de Miranda, esta terça-feira, a partir das 14h30

Descentralização reúnen Rui Moreira
e Paulo Cunha em debatem
O presidente da Câmara
Municipal do Porto, Rui Moreira, e o congénere de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, são dois dos autarcas que já manifestaram publicamente a não aceitação
da transferência de competências propostas pelo Governo de Portugal para 2019
e cujos executivos aprovaram já essa recusa. Os dois
marcam presença esta terça-feira, dia 29, a partir das
14h30, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda,
para uma conferência intitulada “Impactos da descentralização de competências
para as Autarquias Locais”
promovida em parceria pelo

Observatório das Autarquias
Locais e pelo Grupo Skillmind com o apoio da autarquia famalicense.
Para além de Paulo
Cunha e Rui Moreira participam ainda como oradores e intervenientes nesta
conferência os autarcas de
Guarda e Vila Real, Álvaro
Amaro e Rui Santos, respetivamente, o Presidente do
Conselho de Administração
Executivo das Infraestruturas de Portugal, António
Laranjo, o presidente da direção da AICCOPN, Manuel
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 Observatório das Autarquias Locais, Bartolomeu de
Noronha.
A conferência vai decorrer no auditório da Fundação
Cupertino Miranda, a partir
das 14h30. As inscrições já
estão esgotadas.
“Descentralizar as tarefas
ou as decisões?”, “Descentralização: 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 conferência.

Desta quinta-feira a sábado

CeNTI dá a conhecer
projectos de nanotecnologia
ao serviço da indústria
em exposição
O CeNTI - Centro de
Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais
e Inteligentes, dá a conhecer produtos inovadores e
novas aplicações práticas
da nanotecnologia e o seu
impacto na indústria do
Norte de Portugal através
de uma exposição que abre
esta quinta-feira, dia 31 de
janeiro, e se prolonga até
sábado, dia 2 de fevereiro.
A mostra irá estar patente
no centro da cidade, concretamente no Museu Bernardino Machado.
A iniciativa, segundo o
CeNTI, pretende enaltecer a importância da nanotecnologia para a indústria, criar familiaridade com o trabalho realizado pelos seus investigadores e mostrar alguns dos principais
resultados de diferentes projetos de investigação. É o caso de um fio de pesca que usa
a nanotecnologia para ser mais amigo do ambiente, cortinas que incorporam LEDs, soalhos que detetam inundações, uma linha de roupa ecológica concebida com resíduos das
indústrias locais, ou estofos anti fissuras para o interior automóvel, feitos com materiais
ecológicos.
Os vários exemplos do impacto da nanotecnologia na região estão compilados num
portefólio desenvolvido no âmbito do projeto Nanotech@NortePT, constituído por um livro
e seis vídeos, que vai ser dado a conhecer no decorrer da exposição. Fazem ainda parte
desta mostra três demonstradores e um quiosque interativo, estando também prevista a
presença de investigadores do CeNTI, para dar a conhecer melhor alguns dos projetos e
abordar a importância dos trabalhos realizados.
Com esta exposição pretende-se demonstrar como a região Norte e as suas empresas
são líderes na utilização da nanotecnologia na criação de novos produtos e soluções com
elevado potencial tecnológico e de inovação.
A exposição assinala o encerramento do Projeto Nanotech@NortePT, que visa a promoção da transferência de conhecimento científico e tecnológico nos domínios da nanotecnologia com o objetivo de aumentar a cooperação e o investimento das empresas em
I&D bem como promover a imagem do Norte de Portugal como fornecedor de conhecimento e tecnologia neste domínio.

Rui Moreira e Paulo Cunha, autarcas, e António Laranja da Infraestruturas de Portugal,
são alguns dos conferencistas

Projecto de Lei de Bases da Saúde do PCP
esteve em debate

PCP contra “promiscuidade”
entre sector público
e privado
O PCP defende que a
nova Lei de Bases da Saúde
“deve romper com a promiscuidade entre o sector público e o privado”. Isso mesmo
resultou claro na sessão de
esclarecimento sobre o Projecto de Lei de Bases da
Saúde do PCP, que teve lugar no passado sábado na
sede da Junta de Freguesia
de Famalicão, onde a deputada Carla Cruz sublinhou
a necessidade de “impedir
que o Estado se demita das
suas funções, delegando-as
nos grandes grupos privados
de saúde”. Segundo a parlamentar, “só último ano, lembra a deputada que acompanha as questões de saúde,
40 por cento do Orçamento
do SNS (Serviço Nacional
de Saúde) foi destinado para
o pagamento a entidades
privadas correspondendo a
3726 milhões de euros que
fazem falta ao SNS”.
Em nota de imprensa, no
rescaldo da sessão, o PCP
refere que “é importante inverter o desinvestimento no
SNS, reforçando-o em termos financeiros, tecnológicos e de recursos humanos”.
A falta de profissionais foi,
de resto, uma das questões
mais levantadas durante a
sessão de debate, com várias intervenções a criticarem a “precariedade” que

Carla Cruz deu a conhecer essencial das propostas do PCP
na Junta de Famalicão

hoje se vive no sector, sobretudo em aspectos como
as condições de trabalho, as
carreiras e os salários.
Outro dos assuntos em
discussão foi a questão do
acesso à saúde e das taxas
moderadoras, com Carla
Cruz a frisar que a “saúde é
um direito, não um negócio”.
A proposta comunista para
a Lei de Bases da Saúde,
refira-se, contempla entre
outras coisas o fim das taxas moderadoras e o acesso
gratuito, universal e geral ao
SNS.

Estado no fabrico
de medicamentos
Outra matéria abordada
nesta sessão de esclarecimento foi a dos medicamentos, com o PCP a defender o

fim “da dependência do país”
da indústria farmacêutica privada, e a incitar o Estado a
assumir uma “política do medicamento que responda às
necessidades do SNS”, e a
“cumprir o princípio constitucional do acesso universal e
gratuito aos medicamentos”
a todos os utentes. Para Carla Cruz, estes objectivos “podem e devem” ser alcançados”. Nesse sentido, lembra
a deputada, o PCP já apresentou uma proposta para
instituir o Laboratório Militar
de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF) como
Laboratório Nacional do Medicamento. Os Projectos de
Lei de Bases da Saúde,recorde-se, baixaram na última
sexta-feira à discussão na
especialidade por 60 dias.
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Repensar as IPSS…
Penso que ninguém terá dúvidas –
e Silva Peneda também não tem dúvidas
– sobre o papel crucial que as IPSS têm no
desenvolvimento local, nas suas variadas
vertentes e componentes da educação de
crianças e jovens, na proteção aos idosos e
às situações familiares mais críticas e no
desenvolvimento de atividades e projetos
que tornam as comunidades locais mais
independentes, mais livres, mais solidárias
e mais autónomas. Para além de outros
problemas que se colocam no horizonte
das IPSS e para os quais é necessário, com
tempo, encontrar soluções para evitar
catástrofes futuras, o problema da
sustentabilidade económico - financeira
é já um problema atual para o qual
é imprescindível encontrar alternativas
sustentáveis e duradouras.

1. Números grandes e pequenos…
O estudo “Importância Económica e Social das IPSS em
Portugal” serviu de base a um “momento de reflexão” no 38º
aniversário da CNIS (Confederação Nacional das Instituições
de Solidariedade) que se realizou, como é hábito e tradição,
em Fátima.
O interveniente principal deste “momento de reflexão” foi
Silva Peneda, antigo ministro da Segurança Social do PSD
(governos de Cavaco Silva) que, depois de fazer um breve
enquadramento histórico das IPSS, “mostrou-se surpreendido com alguns dados revelados pelo estudo” acima referido.
Entre as surpresas maiores de Silva Peneda, chocou-o
“que o financiamento das autarquias ao setor não chegue a
1%, pois fica-se pelos 0,75%”, acrescentando logo de seguida que “alguma coisa tem que ser feita”, realçando “o impacto
das IPSS no desenvolvimento local”.
Eu também penso que “alguma coisa tem que ser feita” e
é por isso que na Comissão Social Interfreguesias da Área
Urbana de Vila Nova de Famalicão e no Conselho Local de
Ação Social, duas estruturas integradas na Rede Social, este
e outros assuntos de capital importância para a sustentabilidade das IPSS estejam a ser debatidos com a profundidade
que merecem.
Não sei qual era a percentagem do financiamento que as
autarquias locais dedicavam às instituições particulares de

solidariedade social, no tempo em que Silva Peneda - que eu
tenho na conta de homem sério - era Ministro da Segurança
Social. Certamente era muito menor do que é agora, mas o
importante é que se vá despertando (ainda que tarde) para
uma realidade que não deixa de conter alguma “crueza”.
Penso que ninguém terá dúvidas – e Silva Peneda também não tem dúvidas – sobre o papel crucial que as IPSS
têm no desenvolvimento local, nas suas variadas vertentes e
componentes de educação de crianças e jovens, na proteção
aos idosos e às situações familiares mais críticas e no desenvolvimento de atividades e projetos que tornam as comunidades locais mais independentes, mais livres, mais solidárias e
mais autónomas.
Para além de outros problemas que se colocam no horizonte das IPSS e para os quais é necessário, com tempo, encontrar soluções para evitar catástrofes futuras, o problema
da sustentabilidade económico - financeira é já um problema
atual para o qual é imprescindível encontrar alternativas sustentáveis e duradouras.
Aqui, a participação do Estado tem sido consequente e
forte, embora, no meu entendimento, precise de ser “afinada” e atingir outras dimensões. Vieira da Silva não se cansa
de referir, e com razão, que “a parceria de cooperação entre
o Estado e o Setor Social e Solidário mais do que triplicou
em cerca de 20 anos”, vincando que, só para o ano de 2019,
“estão orçamentados mais de 1,5 mil milhões de euros para
a ação social”.
São números “grandes” para um setor que tem também
uma enorme grandeza e uma enorme disponibilidade para
dar aos outros… Quando assim acontece, temos todos responsabilidades acrescidas…

2. “São lágrimas, senhor, são lágrimas”…
O jornalista e escritor Fernando Correia esteve em Vila
Nova de Famalicão, no Museu Bernardino Machado, no dia
24 de janeiro, para fazer a apresentação do seu mais recente
livro “São lágrimas, senhor, são lágrimas”, um grande livro de
histórias verdadeiras, editado pela Guerra e Paz.
Foi com eloquência discursiva e narrativa e com a sua voz
inconfundível que Fernando Correia trouxe aos presentes as
histórias concretas e reais de Maria Teresa e Raúl, Lurdes e
António, Maria da Purificação e Manuel, pessoas de carne e
osso, oriundas dos mais variados estratos sociais e de formações muito diversas. Para o autor que prendeu uma plateia

reduzida, mas muito interessada, a violência doméstica não
escolhe idade, estatuto, títulos ou regiões do País. A violência
pode estar na porta ao lado e devemos estar atentos para
que possamos dizer “basta”.
Pregador do amor e da amizade, Fernando Correia dedica
este livro às vítimas da violência doméstica e em especial
às pessoas que tiveram a coragem de contar os casos e as
situações em que estiveram envolvidas.
Este é um livro para professores, educadores, psicólogos,
técnicos e colaboradores de instituições, advogados e magistrados, médicos e enfermeiros e para todos os setores da
população, para que se mantenham atentos e vigilantes, de
forma a poderem prevenir e evitar as dramáticas situações de
violência doméstica onde, por vezes, aquelas que são atingidas, em primeiro lugar, são as crianças.
Um livro essencial.

3. Uma velhinha…
Esta era uma velhinha (80, 85 anos?) que estava a subir a
Avenida 25 de Abril, vinda do Centro de Saúde de Famalicão,
a caminho da padaria – pastelaria “Flor do Monte”, situada
nas proximidades, para, com certeza, comer alguma coisa
depois de uma eventual consulta médica. Vinha amparada
por um homem ainda jovem, certamente um familiar próximo
que, com carinho e ternura, a ajudava nesta “longa marcha”.
Via-se e sentia-se que a senhora era uma pessoa enfraquecida, com uma pele excessivamente branca, visível através do rosto enrugado, olhos pouco expressivos e húmidos,
indiferente a tudo e a todos, frágil como uma peça de porcelana muito fina…
Não sei se o serviço existe ou não no Centro de Saúde,
mas, se não existe, poder-se-ia inovar um pouco aqui. Como?
Fazendo consultas domiciliárias a pessoas muito idosas que
têm que fazer um enorme esforço físico para se deslocar aos
“locais institucionais” onde estas consultas têm lugar.
Por outro lado, os mesmos centros de saúde e os hospitais
deviam e podiam promover “corredores prioritários” para pessoas excessivamente debilitadas, não as tratando como mais
um número para as estatísticas finais.
Para novos problemas diretamente relacionados com a
cada vez maior longevidade das pessoas, há que encontrar
novas soluções.
Estas ou outras…

Jovens da ACIP
de ouro, prata e bronze
ao peito no Campeonato
de Natação adaptada
Os jovens da Casa da Vil,
Centro de Atividades Ocupacionais gerido pela ACIP
- Cooperativa de Intervenção Psicossocial, de Joane,
venceram o ouro, a prata e
bronze no Campeonato de
Natação adaptada organizada pela Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão.
“Uns verdadeiros campeões mostrando-se especialistas nas modalidades de
crol e costas”, descreve a
ACIP em nota de imprensa,
na qual sublinha que “a promoção da prática desportiva
e a integração sociocultural
proporcionando novas experiências e vivências” são
alguns dos objectivos desta
actividades em que envolve
os seus utentes.
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Folia de 4 para 5 de março

“Brincamos?!”
ao Carnaval
em Famalicão
“Brincamos?!” é o mote
para mais uma noite de
muita folia, de 4 para 5 de
Março, naquela que será a
edição de 2019 do Carnaval
de Famalicão, que já tornou
uma referência a norte.
A festa, que literalmente
começou como uma “brincadeira” na década de 80,
cresceu a espontaneidade
para se tornar na noite de
diversão por execlência no
centro da cidade, arrastando
visitantes dos concelhos vizinhos. Com cada vez mais milhares de pessoas nas ruas,
numa enorme festa coletiva,
“o Carnaval de Famalicão é
espontaneidade,
fantasia,
alegria e diversão”, descreve
a Câmara Municipal em nota
de imprensa.
A receita da festa irã de
encontro ao alinhamento de
anos anteriores. Esperam-se famílias inteiras, grupos
de amigos, equipas mais
ou menos organizadas que
invadem a cidade, num movimento contagiante de alegria e muita folia. Os bares e
cafés abrem as portas e juntam-se à festa com os seus
dj’s a oferecerem música
aos foliões, madrugada dentro. Todos fantasiados numa
mega festa de Carnaval ao
ar livre onde há lugar para
toda a gente.
Para além da divulgação
e projeção do Carnaval de
Famalicão, a autarquia dá
todo o apoio logístico e veste
as ruas a rigor, decorando os
principais espaços da “brincadeira” com muita cor e luz.

A Câmara Municipal volta
a apostar num plano de mobilidade, com autocarros gratuitos a percorrer o concelho
transportando os foliões para
a festa, assegurando a participação em segurança de
todos os famalicenses. “Não
queremos que ninguém falte
ao Carnaval de Famalicão
e, por isso, asseguramos o
transporte gratuito para o
centro da cidade, partindo
de diversos pontos do concelho, percorrendo todas as
freguesias”, adianta o presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha, salientando
que “este plano de mobilidade é um aposta ganha e que
conquistou a adesão dos famalicenses”.
Para quem vem de fora,
a autarquia em parceria
com a CP – Comboios de
Portugal possibilita viagens
a dois euros ida e volta nos
Comboios Urbanos do Porto,
nas Linhas de Aveiro, Marco
de Canavezes, Guimarães e
Braga.

Para o edil, “esta é uma
excelente oportunidade para
os foliões vivenciarem a experiência do Carnaval de Famalicão, mas também para
ficarem a conhecer melhor
o nosso concelho, as nossas
gentes, a nossa cultura e a
nossa identidade”.
A festa tem como palco
principal a zona envolvente ao Parque da Juventude,
nomeadamente as ruas Luís
Barroso, Luís de Camões,
Praça 9 de Abril, Avenida de
França e Rua D. Fernando I,
a festa estende-se por toda
a cidade.
Do programa de animação faz parte ainda um desfile e concurso de mascarados. A alegrar a noite estará
ainda a banda Fammashow.
Para além da noite de
Carnaval, a Câmara Municipal aposta também numa
descentralização da animação carnavalesca em várias
freguesias do concelho.

Em Conferência promovida pela Delegação
da Ordem dos Advogados

António Cândido Oliveira
apresenta “Manual de Cidadania”
A Delegação de Vila Nova de Famalicão da Ordem dos
Advogados promove, no próximo dia 31 de Janeiro, pelas
18 horas, no Auditório da Assembleia Municipal de Vila
Nova de Famalicão, a Conferência intitulada Educação
para a Cidadania durante a qual será feita a apresentação
do livro “Manual de Cidadania”, da autoria do famalicense
António Cândido de Oliveira, professor jubilado da Escola
de Direito da Universidade do Minho, que também será o
conferencista.
O livro, comentado e ilustrado por R. Reimão e Aníbal
F., e com prefácio de Vital Moreira, aborda temas diversificados de reflexão sobre o tipo de cidadania que vão
do Estado e Estado de Direito, à Separação de Poderes,
à Política, à Economia, à Europa e até à Comunicação
Social.
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Oliveira Santa Maria

Queda de árvore mortal
para homem de 69 anos
Um homem de 69 anos de
idade morreu quando caiu de
uma árvore de grande porte
que se encontrava a podar. O
trágico incidente terá ocorrido cerca do meio de dia da
passada sexta-feira.
Os Bombeiros de Riba
de Ave e a equipa médica
da VMER do Hospital de
Famalicão tentaram reverter
a situação de paragem cardiorrespiratória, mas sem sucesso. O óbito foi declarado
no local.
A vítima mortal, Belmiro
Almeida, residia na Rua de
Real, em Oliveira Santa Maria, onde o acidente ocorreu,
e estaria a podar canos de uma árvore de grande porte, com o auxílio de uma retroescavadora
que o elevou, quando perdeu o controlo, por razões ainda não apuradas, e caiu de uma altura
de cerca de cinco metros, para a via pública. Terá tido morte imediata.
A Rua de Real esteve cortada durante várias horas, para que a GNR procedesse a recolha
de elementos que expliquem as circunstâncias em que se deu o acidente.
No local estiveram os Bombeiros de Riba de Ave, e os Bombeiros Famalicenses que transportaram o corpo para a morgue.
S.R.G.

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

Quando o PCP governa!
Que o espectro político
mais à esquerda em Portugal
encontrou ensinamentos na
antiga União Soviética todos
sabemos. Que a antiga União
Soviética foi liderada por políticos totalitários também é de
conhecimento geral. Que na
antiga União Soviética ninguém ousava afrontar o poder
instalado também não é novidade. O que não sabíamos é
que em Portugal o reflexo do
totalitarismo Soviético, que
encontra espaço no PCP, fosse capaz de se manifestar no
âmbito do poder local.
Soube-se através de uma
investigação jornalística que
a Câmara Municipal de Loures, liderada por Bernardino
Soares, militante do PCP,
adjudicou, nos últimos três
anos, mediante ajuste directo, ao genro de Jerónimo de
Sousa, seis contratos que
somados atingem um valor
superior a 150 mil euros.
Independentemente
de
saber-se se a contratação
cumpriu os pressupostos legais, se os serviços foram
efectivamente prestados ou
até se existiu favorecimento
pessoal, o que há a realçar é
a forma como o PCP reagiu
quando confrontado por uma
investigação cujos factos provou através da exibição de
documentos.
Jerónimo de Sousa, em
tom exaltado, responde aos

jornalistas que o secretário-geral do partido não tem a
obrigação de conhecer as relações laborais dos seus familiares, ainda que próximos,
e que a investigação não passa de uma perseguição anticomunista.
Mas será que Jerónimo de
Sousa teria a mesma postura
se o caso dissesse respeito
a um familiar de um politico
de outro partido!? Obviamente que não. Basta pensar nos inúmeros casos de
contratação pública em que o
PCP acusou governos e autarquias locais de favorecer
“clientelas privadas”.
Ao que parece para o secretário-geral do PCP apenas
estão sujeitos a esclarecimento os outros agentes políticos, pois quando se trata do
seu partido, tudo não passa
de manobra anticomunista.
Por sua vez, Bernardino
Soares, militante promissor
à substituição de Jerónimo
de Sousa – a eleger, provavelmente à porta fechada – a
justificação para a contratação do genro do seu líder encontra fundamento no respeito pelos “preços de mercado”.
Mas então as economias
de mercado e as suas regras
não são aquelas que exploram os trabalhadores, que os
obriga a trabalhar com vínculos laborais precários!? Não
são as economias de mer-

cado o reflexo dos sistemas
capitalistas que o comunismo
pretende derrubar através da
revolução do proletariado!?
Serão. Mas como não
vivemos em regime comunista e por isso não se pode
contratar quem se quer sem
estar sujeitoao escrutínio da
opinião pública, não há outra
hipótese que não passe por
usar as regras da economia
de mercado para justificar
uma contratação feita à moda
comunista.
Na verdade,o que sobressai de toda esta polémica é
que o PCP não está preparado para ser confrontado a
prestar esclarecimentos, sendo que convirá relembrar que,
em Portugal, desde 25 de Novembro de 1975, se vive em
democracia e que, por isso,
as regras são iguais para todos, mesmo que isso custe a
aceitar.
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USF de Joane consegue certificação internacional
A Unidade de Saúde Familiar (USF) de Joane acaba
de concluir com sucesso o
seu processo de Acreditação, no âmbito do Modelo
de Certificação ACSA Internacional (Agencia de CalidadSanitaria de Andaluzia),
adotado pelo Ministério da
Saúde, para as Instituições
do Serviço Nacional de
Ssaúde (SNS), tornando-se
a primeira de 14 unidades a
conseguí-lo.
A novidade é avançada
pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de
Famalicão, liderado por Ivo
Machado, que em nota de
imprensa se confratula com
o feito alcançado pela unidade.

a ser Acreditada, “feito que
implica maior responsabilidade de todos os profissionais que a integram, acreditando-se que tal não será
impedimento da manutenção
da sua qualidade assistencial”.
O ACES congratula a
USF e agradece “o empenho
de toda a equipa envolvida
neste processo de melhoria
contínua”, na certeza de que
o alcançado resulta do “es-

A USF de Joane, liderada pelo médico Rui Santos,
“vê assim reconhecido todo
o empenho colocado na sua
ação, merecendo o reconhecimento e gratidão por elevar

a qualidade do serviço prestado junto da comunidade”,
refere o ACES, segundo
o qual a USF de Joane é a
primeira das 14 unidades do
Agrupamento de Famalicão

PSP detém 3 suspeitos
de tráfico de estupefaciente
A PSP de Vila Nova de Famalicão, Braga
e Barcelos detiveram três jovens na posse de
haxixe suficiente para 117,86 doses.
Em comunicado, a PSP adianta que as detenções ocorreram “quando se encontravam
em missão de serviço de prevenção à criminalidade”. Os jovens têm idades compreendidas
entre os 16 e 20 anos, e para além da droga
tinham ainda na sua posse uma quantia de 60
euros, que lhe foi apreendida. Os detidos foram notificados para comparecerem junto dos
respetivos Tribunais.

forço e motivação de todos
os profissionais que participaram neste projeto, da sua
persistência, complementaridade de funções em torno
de objetivos comuns, potenciando a melhoria contínua
organizacional e fortalecendo a confiança dos cidadãos
nas respetivas instituições”.
Segundo o ACES, liderado por Ivo Machado, “a
Acreditação de Unidades de
Saúde apresenta-se como

uma das principais prioridades estratégicas do Ministério da Saúde e da ARS
Norte, estando coerente com
a Estratégia Nacional para a
Qualidade na Saúde e com
as ferramentas e normas de
gestão clínica e organizacional que têm vindo a ser desenvolvidas para o SNS”.

Natação

Gabriel Santos fica novo
Record Nacional

Gabriel Santos estabeleceu o
Record Nacional na estafeta de
4x100L, na XXVII Vale do Tejo, realizada Abrantes, em representação
da seleção regional. Além do record
nacional também foi estabelecido
o record do torneio numa estafeta
em representação da Associação
de Natação do Norte de Portugal
(ANNP), constituída por Gabriel
Santos(GDNF), Fernando Carvalho
(FOCA), Bernardo Ferreira (CLIP),
Tiago Rodrigues (CLIP).
Na prova em que participaram
287 atletas, em representação das
13 seleções regionais, as famalicenses Ines Faria, Daniela Lopes,
Gabriel Santos e Afonso Silva estiveram em excelente nível contribuindo para que a ANNP tenha conquistado o 2.º lugar absoluto com
380 pontos.
Entretanto, o Grupo Desportivo de Natação em parceria com a
Câmara Municipal de Famalicão
organizou no dia 26 de janeiro, na
biblioteca municipal, uma ação de
formação subordinado ao Treino do
Vo2Max no Triatlo.
A sessão contou com a participação de cerca de centena de formandos. De realçar que a
formação foi creditada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, permitindo unidades
de crédito aos formandos para renovar a cédula de treinador de desporto, estando prevista
nova ação de formação para o mês de maio.

JS de Famalicão com maior
reconhecimento nacional
O último Congresso Nacional e a última
Comissão Política Nacional da Juventude Socialista (JS), ditou um aumento do número de
militantes famalicenses nos órgãos nacionais
do partido, e de representantes na Comissão Politica Nacional do PS. Para além disto,
manteve a sua representatividade no Secretariado Nacional.
Isso mesmo adianta a JS de Famalicão em
nota de imprensa, onde alega que a estrutura
famalicense “passou ainda a contar com mais
um militante honorário”, Ricardo Dias, precisamente líder da “jota” local, que está agora
na fase final do seu segundo mandato mandato de dois anos, cargo que acumula com
o de vice-presidente da Federação de Braga.
A concelhia da JS de Famalicão agradece ao anterior Secretario Geral da JS, Ivan
Gonçalves, “todo o apoio e dedicação que demonstrou ter pela estrutura de Vila Nova de Famalicão”, e agradece ainda “a todos os militantes famalicenses que se dedicam todos os dias para engrandecer a concelhia da JS”.
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PASEC distinguiu mérito a cerca de 30 alunos
da Escola de Adultos
O Escola de Adultos da
PASEC Habitat realizou, no
passado dia 25 de Janeiro, a
Gala de Entrega de Prémios
de Mérito e Excelência de
2019, relativa ao ano letivo
anterior, e que premiou cerca
de três dezenas de alunos.
Segundo a PASEC esta
foi uma gala para “partilha
de experiências e aprendizagens, bem como de reconhecimento pelo seu esforço ao
longo do ano”. Foram vários
os testemunhos dos alunos
sobre a sua participação nas
atividades da escola, juntamente com o testemunho
dos orientadores educativos
que dinamizam as diferentes
áreas e ainda da presidente
da PASEC, Sara Gomes.
Entre os depoimentos

mais emocionados destacam-se António Castro, residente em Delães. “Já lá vão 4
anos desde que frequento as
aulas de informática em Delães e nunca me arrependi
de o ter feito”, referiu. acrescentando ainda que “através

delas adquiri novos conhecimentos que têm sido úteis,
tanto culturalmente, como a
nível pessoal e prática”. A
presidente da PASEC, por
sua vez deixou ficar algumas
palavras de agradecimento
aos alunos e aos orientado-

res educativos. “É um privilégio podermos trabalhar
com vocês diariamente e em
conjunto aprendermos tanto.
Obrigada por continuarem a
sonhar connosco”, afirmou.
A Escola Habitat envolve
semanalmente mais de 150
adultos e seniores em várias áreas de aprendizagem,
desde a Informática, Línguas
Estrangeiras, Meditação, Artes plásticas e Simbologia
grupal que tem como objetivos promover o protagonismo dos cidadãos adultos
de forma a desempenharem
um papel ativo na sua comunidade, família e redes de
proximidade. A PASEC vê
atualmente a sua rede de intervenção alargada dadas as
parcerias com várias juntas

de freguesias e Instituições
Particulares de Solidariedade Social. No ano de 2019,
a Escola de Adultos Habitat
abriu novos núcleos nas freguesias de Pedome, Gavião
e Vermoim com um leque

de áreas de aprendizagens
que vão desde as Línguas
Estrangeiras, à Informática e
Terapias Alternativas.

Ceia de Reis dá mote
às comemorações dos
25 anos da “Engenho”

Atleta Paralímpico Luís Silva
promove palestras motivacionais
O atleta paralímpico famalicense que é uma referência na
modalidade de boccia, Luís Silva, acaba de concretizar um
dos seus objetivos de 2019. Em nota de imprensa adianta que
se trata de um novo projeto que integra a palestra motivacional “O Poder de uma infância feliz...” ministrado pelo próprio
Luís Silva.
Esta palestra “é um meio de transmissão do grande exemplo de superação que desde sempre acompanhou a vida do
atleta e que permite motivar todos aqueles que o rodeiam e
que acompanham a sua história, sendo esta uma verdadeira
lição de vida para todos”, sublinha. Nesta estreia, Luís Silva
esteve presente como orador motivacional no evento “kick Off
2019- Remax Grupo Sucesso”, demonstrando a todos os presentes que “ser diferente não o impede de nada e que todos
devemos lutar pelos nossos sonhos, independentemente dos
obstáculos ou incapacidades que se apresentem no nosso
caminho”.

A Ceia de Reis da “Engenho”, realizada na passada
sexta-feira, foi a primeira iniciativa integrada no programa
comemorativo dos 25 anos desta Associação, que prevê
uma série de atividades que se estenderão ao longo do
ano.
“Com a comemoração dos 25 anos da Engenho, para
além da simbologia da efeméride,pretendemos criar momentos de reflexão sobre o passado que nos orgulha, o
presente que nos anima e o futuro que nos compete acautelar, procurando sempre reforçar e renovar um projeto/
compromissosustentado a favor das comunidades locais
e dos seus interesses”, afirma a propósito o presidente da
direção, Manuel Augusto de Araújo, que reconhece ainda
que “para além do muito que já foi feito ainda há mais para
fazer no âmbito do desenvolvimento local e social, do território, da sua gente e da comunidade nas suas múltiplas
realidades, dimensões e dinâmicas de intervenção”.
Ddo programa dos 25 anos da instituição, e entre várias iniciativas, destacam-se a realização de uma série de
workshops temáticos sobre aspetos ligados às diferentes
respostas sociais da associação; a edição de um livro comemorativo com uma abordagem multifacetada da vida
da instituição; a festa comunitária;a realização de uma
grande conferência, a realizar em setembro, no âmbito
da Semana Social na cidade de Vila Nova de Famalicão;
passeio/prova de BTT e caminhadas pelas freguesias que
integram o território de intervenção da Associação; um
raide fotográfico e exposições e um grande mercado de
produtos da terra. “Tudo envolvendo colaboradores, utentes, famílias, autarcas, movimento associativo, parceiros
e toda a comunidade numa prática de celebração, de boa
vizinhança e de partilha, mas também de afirmação e de
vitalidade da nossa forma de ser e de fazer ”, assegurou
Manuel Augusto de Araújo.
Ademar Carvalho, que em representação do presidente da Câmara Municipal marcou presença nesta iniciativa
inaugural do ano das comemorações dos 25 anos da “Engenho”, afirmou que “a autarquia associar-se-á, com muita
honra, a estascomemorações, pois, para além de tudo o
que significamerepresentam, é uma forma de reconhecimentoe de louvor do trabalho comunitário desenvolvido ao
longo dos anos por uma Instituição de referência no município e da região”.
A comissão organizadora das comemorações, coordenada por Manuel Augusto de Araújo, é constituída por
membros da direção, pelos presidentes da mesa da assembleia geral e do conselho fiscal, diretora de serviços e
diretoras das diferentes respostas sociais da Associação.
Durante a Ceia de Reis foram cantadas as Janeiras
pela Associação de Concertinas Monte de Santo André.
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Opinião, por Jorge Costa

DE COSTAS(S)…
É preocupante o desprezo que o PS Nacional tem devotado os problemas da concelhia do PS de Vila Nova de
Famalicão de há 20 anos a esta parte. Infelizmente, após
fratricida luta ocorrida há duas décadas, o partido não logrou ainda reestruturar-se e continua aquém dos mínimos
que se impõe a uma organização política que almeja ser
alternativa política local autárquica. Os mesmos de sempre governam a estrutura local servindo-se, aqui e ali, de
figuras políticas de segunda linha para darem a aparência
de uma normalidade que, todo o mundo sabe, de cor e
de maneira firme,que não existe. Basta ver quem ocupa
reiteradamente os cargos de nomeação, quem é escolhido para órgãos consultivos do partido, etc, etc. A paz é
podre!!!
Soube em casa há dias que o filho de Jorge Paulo Oliveira, deputado do PSD, era companheiro de escola e de
turma de um dos meus filhos na Secundária Camilo Castelo Branco. Até aí nada de novo não
fosse perceber, dessa pequena coincidência, aquilo que eu já sabia há muito tempo. O PS de
Vila Nova de Famalicão cortou há muitos anos a ligação entre Lisboa e a sede do concelho.
Efectivamente, nunca me cruzei com ambos os Srs. Deputados do PS no talho, na mercearia,
na Associação de Pais, no Clube Desportivo, na missa, fosse em que instituição fosse a não
ser em marés e com propósitos eleiçoeiros …
Porém, um deputado de província sabe que deve representar semanalmente o seu povo,
as pessoas que o elegeram e, para tanto, deve acompanhar amiúde e durante quatro anos a
vida quotidiana da sua comunidade. Foi assim que fez o saudoso Domingues Azevedo que,
com custos pessoais assinaláveis e indesmentíveis, rumava semanalmente ao fim de semana
para Vila Nova de Famalicão. Essa ligação ao município e a forma como também projectou
o município no todo nacional justificaram as várias homenagens e reconhecimento que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, gerida pelo PSD/CDS lhe prestou, quer em vida,
quer a título póstumo. O PS ainda não homenageou Domingues Azevedo porque entende não
ser devida qualquer lembrança póstuma. Mas, de costas para a memória do Presidente do
Grupo Parlamentar da Assembleia Municipal do PS, homenageou há dias Adelina Ortiga com
pompa, circunstância e pública notícia. Prioridades …
Neste pântano politiqueiro vem aí, de novo, tempos difíceis na concelhia do PS de Famalicão. Nuno Sá é credor de uma grande dívida do partido das últimas eleições autárquicas.
Alegadas incompatibilidades “hospitaleiras” terão justificado a desistência, à última da hora,
do anunciado candidatável Moniz pequeno… Neste desiderato, Folhadela, anunciado candidato à lista da Assembleia Municipal, passou de candidato a líder do máximo órgão autárquico
a “porteiro” da lista porque foi o último dos eleitos pelo partido para aquele órgão municipal.
Politicamente, de então para cá, Folhadela tem sido aio e fiel escudeiro de Barreto e é natural
que, ante essa subserviência política, pretenda algo em beneplácito e em justificado pagamento do Presidente da Federação.
Maria Augusta aspira, com normalidade, a continuar como deputada do PS em Vila Nova
de Famalicão. Não é destituída esta ideia porque, de facto, a Sr.a Deputada teve meritório
trabalho nas Comissões Parlamentares a que esteve adstrita, sendo apenas criticável, ao
contrário de Jorge Paulo Oliveira, a quase falta de ligação às realidades de vida do concelho,
ressalvado, no entanto, o assinalável trabalho na área da educação. Célia Menezes espreita o
lugar de Maria Augusta apenas em sinal de renovação mas sem que, de facto, tenha publicamente justificado, ou alguém possa logicamente entender, porque deveria substituir e ocupar
o lugar da distinta colega professora...
No meio disto tudo Rui Faria pegou num partido na penumbra e luta para segurar as contas e as pontas. É óbvio que não conseguiu, nem conseguirá, galvanizar um partido que não
sabe honrar a sua história e os seus membros, presentes e passados. Basta ver o desprezo
com que tratou a memória póstuma de Domingues Azevedo fazendo públicae merecida homenagem a … - pasme-se! - Adelina Ortiga … Rui Faria, se de facto quer mudar o rumo do
partido de há 20 anos a esta parte poderia começar por se disponibilizar para representar
como deputado o PS em Lisboa. Ou estarei errado?!? Mas para tanto teria de ter de enfrentar
politicamente os chefes concelhios e federativos em exercício… Não está fácil!!!
Seja como for, lutas de alecrim e manjerona à parte, espero que o meu PS privilegie a escolha de alguém que seja de facto de Famalicão e refaça a ligação política perdida a Lisboa.
Gostava é que o PS, nessedesiderato,não se esquecesse também da gratidão que deve a
Nuno Sá e resolvesse o problema através de algo compatível com a sua competência política.
Não deve haver descartáveis na política e principalmente num partido que está na oposição
a nível local. Entre os homens a gratidão não se prega... pratica-se! No entanto, estando a
Direcção Nacional do PS - como tem estado - de “costas” para a concelhia de Vila Nova de
Famalicão nos últimos 20 anos não auguro grande escolha …
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José Miguel Silva renova mandato
na liderança da Juventude Popular
A Juventude Popular (JP)
reconduziu José Miguel Silva
nas eleições que tiveram lugar no passado dia 23 e que
contaram com lista única.
A nova comissão política
concelhia conta ainda com
os vice-presidentes Francisco Alves, que é presidente
do núcleo do Louro e neste
mandato será responsável
pelos núcleos, Francisco Pereira que se mantém no cargo, Inês Gomes e Francisco
Miguel Costa. O Secretário-geral é Pedro Romano Azevedo, que se estreia não só
no cargo como na comissão
política.
Como vogais foram eleitos Afonso Mesquita, César
Couto, Tiago Gomes, Adriana Santos e os estreantes
Carolina Freitas, João Paulo
Ferreira, Joana Fernandes,
Eduardo Ribeiro e José Fernandes.
Para a mesa do Plenário
Concelhio foi reeleita Raquel
Pinto como presidente, Tiago Ferreira como vice-presidente e Sara Oliveira como
vogal.
A nova comissão política
tem como objectivo principal

“tornar a JP a maior estrutura de juventude do concelho”. Para isso “foi eleita uma
equipa renovada, mas carismática e preparada para os
próximos desafios que se
avizinham na defesa intransigente das novas gerações”,
sustenta a comissão política
em nota de imprensa, acrescentando que também as
matérias como a acção social e a credibilização da política entre os jovens continuarão a nortear as iniciativas
da “jota”.
A nova comissão política
agradece ainda a Rui Simões e Bruno Correia, que
por razão de terem atingido

Jorge Paulo Oliveira na D. Maria II
em sessão do Parlamento dos Jovens”
O deputado do PSD à
Assembleia da República,
Jorge Paulo Oliveira, esteve
na Escola Dona Maria II para
uma sessão do programa
“Parlamento dos Jovens”, iniciativa do Parlamento dirigida aos alunos de todo o país,
e que tem este ano como
tema “Alterações Climáticas
– Salvar os Oceanos”.
Jorge Paulo Oliveira, teve
oportunidade de explicar aos
alunos as funções e a composição da Assembleia da
República, o que motivou
inúmeras questões por partes dos alunos, interessados
em saber o dia a dia da Casa
da Democracia.
Acerca do tema, o parlamentar deixou claro que
a protecção do ambiente é
uma responsabilidade de todos: “sendo as alterações climáticas o resultado da ação
humana, está nas mãos de
cada um de nós poder fa-

zer a diferença no planeta,
mudando de atitudes e de
comportamentos, no respeito pelo meio ambiente. Este
é um dever de cada um e de
todos”.
O “Parlamento dos Jovens” que já leva 17 anos de
existência, envolvendo atualmente mais de 900 estabelecimentos de ensino no país,
é uma iniciativa institucional
da Assembleia da Repúbli-

Formação sobre “Sanidade Vegetal” no próximo dia 10
no Parque da Devesa
A Associação Famalicão em Transição
promove, no dia 10 de fevereiro, a segunda sessão de um conjunto de formações
sobre Agricultura Biológica e outras modos de produção agrícola sustentável
(Agricultura Biológica e Natural), cujos
objetivos são promover a preservação do

meio ambiente, dos recursos naturais e
incentivar uma alimentação mais limpa e
livre de substâncias nefastas.
Nesta segunda sessão, que terá lugar
no Parque da Devesa, o tema será Sanidade Vegetal. Serão dados a conhecer
os grandes grupos de inimigos das cul-

o limite de idade não puderam ser recandidatos. “Uma
Geração para Famalicão”, o
lema com que os actuais órgãos se submeterem a juízo
dos militantes, enquadra precisamente que “aqueles que
cessam funções atendendo
à idade têm ainda muito a
dar áàcomunidade, nomeadamente a Vila Nova de
Famalicão, e continuamos
a contar com isso”, afirma a
propósito o líder reconduzido
José Miguel Silva.

turas (por exemplo: grupos de insetos e
de fungos) e como fazer a identificação.
Serão também apresentadas medidas de
prevenção, e demonstrado como criar um
ambiente desfavorável à sobrevivência e
reprodução destes inimigos, de modo a
diminuir os seus ataques e proliferação.

ca, organizada em colaboração com o Ministério da
Educação, o Instituto Português da Juventude e outras
entidades, com o objetivo de
promover a educação para a
cidadania e o interesse dos
jovens pela participação cívica e pelo debate de temas da
atualidade.
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CIOR no encontro comemorativo dos 30 anos
das escolas profissionais
A direção da Escola Profissional CIOR participou no
Seminário Nacional “O Percurso das Qualificações em
Portugal e o Contributo das Escolas Profissionais”, primeira iniciativa integrada nas comemorações dos 30 anos das
escolas profissionais e dos cursos profissionais.
Este encontro, organizado pela Anespo-Associação
Nacional das Escolas Profissionais, realizou-se na tarde
da passada segunda-feira, no auditório municipal Almeida
Garrett, no Porto, e contou com a presença do Ministro da
Educação, Tiago Rodrigues e do Secretário de Estado da
Educação, João Costa.
Para Amadeu Dinis, diretor da CIOR e vice presidente
da direção Anespo,” comemorar 30 anos das escolas profissionais é assinalar aquela que é, seguramente, a mais

importante alteração no sistema de ensino não superior
ocorrida nas últimas décadas”. Mais disse que iniciativa foi
um “momento de afirmação da força e da vitalidade” das
escolas profissionais privadas e respetivas comunidades
educativas e entidades parceiras.
Entre vários painéis, o referente ao da Educação e Formação – A Palavra aos Beneficiários - teve como moderador Amadeu Dinis e contou com a presença de Cláudio
Moreno – Grupo Jerónimo Martins; Jorge Ascensão - Presidente da Confederação Nacional da Associação de Pais;
Maria José Fernandes - Presidente do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave e Nuno Drumond – Departamento de
Engenharia Industrial / IE Departamento & CBS da Continental - Indústria Têxtil do Ave, S.A.

Opinião pelos advogados José Miguel Pinto, Jorge Artur Costa e David Liberal Ferreira

Proteção de Dados Pessoais: O panorama atual
Oito meses passados desde a aplicação obrigatória do já
famoso Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD),
a 25 de maio de 2018, Portugal continua um dos países mais
atrasados quanto à adaptação desta nova realidade (e Vila
Nova de Famalicão não é exceção).
O RGPD aplica-se à generalidade das empresas e instituições privadas e à maioria das entidades públicas, passando
a assumir uma relevância central na organização das sociedades comerciais e de pessoas e no desenvolvimento da sua
atividade profissional e económica, quer principal, quer instrumental ou acessória daquela, desde que envolva qualquer
tratamento de dados pessoais.
O RGPD marca uma alteração de paradigma quanto ao
modelo de supervisão de tratamento de dados pessoais. O
controlo agora é feito com base em:
1. ações de fiscalização da autoridade de controlo - a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) -, substituindo as autorizações ou notificações, prévias ao tratamento
dos dados pessoais, efetuadas àquela autoridade de controlo
por quem fazia tratamento de dados e era responsável pelos mesmos (a hetero-regulação passou a auto-regulação, e,
posteriormente, a CNPD supervisiona a coerência na aplicação do RGPD);
2. conjugado com um princípio de responsabilidade pelo
cumprimento das normas aplicáveis.
Por outras palavras, substitui-se o modelo de supervisão
prévia, por um sistema onde são as empresas e organizações que têm de decidir sozinhas se um determinado tratamento de dados pessoais é lícito ou não, adotando e demonstrando (registos das atividades de tratamento) o cumprimento
de todas as obrigações impostas pelo RGPD.
Os dois anos que mediaram entre a publicação do RGPD e
sua aplicação efetiva não se mostraram suficientes para que
as organizações públicas e privadas se adaptassem. Nem
poderiam ser. A começar pelo atraso legislativo em aprovar e
publicar a nova lei nacional de proteção de dados pessoais,
que virá concretizar o RGPD em aspetos autorizados por este
diploma europeu, o que, inevitavelmente, gera uma incerteza insustentável, nomeadamente sobre o regime jurídico e
sancionatório (todavia, sublinhe-se, mesmo sem uma nova lei
nacional, o RGPD já está em vigor e, consequentemente, todas as entidades se encontram por ele abrangidas). Por outro
lado, constantes foram as declarações da Dra. Filipa Calvão,
Presidente da CNPD, no sentido de estar bastante deficitária
de meios, o que, também, não favorece a criação de um clima
de cumprimento.
Contudo, não se pense que esta ausência de lei nacional complementar ao RGPD, acrescida da falta de meios da
CNPD, devam ser interpretadas como um sinal de relaxamento para as empresas, mas sim, como um sinal de alerta
e de preocupação, pois afetam inevitavelmente a competitividade do país: não contribui de todo para atrair empresas
estrangeiras que estabeleçam relações comerciais.
Não obstante, e embora o ritmo não seja igual para todos,
já começa a haver em Portugal uma certa noção de que é
preciso implementar medidas efetivas para garantir a conformidade com o RGPD,pois, este relaxamento, principalmente
no sector privado, poderá traduzir-se, claramente, em consequências negativas:

1. Emeventuais coimas e multas, pois são as empresas
que se sujeitam verdadeiramente a elas, dada a intenção do
Governo, prevista na proposta de lei n.º 120/XIII, em isentar
durante pelo menos três anos as autoridades e organismos
públicos, o que é mais um exemplo caracteristicamente lusitano do “faz o que eu digo, não faças o que eu faço”. Todavia, apesar da tardia fiscalização da CNPD, a verdade é que
o RGPD já produz efeitos desde o dia 25 de Maio de 2018
e a CNPD não irá fazer “vista grossa” até porque parte da
sua receita irá provir destas sanções pecuniárias. Exemplo
disso mesmo foi a coima num valor de 400 mil euros ao Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (a mais elevada da Europa a
seguir à UBER)devido às políticas de acesso às bases de
dados, que permitiam que técnicos e médicos consultassem
processos clínicos dos doentes, com dados pessoais sensíveis, sem a devida autorização;
2. Em eventuais pedidos de indemnização dos titulares
dos dados pessoais por danos materiais ou imateriais que
tenham sofrido devido a uma violação dos seus direitos de
personalidade e de autodeterminação informacional (controlo
dos dados);
3.Em eventuais cortes de relações comerciais, nomeadamente, com outras empresas que são subcontratadas/
subcontratantes de outras entidades,derivados dos atrasos
na implementação de uma cultura empresarial de proteção
de dados pessoais, uma vez que os responsáveis pelo tratamento já começam a exigir a demonstração de que aquelas
empresas subcontratadas e que tratam dados pessoais por
conta do responsável, cumprem, de facto e de direito, com
o RGPD: as grandes empresas, especialmente estrangeiras,
não querem contratar serviços de quem não está a cumprir;
4. O RGPD consagra, e reforçamos este aspeto que muitas entidades ainda parecem ignorar, uma regra de solidariedade obrigacional entre os corresponsáveis e os subcontratados, isto é, cada entidade é responsável pela totalidade
dos danos, mesmo que estes se devam, exclusivamente, a
uma conduta ilícita de uma empresa subcontratada, de forma a assegurar a efetiva indemnização do titular dos dados.
Não se excluindo, naturalmente, a possibilidade de regresso
sobre aquela entidade subcontratada, contudo, suportando
todos os custos e riscos de não ressarcimento que daí advêm
(a falta de solvência patrimonial do subcontratado!);

5. Por último, existe a obrigação de notificação, quando há
violação de dados pessoais, desde logo à CNPD e, em caso
de risco elevado para os seus direitos, aos titulares. O que
tem um peso considerável, pois a implementação deficitária
do RGPD poderá trazer consequência nefastas à reputação
da sua empresa/organização: como foi o caso do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo que ficou, inevitavelmente, prejudicado na sua imagem (mais até do que seria suposto, uma vez
que foi a primeira entidade em Portugal alvo de coimas, desde a entrada em vigor do RGPD, de tal modo que, a notícia
teve eco lá fora!).
Em suma, não basta a preocupação com aspetos mais
superficiais, como a alteração de políticas de privacidade
informativas ou pedidos de consentimento para o tratamento de dados pessoais. É necessário que todas as entidades
implementem, de facto, o RGPD, de forma a garantir o cumprimento de todos os princípios relativos ao tratamento de
dados pessoais: transparência, limitação das finalidades, minimização, exatidão, limitação da conservação, integridade,
confidencialidade e segurança.
O que passará por tarefas verdadeiramente mais complexas, como medidas técnicas ou organizativas, sejam físicas
ou digitais, como a criação de uma cultura empresarial, integrada e coerente, que protege verdadeiramente a privacidade das pessoas. O que poderá implicar, alterar sistemas
de informação ou repensar procedimentos e metodologias de
exercício dos direitos do titular dos dados pessoais que sejam
objeto de tratamento no seio da organização:
Onde estão os dados pessoais? Sistemas? Papel? Estão
atualizados? Possuímos um registo organizado? Temos consentimento dos titulares de dados com todos os requisitos
do RGPD? Estamos preparados para dar resposta a todos
os direitos dos titulares de dados? Os sistemas garantem a
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados?
Conseguimos detetar qualquer violação de dados logo que
ocorra e comunicá-la em 72 horas? Temos políticas e procedimentos que permitam avaliar e gerir os riscos? Conseguimos recolher evidências e demonstrar que cumprimos com
o RGPD? E enquanto subcontratado que realiza tratamento
de dados pessoais por conta de terceiros, cumpro o RGPD?
Já nomeámos um Encarregado de Proteção dos Dados? Isto
traduz uma cultura empresarial de cumprimento do RGPD.
Rectius: um início de cumprimento...
Concluindo, por mais relutantes que as empresas ou entidade públicas se mostrem, em breve, a bem ou a mal, todas
se sentirão obrigadas a implementar o RGPD se quiserem
continuar a atuar no mercado com responsabilidade social.
A CNPD, como se comprova pela coima de 400 mil euros
aplicada àquela unidade hospitalar, está, claramente, empenhada em garantir que essa realidade se altere num futuro
próximo, com as legais consequências.
Independentemente de se concordar ou não com o eventual exagero dos números da coima aplicada, o certo é que
se trata do primeiroaviso (à data, a CNPD recebeu mais de
314 queixas de cidadãos e 177 notificações de empresas por
violação de dados pessoais).
davidjliberal@gmail.com
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XXX Campeonato de Semirrápidas por Equipas

Didáxis no “top ten” do xadrez nacional
O Clube de Xadrez A2D
“A”, da Didáxis, alcançou o
10.º lugar no 30.º Torneio de
Xadrez Memorial Dr. José
Vareda, inserido no XXX
Campeonato Nacional Semirrápidas por Equipas, que
decorreu na Marinha Grande
no passado sábado.
A prova contou com um
total de 90 equipas inscritas
e 400 jogadores presentes,
naquele que foi um recorde
de participação mostrando
ser uma das provas nacionais com maior tradição.
A equipa principal do jovem clube famalicense, CX

A2D “A”, alcançou o 10.º
lugar com 19 pontos em 24
possíveis (5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas). Com esta
prestação “Vila Nova de Famalicão afirmou-se, mais
uma vez, na elite do Xadrez
Coletivo Nacional Absoluto”,
sublinha a Didáxis em nota
de imprensa. A formação foi
composta por Luís Silva (1.º
Tabuleiro; 5 pontos em 8 jogos), Bruno Gomes (2.º Tabuleiro e Capitão; 4,5 pontos
em 8 jogos), João Romano
(3.º Tabuleiro; 7 pontos em
8 jogos), e Rui Pedro Gomes
(4.º tabuleiro, 5 pontos em 8

jogos).
A equipa “B” do CX A2D,capitaneada pelo Coordenador do Clube de Xadrez A2D
Mário Oliveira, apresentou
uma equipa de futuro e classificou-se em 52.º lugar ex-aqueo o que se traduziu num
resultado promissor face ao
ranking inicial: 15 pontos em
24 possíveis (3 vitórias, 1
empate e4 derrotas). O CX
A2D “B” foi representado
por 1 atleta sénior e 3 atletas de escalões jovens: José
Santos – Sub16 (1º Tabuleiro; 5,5 pontos em 8 jogos),
Mário Oliveira (2º Tabuleiro;

4,5 pontos em 8 jogos), José
João Pinto – Sub10 (3.º Tabuleiro; 4 pontos em 8 jogos),
Duarte Abreu – Sub12 (4.º tabuleiro, 1 pontos em 8 jogos).
Participaram ainda mais
três equipas da Associação
de Xadrez do Distrito de
Braga: AX Barcelos “A” (57.º
lugar), ADC Perre “A” (67.º lugar), ADC Perre “B” (78.º lugar) e AX Barcelos “B” (82.º
lugar).
A equipa matosinhense,
Grupo Desportivo Dias Ferreira, atual Campeã Nacional por Equipas da 1.ª Divisão, levou a melhor sobre a

concorrência, garantindo o
seu terceiro título nacional.
O pódio ficou completo com
as equipas Ferroviários do
Barreiro “B” (22 pontos) e
Amanhã da Criança “A” (22
pontos) que se classificaram

em 2.º e 3.º lugares, respetivamente.

Jing-She: famalicenses premiados
pela Federação e Confederação
Os atletas Ana Rita Rego e Bernardo Vieira, da Jing-She Escola Wushu de Famalicão, foram eleitos Atletas Feminino e Masculino do Ano 2018 da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas -FPAMC, e nomeados pela
mesma aos Prémios “Desportistas do Ano” da Gala do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal. Também
Alexandre Oliveira foi considerado “Personalidade do Ano” 2018 pela FPAMC e será homenageado na 23.ª Gala do
Desporto da CDP Confederação do Desporto de Portugal, que tem lugar esta quarta-feira, dia 30, no Casino do Estoril,
onde também Ana Rita Rego será distinguida.
O treinador Alexandre Oliveira está também nomeado aos Prémios “Desportistas do Ano” na categoria Treinador do
Ano, pelos feitos alcançados em 2018 com os seus atletas. Esta é a terceira nomeação de Alexandre Oliveira para treinador do ano pela FPAMC à Gala do Desporto Nacional, tendo as
anteriores sido em 2016 e 2014. Alexandre Oliveira é treinador de Ana Rita Rego e Bernardo Vieira.
Ana Rita Rego foi Bi-Campeã da Europa de Health Qigong em 2018, nas provas Yi Jing Jing, e Wu Qin Xi, em Agosto, na Inglaterra. A atleta foi a única atleta da Seleção Nacional de
Qigong a trazer Ouro internacional para Portugal, todos os anos deste 2016 e é a atleta portuguesa mais medalhada internacional na História do Qigong português de competição. Esta é
a terceira nomeação da atleta, pela FPAMC, à Gala de Desporto da CDP como “Atleta feminino do Ano”, tendo sido as anteriores relativas às épocas de 2015 e 2017.
Bernardo Vieira é detentor do título de Campeão Europeu de Duilian, conquistado na Rússia em 2018, onde obteve também a Medalha de Bronze na prova de Qiangshu (Lança). Teve
também uma excelente participação no Mundial de Juniores de Wushu no Brasil com um inédito nacional de um 4.º lugar na prova de Qiangshu. Nos nacionais de 2018, o atleta subiu 6
vezes ao primeiro lugar do pódio.
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VENDO

Casa no Louro
com 2 mil m².

VENDE-SE

Quintinha no Louro,
Casa de pedra restaurada.
Aceita-se permuta.

DIVERSOS
ALUGA-SE

T2 em Antas c/ linda
varanda, c/ sol e móveis
de cozinha.

TLM.: 919 746 090

TLM.: 919 701 906

TLM.: 967 704 847

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

T2 em Oliveira
S. Mateus c/ vaga de
garagem. 79.000€.

2 Escritórios
de luxo c/ lugar
de garagem.
Rua Adriano
Pinto Basto.

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

VENDO

TLM.: 914 904 464

ALUGO

T3 em fradelos
c/ garagem 330€.
TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE

TLM.: 963 290 613

PASSA-SE PRECISA-SE

Café/ Restaurante
em Joane c/
boa faturação.
Motivo do passe
doença.
TLM.: 936 272 219

LANDIM JUNTO À A7

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

Empregado de
balcão responsável para pastelaria
que abre em março.
Horário e salário a
combinar.
TLM.: 912 189 776

PRECISA-SE
Funcionários
e motorista.

TLM.: 912 526 005

oficina de Pneus
em Famalicão.

EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

TLM.: 969 508 939

VENDO

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

961 134 523

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

TLM.: 968 773 801

ANUNCIE
AQUI!

EMPRESA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

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

252 314 145 | 912 192 387
EMPRESA NO SETOR ALIMENTAR DE
ULTRA CONGELADOS EM FAMALICÃO

Funcionário para

VENDO - 968 670 680
MORADIA EM CONSTRUÇÃO - 4 SUITES

PRECISA-SE

29 de Janeiro de 2019

TLM.: 933 594 771

RECRUTA:
Morista de Pesados
TLF.: 252 331 750

29 de Janeiro de 2019

RELAX

RELAX

RELAX RELAX
Fundo do desejo,
magrinha,
deliciosa! Safada,
meiga e carinhosa
absoluta na cama.
Puro prazer.
Tudo o que
procuras. venha
conferir s/ pressas.

FAMALICÃO.
Peito de meloa, corpo
bem constituído e peludinha. Não atendo
números privados.
TLM.: 926 598 702

910 176 945

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

FAMALICÃO
NOVIDADES

RELAX

BONEQUINHA
DE LUXO

LOIRINHA

19 ANOS | FOTO REAL
Elouquece os homens
de bom gosto e
sastisfazer os seus
desejos em lingeri.
Todos os dias das
9h00 às 22 horas.

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.

Travesty, mulata,
completissima, dote 22x5,
oral guloso. Não respondo
número privado.

TLM.: 916 588 266

TLM.: 935 246 457

TLM.: 913 778 031

PORTUGUESA

NOVIDADE

1.ª VEZ EM FAMALICÃO

Camila, sou ativa/ passiva com beijinhos, 69 e leitinho.

TLM.: 932 450 794

Morena clara, sexy, belo
corpo, rosto delicado, estilo
namoradinha ou puro sexo.
Oral incrível para
homens de bom gosto.
Prazer do inicio ao fim. Todos
os dias das 9h às 22h00.

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

24 anos, loira, peito grande,
toda boa, lindas curvas, faço
oraç vaginal, 69 delirante, O
natural guloso, espanholada, adoro mi..., massagem
na marquesa ou na cama
com creme ou óleo quente.
Atendo em lingeri. Trabalho
c/ acessórios. Venha-me
experimentar, sou meiguinha,
dou beijinhos. Apartamento
privado, ambiente quentinho
e lugar p/ estacionar.

TLM.: 919 417 997

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

TLM.: 918 081 000

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

TLM.: 915 785 033

A BELEZA
CUBANA

Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

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

TLM.: 914 481 098

TLM.: 916 894 779

PORTUGUESA

FAMALICÃO

TLM.: 919 643 991

1.ª VEZ
EM FAMALICÃO

HOMEM

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

VIUVINHA
MEIGUINHA

CHINESINHA
MESTIÇA

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

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

TLM.: 911 746 125

ANÚNCIE
AQUI!
252 318 432

