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EARO medalhada
em Pombal
A Escola Atletismo Rosa
Oliveira participou no Campeonato Nacional de Juvenis na Pista Coberta em
Pombal, nos dias 2 e 3 de fevereiro, com três atletas, e
conquistou duas medalhas. Em destaque esteve Beatriz
Fernandes, que conquistou a medalha de bronze nos 1500
metros e se sagrou vice-campeã Nacional nos três mil metros no domingo.

Delães: ANEP promove
espectáculo de humor
A Associação de
Pais da Escola Básica
de Delães promove, no
próximo sábado, dia 9,
pelas 21h30, a segunda
edição do espectáculo
“Delães volta a rir com
ANEP”.
O evento terá lugar
na Casa da Juventude
de Delães.

Gavião inaugura Largo
Cardeal Cerejeira
A Junta de Freguesia de Gavião convida a população,
para a inauguração e bênção da requalificação do Largo
Cardeal Cerejeira.
A cerimónia irá ter lugar no próximo dia 10 de fevereiro
pelas 11 horas, no topo da Rua de S. Vicente, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha, e do Arcebispo Primaz de Braga
D. Jorge Ortiga. No final será servido um Porto de Honra.
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Jorge Paulo Oliveira defende
instrumentos jurídico para alojamento
de estudantes universitários
A problemática do alojamento dos estudantes universitários levou o deputado
do PSD à Assembleia da
República, Jorge Paulo Oliveira, a promover uma reunião com o presidente da
Associaçao Académica da
Universidade Lusíada Norte,
Kevin Camino.
O parlamentar quis “avaliar a dimensão da escassez
de espaços e dos elevados
preços praticados no alojamento de estudantes universitários”. No rescaldo do
encontro, apesar de verificar
que em Famalicão a problemática não atinge a “gravidade de outras cidades”, nem
por isso entende que “deve
deixar de merecer a nossa
devida atenção”.
Lamentando que a maioria parlamentar de esquerda
tenha reprovado a criação de
um regime jurídico do arrendamento urbano específico
para aqueles, Jorge Paulo
Oliveira afirma que “a falta
de alojamento para os estudantes do ensino superior
é um entrave a que muitos
possam cumprir o seu ciclo

O deputado, acomapnhado à esquerda por membros da JSD,
e à direita pelo líder da Associação de Estudante

académico e essa realidade
não ocorre apenas em Lisboa e Porto”, mas de norte
a sul do país e do litoral ao
interuor. Essa mesma preocupação, sublinha o deputado em nota de imprensa,
“foi confirmada” por Kevin
Camino.
Jorge
Paulo
Oliveira
que esteve acompanhado
de Nuno Marques e Joana
Santos Silva, presidente e
vice-presidente da Juventude Social Democrata de
Vila Nova de Famalicão, la-

mentou que o instrumento
jurídico defendido pelo PSD
não tenha tido a anuência da
esquerda parlamentar: “propusemos um instrumento jurídico que tendo por objetivo
aumentar a oferta e diminuir
os preços, trazia também
para a legalidade uma ou
outra situação que pudesse
existir. A iniciativa legislativa do PSD, desde logo, tornava legalmente possível o
tradicional arrendamento de
quartos, mas também o arrendamento de uma fração

autónoma, sem dependência de prazos mínimos, a um
grupo de estudantes que se
juntassem para o efeito, sendo que em ambos os casos,
os estudantes teriam direito
a recibos individuais, com
a possibilidade de dedução
daquelas despesas em termos de IRS”. Segundo o eleito, a iniciativa legislativa contemplava também incentivos
fiscais para os senhorios
traduzida numa redução em
25 por cento da taxa de rendimentos prediais em sede
de IRS ou IRC e redução em
metade do Imposto de Selo.
“Foi uma pena PS, BE e PCP
ter chumbado uma proposta equilibrada que seria por
certo um enorme contributo
para a ajudar a combater o
pesadelo de muitas famílias
com filhos estudantes deslocados. Ademais, não foi oferecida uma proposta alternativa válida para o efeito”,
lamenta.

Alunos de Mouquim e
Lemenhe “descobrem”
Museu Bernardino
Machado
Os alunos do
Jardim de Infância
de Mouquim, conjuntamente
com
os de Lemenhe,
deslocaram-se ao
Museu Bernardino
de Machado, em
Famalicão, para aí
participarem na atividade “Que Bom! Bom! Bernardino “.
Iniciaram a sua visita com a leitura da história sobre
Bernardino, pela orientadora Isabel Dias, e pintaram elementos com chocolate na personagem do Bernardino: o
bigode, a cartola e a bengala. Fizeram também a montagem, em felpo, do busto daquele.
No rescaldo da iniciativa, o Agrupamento de Escolas
Dona Maria II, que integra a escola, fala de “crianças empolgadas”, que “respondiam ativamente às questões que a
orientadora daquela instituição lhes ia colocando”. Para o
Agrupamento, com esta acção as crianças “ganharam novos horizontes e adquiriram conhecimentos sobre a vida
de um cidadão importante da cidade a que pertencem”.
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Os semáforos que regulam a velocidade a que circulam os veículos
junto à Escola Básica Integrada, já tiveram melhores dias...
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Biblioteca Municipal fecha 2018 com mais leitores inscritos,
mais visitas e mais participantes
A Biblioteca Municipal Camilo Castelo
Branco teve um aumento de 726 novos leitores inscritos em 2018, subindo dos 16.587
de 2017 para os 17.313. Os números constam
do Relatório Estatístico Anual da Biblioteca
referente ao ano de 2018.
No total, mais de 84 mil visitantes passaram pela rede municipal de leitura pública
em 2018, significando um aumento de quase
seis mil pessoas relativamente a 2017, que
registou a visita de 78.335 pessoas. Para
o presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo Cunha, estes “são
números que nos deixam muito satisfeitos e
que revelam bem a dinâmica e a capacidade
de renovação e inovação da Biblioteca Mu-

nicipal, que tem sabido conquistar ano após
ano novos leitores e novos visitantes, através
das suas atividades, contrariando até uma
tendência nacional, que demonstra uma quebra no número de utilizadores inscritos e de
visitas às bibliotecas públicas”.
Outro dos números que deixa o edil satisfeito é o total de estudantes que tem utilizado a biblioteca municipal durante o horário
alargado (das 19h30 à meia noite), durante
as épocas de exames e que assinalou uma
subida de mais de 200 utilizadores, passando de dois mil em 2017, para 2.260 em 2018.
“É um balanço que me satisfaz bastante porque diz respeito a uma das nossas principais
apostas e que vem sustentar a nossa politica

em corresponder às necessidades dos nossos jovens, criando uma ligação mais próxima e cúmplice com eles e auxiliando-os na
concretização dos seus objetivos”, refere o
autarca.
Também no âmbito das atividades realizadas no serviço educativo e cultural, o relatório aponta para um aumento de mais de mil
participantes em relação a 2017, passando
dos 18.833 para os 19.929.
Entre as atividades que a biblioteca promove estão a hora do conto, apresentação
de livros e exposições, mas também a bebéteca, as oficinas e o cinema, entre muitas
outras. Fora de portas, a biblioteca municipal
presta ainda serviço comunitário em torno do

livro e da leitura sobretudo em escolas, mas
também em lares, centros de dia e hospital.
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EB 2,3 de Ribeirão é incubadora
de projecto-piloto na área da robótica

CLUBE DE ROBÓTICA ABRANGE CERCA DE 20 ALUNOS DE RIBEIRÃO, MAS DEVERÁ SER
ESTENDIDO AOS RESTANTES AGRUPAMENTOS DO CONCELHO

A robótica está a deixar
de ter segredos para cerca
de vinte alunos do 3.º ciclo
do ensino básico da Escola
EB 2, 3 de Ribeirão. Uma
parceria entre a escola pública, a escola profissional
FOPRAVE, e a Continental,
permitiu a criação do Clube
de Robótica, onde uma vez
por semana os alunos têm
oportunidade de manusear e
operar dispositivos electrónicos e informáticos com o objectivo de construir as suas
próprias máquinas.
O projecto-piloto mereceu
a visita do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
que na manhã da passada
sexta-feira o incluiu no Roteiro para a Inovação. O sucesso que assinala justifica já
que esteja a ser planeada a
sua extensão aos sete agrupamentos do concelho, medida que a Continental já se
disponibilizou para acolher
financeiramente.
O público-alvo deste Clu-

Alunos aprendem a manusear e operar dispositivos electrónicos e informáticos em workshops semanais

be é, para já os alunos do 3.º
ciclo, num total de 20. A Forave acrescenta o kow-how,
disponibilizando docentes e
alunos tutores, e Continental
é quem disponibiliza os kits
de robótica que os alunos
operam em workshops semanais.
Para o edil famalicense, o
Clube de Robótica instituído
na EB 2,3 de Ribeirão com
a parceria de outras escolas

e da multinacional alemã de
Lousado, “revela que com a
cooperação e a conjugação
de energias é possível um
resultado muito proveitoso
para a comunidade e para a
afirmação da escola na comunidade”.
À margem de uma leitura
de colectivo, Paulo Cunha
salientou também os ganhos
que projectos como este têm
para os próprios alunos e

para a “aquisição de novas
competências e perspectivas de futuro”, um futuro que
se adivinha povoado de tecnologia e carente de activos
qualificados nessa área. O
autarca entende ainda que
é importante que os alunos
percebam, desde logo ao
nível do ensino básico, que
a sua formação pode ser
valorizada em diferentes vertentes.

O presidente do Conselho de Administração da
Continental, Pedro Carreira,
enquadra o apoio financeiro
a este projecto nas medidas
de responsabilidade social
que a multinacional promove, e nas quais privilegia o
início e o fim de vida.
Ao leme de uma empresa
com forte pendor tecnológico, Pedro Carreira considera
que também é necessário
contribuir activamente para a
formação daqueles que irão
assegurar o futuro. “Temos
cada vez mais estes equipamentos na nossa vida, à nossa volta, e é preciso que as
crianças e pais percebam e
vejam a mais-valia que estes
projectos vão ter no futuro
deles”, refere a propósito.
O Clube de Robótica na
EB 2, 3 de Ribeirão, é para
Manuela Guimarães, da Forave, a concretização de um
sonho da escola que há três
anos o tem instituído dentro
de portas mas sempre ambicionou fazê-lo migrar para

o exterior, na certeza de que
constitui um instrumento valioso ao serviço da qualificação das novas gerações.
Elsa Carneiro, directora
do Agrupamento de Ribeirão, agradeceu aos parceiros sem os quais a escola
não teria condições de colocar o clube em marcha, e
que inscreve numa “preocupação constante de ir ao
encontro dos interesses dos
alunos para desenvolver as
suas competências”. Na certeza do valor acrescentando
do projecto, Elsa Carneiro
espera que no próximo ano
lectivo ele se possa estender
também aos alunos do 2.º
ciclo.
Os alunos do Clube de
Robótica já vão entretanto
enfrentar um desafio às suas
competências, na Robô Party, que irão disputar de 7 a 9
de Março em Guimarães.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Nova ponte sobre o rio Ave: estudo
de impacto ambiental está por pedir

DENÚNCIA É FEITA POR DEPUTADO DO PSD, COM BASE EM RESPOSTA DO GOVERNO,
E CONTRARIA EXPECTATIVAS CRIADAS PELO MINISTRO PEDRO MARQUES

Afinal, o pedido de estudo
de impacto ambiental para
construção da nova ponte
sobre o rio Ave e variante à
Trofa, peça-chave na empreitada de beneficiação da
Estrada Nacional 14 (EN 14),
ainda nem sequer foi formulado à Agência Portuguesa
do Ambiente (APA).
A denúncia é feita pelo
deputado do PSD na Assembleia da República, Jorge
Paulo Oliveira, que obteve
essa confirmação no quadro
de uma diligência parlamentar, efectuada no sentido de
saber exactamente quando
foi solicitado o parecer e a
razão para tanta demora na
resposta daquela entidade pública. E a resposta à
primeira pergunta introduz
a resposta à segunda. De
acordo com a resposta oficial a que nos deu acesso,
e que data de 22 de Janeiro
último, “o projeto “Variante à

EN14 - Interface Rodoferroviário da Trofa – EN14 Santana, incluindo nova ponte
sobre o rio Ave” irá ser remetido este ano pela Infraestruturas de Portugal, SA (IP) à
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para ser sujeito
a processo de Avaliação de
Impacte Ambiental”. A propósito, a mesma resposta,
titulada por Maria Simões
Bento, Chefe do Gabinete do
ministro Pedro Marques, sugere que “de modo a agilizar
o referido processo de Avaliação de Impacte Ambiental, a IP manteve contactos
com a APA, no sentido de
se desenvolverem soluções
merecedoras de posterior
aprovação”.
A resposta de há duas
semanas contraria as expectativas criadas pelo ministro
do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques,
que ainda em Outubro último

sugeria que o pedido de avaliação de impacto ambiental
estava já nas mãos do APA,
e que “só quando a aprovação vier, que não está nas
mãos do Governo, é que vos
poderemos transmitir um
calendário mais concreto”.
Respondia nestes termos,
questionado pelos jornalistas, no quadro de uma visita
que fez às obras de beneficiação em curso no troço de
Vila Nova de Famalicão.
No entanto, mais de três
meses destas declarações,
nas quais o ministro dizia
também acreditar que “ainda este ano (a APA) nos dê
o ‘ok’ relativamente à parte
ambiental”, o gabinete do ministro assume que o projecto
irá ser remetido ainda àquela
agência para análise.
De resto, já em meados
de 2017, o mesmo membro
do Governo, por altura da
assinatura do protocolo que

instituiu uma parceria com
a Câmara Municipal, abordava a necessidade do estudo para arranque da obra
e comprometia o executivo
com o avanço do processo.
Confrontado com esta novidade, indicando que o processo está um passo atrás
do esperado, o presidente
da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, não quis reagir. A
mesmo posição foi assumida
pelo presidente do Conselho
de Administração da Continental, Pedro Carreira, o
qual também abordámos.

“Governo faltou à
verdade”
Jorge Paulo Oliveira acusa o Governo de “ter andado
todo este tempo a enganar
as populações e os autarcas”, uma vez que desde Ju-

nho de 2017 o ministro “vem
sugerindo que aquele projeto
tinha sido submetido à APA
para ser sujeito ao processo de Avaliação de Impacte
Ambiental”. O parlamentar
considera que, face a tudo
o que tem sido dito publicamente, “não subsistem, pois,
duvidas que o Governo tem
faltado deliberadamente à
verdade”.
Sem mais, Jorge Paulo
Oliveira acusa o Governo de
tudo fazer “para atrasar esta
obra”, e que neste contexto
“tudo serve esse propósito,
todos os expedientes são
válidos, incluindo o recurso
à mentira, esta é mais uma”.
Segundo o deputado, “ao
não ter ainda submetido à
APA o pedido de avaliação
do Impacto Ambiental, o Governo consegue atrasar esta
fase da obra, sabe-se lá mais
quantos meses”. Mas esse é
o seu objetivo”, remata.

O Deputado famalicense,
aproveita para recordar que
“em abril de 2015, foi aberto
o concurso para a elaboração do projeto de Execução
do Interface Rodoferroviário da Trofa e Santana, que
incluiu a nova ponte, em
agosto desse mesmo ano
ficou concluído o Relatório
de Conformidade do projeto
(RECAPE) e em setembro
aberto o concurso publico
para a construção do troço
da variante entre o Nó do
Jumbo, na maia, e a cidade
da trofa, concurso que o governo de António Costa cancelou, metendo injustificadamente o projeto na gaveta
por dois longos anos com
claros prejuízos para as populações e para a economia
nacional.”

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Câmara e ACIF exigem medidas
face ao aumento da criminalidade

PSP CONFIRMA AUMENTO DA CRIMINALIDADE E GARANTE REFORÇO DO POLICIAMENTO

O aumento da criminalidade em Vila Nova de Famalicão está a gerar preocupação dos organismos locais.
Nas últimas duas semanas
vários estabelecimentos comerciais foram alvo de assalto, ou tentativa de assalto, no
centro e na periferia da cidade, e tanto a Câmara como
a Associação Comercial exigem medidas.
Ao Povo Famalicense o
Comando Distrital da PSP
de Braga confirma que “durante o último mês se verificou um aumento dos crimes
de furto”, que não reflecte “a
tendência que se verificou
durante todo o ano de 2018,
que foi a da descida dos crimes praticados contra as
pessoas e uma ligeira subida
dos crimes contra a propriedade na cidade de Famalicão”.
Em resposta a um pedido
de esclarecimentos formulado pela nossa reportagem, a
PSP garante ainda que “está
no terreno a efectuar a devida investigação dos casos
que nos foram denunciados
e a tomar medidas de reforço
do policiamento que possam
minimizar o sentimento de
insegurança da população”.

O mesmo pedido foi formulado também ao Comando Territorial de Braga da
GNR, no sentido de perceber
a evolução da criminalidade
na sua área de intervenção,
todavia, até ao fecho da edição, não nos foi feita chegar
qualquer resposta.

“Desinvestimento
do Estado” é ignição
à criminalidade
O município, pela voz do
presidente, Paulo Cunha,
considera que esta situação
é o reflexo de um “desinvestimento estatal na segurança
dos portugueses”. Já a Associação Comercial e Industrial
(ACIF), pelo presidente Fernando Xavier Ferreira, e em
comunicado, lamenta o contexto que “coloca em causa a
actividades económica” dos
seus associados, e adianta
que já solicitou reunião com
o comandante da PSP com
vista a sensibilizá-lo para
a necessidade de medidas
que evitem a continuação
dos assaltos.
Segundo o edil famalicense, a preocupação com a
segurança “não é de agora”,

Este foi um dos vários estabelecimentos assaltados
nas últimas semanas

uma vez que já tem levado a
questão à Comissão Municipal de Segurança e até à
Secretária de Estado da Administração Interna. Garante
que vai continuar a “exigir”,
mas revela acerca dessa
conversa com a responsável
do Governo que não lhe foram apresentadas quaisquer
soluções. “Foi-me dito que
era difícil, que iam ver, que é
um problema nacional… coisas do género”, desabafa, e
critica: “não ponho em causa
que haja problemas na governação. Eu também tenho
problemas no meu município. Tenho é que definir prioridades. Quando o financiamento não chega para tudo
o que é preciso, temos que

fazer escolhas. Infelizmente
o Governo de Portugal faz as
escolhas que, na minha opinião, não são as mais acertadas, porque descontinua
investimentos como na segurança, no Serviço Nacional de Saúde, na Educação,
com o caso flagrante nas
crianças com Necessidades
Educativas Especiais, que é
um problema real em Famalicão e no país inteiro. São
resultados de escolhas, e os
nossos governantes têm que
ser avaliados pelas escolhas
que fazem”.
Paulo Cunha considera
que a insegurança é um reflexo do “desinvestimento do
Estado na segurança dos
seus cidadãos”, mas tam-

bém está relacionada com
um fenómeno de “excesso
de rotatividade” dos agentes
e militares, que oscilam entre
esquadras e quartéis de diferentes territórios, o que não
permite uma “permanência”
que favoreça uma actuação
eficaz. Segundo o edil, a realidade da incapacidade de
resposta no que toca aos
meios só não é “pior” porque
a própria Câmara muitas vezes garante as reparações
que permitem os veículos
estar na rua e não estacionados por avaria.
Não obstante a carência
de meios e esse modelo de
rotatividade, o presidente da
Câmara fala de “uma redução dos efectivos nas ruas”,
que considera notória. “É
muito pouco comum, no dia
a dia, sermos confrontados
com efectivos da GNR e da
PSP nas ruas, o que significa
que temos menos efectivos
nas ruas do que já tivemos
no passado. Se temos menos efectivos, e os serviços
de secretaria ou burocráticos não diminuem, e em
muitos casos até aumenta,
quer dizer que os efectivos
ao serviço da segurança e
da vigilância são em menor

número”, constata.

Situação tem de ser
“travada”, diz ACIF
Para a ACIF, a vaga de
assaltos “é uma situação
que rapidamente tem de ser
travada”, na medida em que
“coloca em causa a actividade económica dos nossos
associados e dos comerciantes em geral”. Fernando
Xavier Ferreira apela a que
sejam “tomadas todas as
medidas que possam garantir a máxima segurança
possível aos famalicenses”,
e adianta que já solicitou o
agendamento de uma reunião com a PSP, “de forma
a fazer chegar esta preocupação e a serem encontradas possíveis medidas para
evitarem que os assaltos
continuem a registar-se em
elevado número”.
A ACIF disponibiliza-se
“para apoiar os seus associados naquilo que entendam ser necessário para
lidarem com a situação, bem
como ajudar em soluções a
implementar para dissuadir
mais ocorrências do género”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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“Impactos da descentralização de competências para as Autarquias Locais” esteve em debate

Descentralização: “mau negócio” relança
debate sobre referendo à regionalização
PRESIDENTE DA CÂMARA DO PORTO PROPÕE CONSULTA NACIONAL,
CONGÉNERE FAMALICENSE SUBSCREVE
A proposta de descentralização de competências para
os municípios está longe de
obter a concordância do país
autárquico – dado que apenas 39 em 278 decidiram
aceitar o modelo desenhado
pelo actual Governo – mas já
conseguiu pelo menos relançar a discussão em torno de
um novo referendo à regionalização. Esse foi precisamente o dado mais relevante
saído da conferência sobre
os “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, que se realizou na passada terça-feira
no auditório da Fundação
Cupertino de Miranda.
A ideia foi lançada pelo
presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira,
conhecido opositor à descentralização proposta pelo
Governo. Para o autarca, regionalizar é a forma séria de
transferir poder de decisão
e soberania de facto para

os municípios. O congénere
de Vila Nova de Famalicão,
Paulo Cunha, alinha na proposta, e diz mesmo que o
processo de regionalização
é a evolução natural de uma
democracia madura, que traduza a procura permanentemente da coesão territorial.

Referendo
nacional, vinculativo
por região
Rui Moreira defende um
referendo sobre a constituição de regiões administrativas, de acordo com as
cinco unidades territoriais já
demarcadas no continente
– Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo
e Algarve -, e que o resultado da consulta seja vinculativo, região a região, de forma
autónoma. Ou seja, onde a
maioria dos eleitores se pronunciasse a favor da regionalização ela realizar-se-ia,
independentemente do sentido de voto das restantes.
O autarca do Porto considera que, apesar da des-

centralização em curso, há
condições para retomar o
processo de regionalização:
“temos partidos, temos uma
Constituição, a Constituição
permite, os partidos andam a
dizer que querem a regionalização, a descentralização, e
acho que é uma boa altura.
Numa altura em que se preparam as eleições legislativas, em que muitas vezes o
discurso dos partidos é tão
parecido, que pelo menos
este assunto seja amplamente discutido. Se calhar
era uma maneira dos cidadãos acorrerem às urnas e
votarem”.
Paulo Cunha, que abriu a
conferência, subscreve a posição de Rui Moreira quanto
à necessidade da regionalização para a descentralização de competências de
facto. “Estamos numa democracia madura, que eu acho
que deve dar um passo, ao
fim de mais de 40 anos do 25
de Abril, para afirmar essa
democracia. A democracia
não é um ganho para todo o
sempre. É preciso, como diz
o poeta, regar permanente-

Debate teve lugar no auditório da Fundação Cupertino de Miranda

mente esse ganho, que é a
democracia, e há evoluções
que é preciso fazer no sistema democrático, para que
cada vez mais os portugueses se revejam nos seus modelos de governo. É minha
genuína convicção que a regionalização é, claramente,
um passo no sentido da evolução e do aprofundamento
da democracia em Portugal,
que vai trazer um maior retorno aos portugueses”.
Quanto tanto se fala na
necessidade de uma maior

Festival de Teatro Amador
de 24 de fevereiro a 25 de maio
O Centro de Estudos Camilianos acolhe, de 24 de Fevereiro a 25 de Maio, mais uma edição do Festival de Teatro
Amador, que vai contar com uma dezena de encenações.
A iniciativa, promovida pela autarquia famalicense em
parceria com o GRUTACA – Grupo de Teatro Amador Camiliano, decorre no auditório do Centro de Estudos Camilianos, em Seide São Miguel, e estreia no dia 24 de fevereiro
com “Verdegar”, pelo Núcleo de Etnografia e Folclore da
Universidade do Porto.
Seguem-se os Nova Comédia Bracarense, no dia 16 de
março, com a apresentação da peça “As Guerras de Alecrim e Manjerona” e o Grupo Recreativo e Cultural de Lemenhe, no dia 23 de março, com a peça “Médico à Rasca”,
de Dídimo Vitor Hugo.
No dia 27 de março, dia em que se assinala o Dia Mundial do Teatro, a iniciativa propõe duas sessões da peça
“Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles”, pela mão do GRUTACA, e a
oficina de teatro “Abordagem prática sobre uma dramaturgia pedagógica para Amor de Perdição”, destinada a atores de
grupos de teatro amador e profissional.
O Grupo de Teatro Artes da Alegria, de Braga, apresenta no dia 31 de março, “Sebastião”. Para abril estão agendados
três espetáculos: no dia 6, o Grupo Dramático e Recreativo da Retorta, de Valongo, apresenta “Uma história que não lembra ao diabo”; no dia 13, chega a vez do Grupo de Teatro Aviscena subir ao palco com “O rei está a morrer”, e, por fim, no
dia 28, “o Leitinho do Néné”, pela mão do Grupo Paroquial de Teatro de Leça da Palmeira.
O Festival de Teatro Amador Terras de Camilo despede-se em maio, com a apresentação, no dia 4, da peça “O Silêncio
das Horas”, pelo Grupo de Teatro Renascer; no dia 19, com a peça “Com Garrett no Coração”, do Grupo de Teatro Casca
de Nós e no dia 25, com um Jantar Tertúlia Camiliana.
Todos os espetáculos têm entrada livre, sujeita à lotação da sala. Mais informações sobre o festival em www.vilanovadefamalicao.org.

proximidade dos governantes em relação à população,
o edil recorre ao tema para
deixar claro que proximidade
significa “intuição, cumplicidade, reconhecimento na decisão”, o que só se consegue
com autonomia decisória, e
não dependendo para tudo
das decisões emanadas de
Lisboa. “A regionalização
vai, de facto, fazer uma reforma político-administrativa do
país, e é essa a única reforma acertada para Portugal”,
frisa.

“Um muito
mau negócio para
os cidadãos”
O autarca do Porto, assim como o de Vila Nova
de Famalicão, foi um dos
que rejeitou a totalidade das
competências que o Governo pretende descentralizar, desde logo porque não
considera as tarefas transmitidas sejam aquelas que
o poder local pode e deve
exercer. “Em todas as medidas de descentralização
que têm sido apresentadas
percebe-se uma coisa: não
querem passar para os autarcas poder de decisão.
Querem passar algumas funções e trabalhos. Comprar o
‘Ajax’… substituir os vidros e
tal… Mas isso não é descentralizar! Descentralizar tem a
ver com poder. As pessoas
fazem perguntas, questionam porque aquele centro
de saúde não está aberto até
mais tarde. E isto é aquilo
que nós queremos, porque o
cidadão já acha que é esse
o poder do presidente da Câmara, ou devia ser. E é esse
poder que gostaríamos de

ter e não nos é proporcionado por este pacote. Que,
além disso, nos paga mal.
Ainda por cima, se o ‘Ajax’
custar dez euros, só nos vão
dar oito!”, descreve acerca
do que o Governo colocou à
mesa dos municípios.
Rui Moreira fala de “um
muito mau negócio para os
cidadãos”, e acusa: “isto é
uma forma do Estado se livrar de responsabilidades,
passando-as para as autarquias. Depois, um dia, vão
ser os autarcas a ser chamados a explicar porque é que
as contas das Câmaras estava bem e agora estão mal”.
Paulo Cunha, que também rejeitou o primeiro lote
de competências que o
Governo pretende descentralizar, deixa claro que a
oposição ao modelo “não é
nenhuma expressão de revolta”, até porque é, desde
sempre, “regionalista, que
é a expressão máxima da
descentralização”. Contudo,
adverte: “o que eu acho é
que a descentralização tem
que ser genuína, tem que ser
correcta, tem que ser rigorosa, tem que ser real. Não
pode ser artificial. O que está
em cima da mesa é uma descentralização enquanto acto
político. É um Governo que
quer afirmar uma reforma,
quer consumar uma reforma,
cumpri um desígnio eleitoral,
e, portanto, quer fechar um
assunto do ponto de vista
formal, sem que isso traga,
do ponto de vista real, nada
de positivo para o território”.
“É com isto que não concordamos”, sublinha, na expectativa de um outro processo
que sirva a “harmonização
positiva de competências
para o território”.
Por falar de política, o edil
famalicense entende que o
Governo deve extrair ilações
de uma adesão “tão reduzida” dos autarcas ao que foi
proposto. Fala de um processo “tumultuoso, casuísta, em
cima do joelho, precipitado,
descuidado”, e diz-se convencido que foi este o quadro
que levou a que, até muitos
dos autarcas inicialmente
aderentes ao processo, tenham mudado de posição
entretanto.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Pela municipalização, avançar, avançar…
Neste momento, o assunto da “agenda política”
é a descentralização de competências da
Administração Central para as autarquias locais,
câmaras municipais e juntas de freguesia, ou
seja, é um assunto da dita “agenda política” que
tem implicações e consequências diretas na vida
dos cidadãos, dos munícipes e dos “fregueses”
das nossas freguesias, sem qualquer sentido
pejorativo e sem qualquer ironia… Não deixa de
ser interessante como todos nos “atiramos” a
Lisboa e ao “centralismo lisboeta”, “vociferando”
que Lisboa “põe e dispõe” das nossas vidas sem
se importar sequer em saber como são e o que
são essas vidas. Dizemos, com razão, que os
Lisboetas têm melhor qualidade de vida do que
nós, que ganham mais do que nós, os
“provincianos”, e que é urgente acabar com este
“centralismo” da capital…

1. Agenda política…
António Barreto, comentador político, professor, sociólogo
e também ex – ministro do tempo da “reforma agrária” que
eu, pessoalmente, não admiro muito, diz, com ironia, num
dos últimos “Públicos”, o seguinte: “Os grandes temas, as
grandes orientações para os novos políticos e para todos os
novos democratas são as políticas de proximidade. Tudo se
resume a esta formidável etiqueta, “proximidade”. Saúde de
proximidade. Justiça de proximidade. Urbanismo de proximidade. Proteção Civil de proximidade. O que tem como imediato resultado a demagogia, sobretudo a dos orçamentos de
proximidade e dos orçamentos participativos.”
Eu não utilizaria a ironia para falar de um assunto tão sério, sobretudo quando ele tem a ver com a vida das pessoas,
pensando como penso que a “proximidade” nas decisões e
nas relações, quer políticas quer humanas, é sempre e em
qualquer circunstância, uma mais valia para todos aqueles
que, diretamente ou indiretamente, são afetados por elas. A
proximidade ajuda a decidir melhor e a compreender melhor

as decisões. O afastamento complica e perturba - sempre quer a capacidade de decidir quer as próprias decisões.
Neste momento, o assunto da “agenda política” é a descentralização de competências da Administração Central
para as autarquias locais, câmaras municipais e juntas de
freguesia, ou seja, é um assunto da dita “agenda política” que
tem implicações e consequências diretas na vida dos cidadãos, dos munícipes e dos “fregueses” das nossas freguesias, sem qualquer sentido pejorativo e sem qualquer ironia…

2. O comboio só apita uma vez…
Não deixa de ser interessante como todos nos “atiramos”
a Lisboa e ao “centralismo lisboeta”, “vociferando” que Lisboa
“põe e dispõe” das nossas vidas sem se importar sequer em
saber como são e o que são essas vidas. Dizemos, com razão, que os Lisboetas têm melhor qualidade de vida do que
nós, que ganham mais do que nós, os “provincianos”, e que é
urgente acabar com este “centralismo” da capital…
Por outro lado, não deixa de ser também interessante verificar que, quando se abre no horizonte uma oportunidade
para “mitigar” e “esbater” o poder de Lisboa e o centralismo
de Lisboa, num projeto de descentralização de poderes e de
decisões que eu considero sério, apresentado pelo Governo
de António Costa às câmaras municipais e às freguesias, nos
entretenhamos a “elencar” desculpas para “atirar” a descentralização para as “calendas”! Porque o dinheiro não chega,
mesmo não se sabendo ainda quanto é… Porque não era
bem isto que esperávamos… Porque – e em última instância – é um bom projeto, mas não teve a “chancela” do meu
partido!
As posições das câmaras municipais de todo o País sobre o projeto de descentralização apresentado pelo Governo
são esclarecedores quanto aos “sentimentos reinantes”: há
as que aceitam a transferência de competências e acham
muito bem que assim aconteça e que assim se faça; há as
que aceitam apenas uma parte das competências a transferir, dividindo o “pacote” numa
parte boa e numa parte má;
e há, finalmente, aquelas
câmaras municipais que recusam liminarmente a transferência de competências da
Administração Central para
a Administração Local. Mesmo assim, das 278 câmaras
do Continente, 180 (mais de
dois terços) já disseram sim
à Descentralização!
É bom recordar aqui a

“Lei Relvas”, sobre a agregação de freguesias. Foi um verdadeiro “aborto” administrativo que destruiu patrimónios culturais seculares. Alguém “gemeu”? Muito poucos…
E somos só 308 municípios (278 no Continente) com outros tantos presidentes de câmara. Agora, imaginem se fôssemos um país com 1 000 ou 3 000 municípios! Os presidentes de câmara de Portugal cabem todos, ao mesmo tempo,
na Casa das Artes e ainda sobram alguns lugares! O que
se lamenta, sendo tão poucos, é que não consigam, todos
juntos, definir uma “plataforma comum” que fosse a base das
negociações a estabelecer com o Governo, num projeto tão
importante como é o “Projeto de Descentralização de Competências da Administração Central para a Administração Local”. O Governo, estou certo, aceitaria negociar essa posição
conjunta.
Agora volta também a falar-se em Regionalização. Já tive
uma opinião favorável à criação de regiões, mas, no tempo
presente, sou um opositor militante a um hipotético novo referendo sobre o avanço do processo. Só os burros é que não
mudam…
A Regionalização “já era” e “já foi”. Penso que, num processo destes, “o carteiro não toca duas vezes” e o comboio
só apita uma vez!
Contra a Regionalização, “marchar, marchar”! Pela Municipalização, avançar, avançar!

3. Melhores…
O que está em causa? Está em causa a construção de um
“Estado forte, inteligente e moderno”! Como é que se consegue construir um Estado assim? Só existe um caminho: a
Descentralização!
“A Descentralização valoriza a atuação das autarquias
locais, permite uma governação de proximidade e cria condições para uma gestão eficiente de recursos. Ao mesmo
tempo reforça a democracia local porque garante melhores
níveis de representação e de participação das populações. A
Descentralização é a pedra angular da reforma do Estado e
uma oportunidade de utilizar os recursos públicos de forma
mais eficaz e eficiente”.
Um município forte é aquele que “absorve” o maior número
de competências da responsabilidade da Administração Central. Os autarcas conhecem profundamente as populações e
os territórios em que exercem a sua ação. São, por isso, as
melhores pessoas com as melhores condições para garantir
serviços públicos de qualidade, “adaptados à realidade local”.
Será a Descentralização uma “mezinha” milagrosa” para
os problemas das autarquias locais? Não! Mas é o caminho…

Famalicão é 2.º maior player
nacional do sector automóvel
Vila Nova de Famalicão é responsável por 9,4 por cento do volume de negócios da indústria automóvel nacional, assumindo o segundo lugar dos concelhos mais representativos no
sector, quer em volume de negócios, quer em exportações. As empresas especializadas no
fabrico de componentes fazem desta fileira o principal dínamo exportador do concelho, com
um efeito cada vez mais multiplicador na economia nacional.
Em 2017, o volume de negócios cresceu para os 1,066 mil milhões (9,4 por cento do total
nacional) e as vendas para mercados internacionais atingiram os 920 milhões de euros (8,9
por cento do total nacional), de acordo com a mais recente edição do Anuário Estatístico
Regional do INE. O concelho continua a liderar as exportações de produtos desta fileira na
Região Norte, sendo a Alemanha o principal mercado de destino, seguido de Espanha e do
Reino Unido.
A indústria automóvel representa meso 46 por cento das exportações e 22 por cento do
volume de negócios do concelho, empregando 5206 pessoas, num totalç de 40 empresas~.
Todas, geram 473 milhões de euros de Valor Acrescentado Bruto.
A Continental Mabor, quarta exportadora nacional, é a empresa que mais contribui para a
performance económica de Famalicão, mas o seu peso está a diminuir no volume das exportações do concelho. Outros players de referência nacional e internacional formam um cluster
com forte impacto na economia nacional, com destaque para a TMG Automotive, a Coindu,
a Olbo&Mehler, o Grupo Celoplás, a Tesco, a Vishay e a Injex. Da metalurgia aos moldes,
passando pelo fabrico de pneus e outros elementos em borracha e plástico, até aos têxteis e
à eletrónica, são cada vez mais as pequenas e médias empresas famalicenses produtoras de
componentes para automóveis que acrescentam valor a um setor estratégico, que exporta,
gera emprego, incorpora tecnologia de ponta e aposta na inovação e no desenvolvimento.
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Câmara deliberou apoio de 34.500 euros
para apoiar a autarquia de Lousado

CTT na sede da Junta
até meados de Março
As obras de adaptação da
sede da Junta de Freguesia
de Lousado, para acolher o
posto dos CTT, já começaram. A expectativa do autarca local, Jorge Ferreira, é
que a empreitada esteja concluída na primeira ou segunda semana de Março.
Com o objectivo de apoiar
a autarquia local, que perante a intransigência dos
CTT em recuar na decisão
de encerramento assumiu o
serviço público postal, a Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão aprovou, em
reunião do executivo da passada quinta-feira, um apoio
de 34.500 euros à autarquia
local para o efeito.
Inicialmente
previsto
acontecer no final do ano, o
encerramento do posto dos
CTT acabou sendo prolongado, até porque, como sublinha o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
a sede da Junta encontra-se integrada na Estação de
Comboios de Lousado, edifício de que é proprietária a
Infraestruturas de Portugal
(IP), da parte da qual foram
necessárias
autorizações
que acabaram por demorar o
processo.
O edil famalicense não
deixa de “renovar” o seu lamento pelo facto dos CTT
se mostrarem intransigentes
quanto ao encerramento da
Estação de Lousado, à qual
a empresa concessionária
atribui uma falta de renta-

bilidade que não tem como
comprovar e até estranha
dadas as especificidades
de uma freguesia que conta com empresas como a
Continental ou a Leica no
seu território. “Desejamos
que o Estado Português, tão
rapidamente quanto possível, crie condições para que
a empresa CTT cumpra o
acordo que tem com o Estado”, remata, suspeitando do
incumprimento dos pressupostos da concessão”.
Segundo o autarca de
Lousado, Jorge Ferreira, as
obras estão já a decorrer,
depois de uma fase mais
burocrática justificada pela
necessidade de intervenção
do IP no processo, e deverão
estar prontas na primeira ou
segunda semana de Março.
“Se as obras estiverem prontas antes, ótimo, abriremos
antes, mas de acordo com
os trabalhos em curso penso
que esse é o prazo razoável
para concluir a obra”, assi-

nala.
Este responsável adianta
que, apesar de ultrapassado o prazo inicialmente estabelecido pelos CTT para
o encerramento, a empresa
tem-se mostrado “receptiva”
perante os condicionalismos que justificam o atraso do processo.Para além
das questões formais que
se prendem com o edifício,
Jorge Ferreira adianta que
a sede da Junta se encontra integrada numa estação
de comboios, com sistemas
integrados e de segurança
que é preciso salvaguardar e
integrar nesta nova resposta.
Tudo isso, acrescenta, “motiva uma evolução mais lenta
da obra”, contudo, garante
que a Estação dos CTT de
Lousado só encerrará quando a Junta estiver em condições de assegurar o serviço.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Alunos da CIOR promovem festa
para crianças
Os alunos da CIOR, que frequentam o curso de Cuidador de Crianças
e Jovens, encerraram o mês de janeiro a cantar os Reis e as Janeiras para
dezenas de crianças do pré-escolar
da cooperativa de solidariedade social “Mais Plural” e do Centro Social
de Calendário. Esta atividade de animação recreativa decorreu,na manhã do passado dia 30, no auditório
desta escola profissional.
As professoras Joaquina Salgado
e Raquel Oliveira foram unânimes
em reconhecer a importância desta
iniciativa como “momento de interação e animação através de atividades lúdico-expressivas”. Para além de se manterem as tradições, “fortaleceram-se os laços com instituições da comunidade que acolhem os jovens para a realização de estágios”,
sustentam a propósito.
Esta foi uma das iniciativas enquadradas no projeto de turma concebido pelas equipaeducativa por forma a articular e a integrar conhecimentos numa perspetiva interdisciplinar
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Inovações famalicenses
desfilam em feira mundial
do desporto

O concelho de Vila Nova de Famalicão está representado por seis empresas na ISPO, a maior
feira têxtil mundial de artigos para desporto que
decorre em Munique, Alemanha, desde o passado
domingo e até à próxima quarta-feira.
Na passerelle privilegiada dos têxteis técnicos desfilam CM Socks, Dune Bleue, Fradelsport,
Olmac, Oldtrading e SIT. Para além de empresas
também o CITEVE e o CeNTI, integram a comitiva
portuguesa de 41 empresas.
A participação da comitiva concelhia conta com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão, através da atribuição a todas as empresas de um ‘voucher internacionalização’, que
resulta do protocolo celebrado com a ATP - Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal,
como forma de promover a participação em feiras internacionais e impulsionar a sua competitividade.
Se para a Dune Bleue, Olmac, Oldtrading e SIT a ISPO tem sido a aposta certa, para a CM
Socks e a Fradelsport a feira é uma novidade: “o que nos trouxe à ISPO foram essencialmente
dois motivos: o lançamento internacional da meia Prevent Sprain, que está a correr acima das
nossas expetativas, e a promoção da empresa e de novos produtos para as áreas da moda,
desporto, saúde e bem-estar em novos mercados”. As palavras são do administrador, Carlos
Maia, administrador, segundo o qual a tecnologia incorporada na prevenção de entorses está
patenteada em 143 países.
Com know-how de vários anos em equipamentos desportivos, a FradelSport pretende
“aproveitar esta grande montra para gerar contatos e criar clientes de nível mundial”. SIT e
Oldtrading são algumas das empresas especializadas no vestuário sem costuras, o chamado seamless, crescentemente em voga no desporto. Rui Castelar, diretor comercial da SIT,
adianta que a empresa está em Munique “com o foco no futuro sustentável”, apresentando
“uma coleção desenvolvida em fios reciclados, com peças altamente técnicas, mas com menor impacto ambiental”. Já Rui Gordalina, CEO da Oldtrading, assume ter expectativas “enormes”, esperando atrair clientes do Norte da Europa.
A ISPO conta com mais de 2800 expositores, oriundos de mais de uma centena países, e
distribuídos por 200 mil metros quadrados de área de exposição. São esperados cerca de 84
mil visitantes profissionais.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Venezuela: Um retrato
do Socialismo
A Revolução Boliviana
tem a cada dia mostrado a
decadência daquilo que é a
implementação do sistema
socialista num país. Revelador, é também a autocracia
que nos deparamos na Venezuela.
Em 2015, após pesadíssimas greves, que culminaram
com a greve de fome de um
ativista da oposição ao regime, Leornardo Lopéz, foram
anunciadas eleições para
Assembleia Nacional da Venezuela. Foi dado assim, o
mote para a vitória alcançada
pela oposição.
A partir dessa data, a liderança foi alternada pelos partidos da coligação, que compõem a maioria relativa da
Assembleia. Estes foram-se
organizando e conseguiram
chegar ao dia, em que Juán
Guaidó se autoproclamou
presidente interino do país
para assim ser possível a
marcação de eleições livres
Presidenciais.
As últimas eleições, ao
não terem sido reconhecidas, como livres e democráticas, colocaram a presidência
num vazio presidencial, deixando o líder da Assembleia
Nacional com a legitimidade

para essa assunção de compromisso, tal como refere a
Constituição daquele país.
E se de um lado, Guaidó
com uma determinação implacável, tem sido apoiado
por diversos países, nomeadamente os EUA e a grande
maioria da UE, também se
lhe opõem aqueles a quem
Maduro tem usufruído de
favores em nome próprio,
como é o caso da China e da
Rússia, tendo que estes últimos dado apoio financeiro à
denominada Força de Ação
Especial.
A liderança de Maduro
tem demonstrado aquilo que
realmente é. Fome, morte e
corrupção. A taxa de homicídios aumentou de 4% para
27%, de 2010 a 2017, não
existindo números até ao
momento. Estima-se que 3,7
milhões de pessoas passam
fome. Maduro tem empréstimos valorizados em cerca de
50 mil milhões da China.
O maior produtor de petróleo do mundo, encontra-se
neste abismo. De um lado um
ditador que mata e ameaça.
Do outro, um jovem de 35
anos, que luta pela marcação
de eleições livres.
Gauidó vai assim de-

monstrando uma força de caracter, determinado na busca
incessante de valores democráticos. Focado na concessão de um país que honre os
seus compromissos, nomeadamente relativamente aos
apoiantes de Maduro.
De Portugal levou o apoio.
Ainda que seja o primeiro-Ministro, aquele que compactou
com o seu anterior líder, José
Sócrates em 2010, no favorecimento do Grupo Lena num
Projeto Social liderado pelo
falecido Hugo Chávez.
Mais à esquerda, o absurdo resvala para o insólito, o
PCP, o BE, e o PEV, votam
contra, num voto de pesar
sobre “a morte dos manifestantes da Venezuela”.
Para mim fica mais claro o
que pretendem estes últimos
do nosso país.

5 de Fevereiro de 2019
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Assunção Cristas encerrou Jornadas Parlamentares
do CDS em Famalicão
Vila Nova de Famalicão
foi palco para o jantar oficial
das Jornadas Parlamentares
do CDS-PP, onde contou
com a presença da líder Assunção Cristas.
O evento contou ainda
com figuras conhecidas do
partido, dirigentes nacionais
e membros do grupo parlamentar do partido, que participaram num jantar com
cerca de 300 militantes.
O
famalicense
Nuno
Melo, cabeça de lista do

CDS-PP nas eleições europeias que se avizinham,
e Telmo Correia, marcaram
presença, num jantar que
ficou ainda marcado pela tomada de posse dos órgãos
da Concelhia local, presidida por Ricardo Mendes,
reeleito no passado dia 12
de janeiro naquela que é a
maior estrutura do distrito
de Braga, com mais de 1250
militantes ativos. Assunção
Cristas revalidou a “confiança depositada na concelhia

eleita”, e enalteceu “o enorme trabalho em prol do crescimento do partido e a forte
implementação local que a
estrutura de Famalicão tem
realizado no seu concelho”.
Na sua intervenção, Ricardo Mendes sublinhou
“a grande proximidade que
existe entre as direção nacional e a Concelhia de Vila
Nova de Famalicão, facto
que não é alheio ao crescimento do CDS no nosso
concelho”. Sobre Nuno Melo,

cabeça de lista às próximas
eleições europeias, Ricardo
Mendes testemunha que “é
enorme o orgulho que sentimos quando percebemos
que o melhor eurodeputado
português é de Vila Nova
de Famalicão e é do CDS”.
Confiante, concluiu: “temos
pela frente um grande desafio já no mês de Maio, nas
eleições europeias, mas estamos seguros que teremos
um resultado histórico para o
Nuno Melo e para o CDS em

Vila Nova de Famalicão”.

Luís Silva vice-campeão a abrir
2019

Famalicenses campeões distinguidos
pela Confederação do Desporto

O atleta Famalicense Luís Silva, da Associação de Boccia Luís Silva, esteve em
pleno de evidência entre os melhores atletas, conquistando a medalha de prata na 1,ª
divisão, no Campeonato Nacional de Boccia Zona Norte (1,ª volta), que se realizou
no passado fim de semana em Santa Maria
da Feira.
Após lesão grave, que o impediu de participar nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, Luís Silva “voltou a demonstrar toda a sua qualidade, realizando uma competição com um excelente nível, superando adversários de
grande valia na fase de grupos e nas eliminatórias, sendo só travado pelo seu colega de
seleção, Avelino da (APP Porto) na final, Luís Silva conquista assim a prata numa final bem
disputada”, refere a associalão em nota de imprensa.
Já a jovem atleta Ana Talaia, da Associação de Boccia Luís Silva, depois de uma boa
prestação na fase de grupos e a eliminar, com vitórias bem conseguidas, a atleta não foi
feliz nos quartos-de-final, acabando por ficar em quinto lugar, da 2.ª divisão em BC3.

O treinador Alexandre Oliveira e a atleta Ana Rita Rego, da Jing-She Escola de
Wushu Kungfu de Famalicão, foram homenageados na 23.ª Gala do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal, realizada na passada quarta-feira, no Casino Estoril.
Alexandre Oliveira foi homenageado com
o ‘Prémio Personalidade do Ano’. O treinador, agradece à Federação Portuguesa de
Artes Marciais Chinesas pela nomeação e
confessa “orgulho receber esta distinção”,
que encara como “um estímulo para continuar a desenvolver a modalidade em Portugal e
persistir na busca de mais e melhores resultados desportivos nacionais e internacionais”.
Ana Rita Rego foi galardoada com a ‘Homenagem aos Campeões’. A atleta da Seleção Nacional de Qigong é a atleta nacional mais medalhada internacionalmente na história do Qigong
português. Considera-se “feliz com o percurso e resultados dos últimos anos”, entendendo
este reconhecimento como uma “importante de valorização de trabalho” desenvolvido.

5 de Fevereiro de 2019
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Descentralização: PSD, CDS, BE e PCP
deixam PS isolado na Assembleia Municipal
As “indefinições, indecisões e desconhecimentos”
em torno do processo de
descentralização proposto
pelo Governo aos municípios, é o que motiva a Câmara de Vila Nova de Famalicão
a optar pela recusa. De resto, foi com estes argumentos que o presidente, Paulo
Cunha, introduziu ao plenário da Assembleia Municipal
extraordinária, realizada na
passada terça-feira, a mesma proposta de rejeição que
já havia sido aprovada em
reunião do executivo. Nesta,
recorde-se, a maioria da coligação deu “cartão vermelho” ao processo.
O chumbo às propostas
de descentralização deixou
o PS isolado, tendo sido o
único partido que se opôs à
recusa. Os partidos da maioria, PSD e CDS, sufragaram
a posição da Câmara, assim
como o Bloco de Esquerda e
do PCP.
O edil, que define todo
o processo como “caótico”,
censura a falta de informação acerca do envelope financeiro afecto a cada uma
das competências que o Governo propõe descentralizar,
mas também um processo
que evoluiu “aos solavancos”, com dossiers parciais
que vão sendo propostos
sem que sejam apresentados “em bloco”, e em que
todos os prazos fixados fo-

ram sendo sucessivamente
adiados. Tudo para concluir,
e assim o disse, que recusar
a descentralização proposta
por este Governo é a única
forma “responsável” de defender os interesses do município.

PS vota isolado
a favor
Rui Faria, da bancada
isolada do Partido Socialista
(PS), acusou Paulo Cunha
de incoerência, na medida
em que sempre se assumiu
favorável a novas competências, as quais agora recusa.
“Defender a descentralização e assobiar para o lado
quando ela surge não é, no
mínimo, coerente”, disse a
propósito. O socialista acusou mesmo o edil famalicense de “recusa radical”

do processo, “apenas por
razões de combate político-partidário ao Governo e
o PS, bem como ao acordo
celebrado entre os líderes do
PS e do PSD”, referindo que
a posição do executivo “peca
por falta de fundamentação e
de ambição”.

“Quer que aceite
isto num acto
de fé?!”, questiona
o PSD
Do PSD, Jorge Paulo Oliveira lembrou o deputado Rui
Faria que o Governo “não
cumpriu” nenhum dos pressupostos que estiveram vertidos no acordo com o PSD,
e no qual estava estipulado,
nomeadamente, que os municípios teriam que ser informados até 15 de Setembro

último dos meios financeiros
adstritos a cada uma das
competências a transmitir.
Por outro lado, desmentiu o
deputado, e deixou claro que
o Governo “tem zero” verbas
afectas à concretização deste processo em 2019, porque
o Fundo de Financiamento
da Descentralização não as
salvaguarda, nem o Governo
está legitimado a reafectá-las em sede de Orçamento
de Estado. Alterar a presente
situação, sustenta, “só com
um orçamento rectificativo”,
ou com uma lei nesse expresso sentido.
À margem das questões
formais, Jorge Paulo Oliveira dirigiu-se a Rui Faria com
uma série de questões sobre
que necessidades estruturais e de recursos humanos
que as novas competências
impõem aos municípios, e
sugeriu: “ninguém pode exigir que as autarquias aceitem isto neste total desconhecimento, no escuro, de
olhos vendados, sem saber
os meios financeiros que lhe
estão alocados”. E interpelou
ainda: “o senhor quer que a
Câmara aceite esta transferência de competências num
acto de fé de um Governo?!
Deste Governo?! Acha que
é assim que se gere um
município?! É por actos de
fé?! Não é certamente…”. O
social-democrata ficou sem
resposta.

Hélder Pereira, do CDS,
subiu ao púlpito para deixar
claro que aceitar estas competências sem conhecer os
meios financeiros que as
acompanham “seria desde
logo desvirtuar o projecto
político que os famalicenses
sufragaram”. Isto porque, entende, uma governação responsável impõem previsibilidade, aquela que o executivo
tem promovido e que estaria
em causa. “Se este Governo
quer descentralizar, que diga
que meios que vai disponibilizar aos municípios. Seria
grave aceitar estas competências, porque seria passar
ao Governo um cheque emitido pela Câmara, que seria
sacado aos famalicenses”,
concluiu.

“Processo
atamancado”
“Um processo atamancado”. Foi desta forma que
o deputado do Bloco de Esquerda definiu este processo
de descentralização, do qual
encontra paralelo na “famosa lei Relvas, da reorganização administrativa, igualmente atamancada”. Paulo
Costa apoiou a recusa do
executivo, mas referiu que

não subscreve o argumento
financeiro invocado. Suportou a posição do partido no
risco de alienação de serviços públicos essenciais, que
considera estar inerente a
esta transmissão de competências. Para o Bloco, este
modelo poderá permitir passar para a mãos de privados
serviços que defendem na
esfera do Estado.
O PCP, pela voz de Daniel Sampaio, também se colocou ao lado da Câmara na
rejeição das competências,
mas referiu que “sabe a pouco”, na medida em que a proposta se estreita a 2019, e se
suporta apenas na questão
financeira. No entender do
deputado, deveria ter “propósitos mais audaciosos, relativos à organização territorial e administrativa do país”.
Desejava que não “aceitássemos medidas de uma falsa
descentralização, pois fragilizam a oportunidade de uma
concreta regionalização, e
apenas ajuda à manutenção
do Estado centralista, burocrático e ineficaz, distante
dos interesses e intervenção
dos cidadãos”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Mestrandas
da UM estagiam
na Gerações
Duas alunas do Mestrado em Educação Pré-Escolar
vão estagiar na Gerações, com o objetivo de aprofundarem os seus conhecimentos e viverem de perto o trabalho
que é desenvolvido com as crianças, completando desta
forma a sua formação nesta área.
O protocolo formalizado entre a Universidade do Minho e a instituição famalicenses estabeleceu uma parceria concreta e estável de desenvolvimento das atividades
de iniciação à prática profissional, incluindo a Prática de
Ensino Supervisionada (PES) e ainda outras valências
de formação, consultoria e investigação, explicitando as
condições da sua realização, incluindo a participação dos
estudantes em atividades realizadas fora da sala de aula
Em nota de imprensa a Gerações fala de uma parceria
com “vantagens mútuas”. Por um lado, “permite a investigação e aprofundamento de novas metodologias e de
novas abordagens à educação de infância, reforçando a
capacitação das colaboradoras da Associação Gerações;
por outro, reforça as competências das estagiárias numa
instituição que é reconhecida pela inovação e pela abertura às novas correntes pedagógicas”.
A permanência das alunas do Mestrado em Educação
Pré-Escolar da Universidade do Minho vai acontecer entre
fevereiro e junho deste ano, durante os dias de trabalho
da Associação Gerações. Para além das rotinas diárias,
as alunas da Universidade do Minho envolvem-se também
noutras iniciativas e ações que a Gerações, com as suas
educadoras e pessoal de apoio, vai desenvolvendo para
as crianças que a frequentam.
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Reabilitação do Cineteatro de Riba de Ave
pronta em meados de 2020
A vila de Riba de Ave
está mais perto de um novo
começo. A Câmara Municipal aprovou, na passada
quinta-feira, em reunião do
executivo, a adjudicação da
empreitada de reabilitação
do Cineteatro Narciso Ferreira, uma obra orçada em
quase 2,8 milhões de euros,
que anima expectativas de
uma nova dinâmica, numa
freguesia que tem sido sacrificada por decisões que lhe
retiraram o ensino público
sob tutela do Estado, e, mais
recentemente, a estação dos
CTT.
Concluída a fase concursal com esta adjudicação, o
presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, espera
que a obra possa estar concluída em meados de 2020.
“Para muitos era uma miragem, para outros uma utopia,
muitos achavam que era uma
mera promessa política, mas
o que está a acontecer hoje
é um sinal de que esta é uma
obra real, que vai acontecer,
está a cumprir uma das suas
últimas etapas. Muito rapidamente, na realidade e no
terreno, as pessoas, nomeadamente os ribadavenses,
vão ser confrontados com

Novo “recomeço”, anseia a autarca

Adjudicação da empreitada foi aprovada em reunião de Câmara

uma muito boa realidade”,
sublinha confiante nos ganhos que este investimento
vão potenciar.
O edil famalicense está
consciente de que esta é
uma obra “em contra-ciclo”,
tendo em conta a perda do
ensino público do 2.º ciclo ao
Secundário e da estação dos
CTT, e que esta obra é “um
passo decisivo para o futuro
de Riba de Ave”.
Com a conclusão do concurso e chegados à fase de
adjudicação, segue-se o encaminhamento do processo
ao Tribunal de Contas. O
presidente da Câmara admite que nos próximos três me-

ses há condições para que
seja emitido o visto necessário para o arranque efectivo
da obra de reabilitação. Assim, sem surpresas de calendário, Paulo Cunha espera que “em meados de 2020
a obra seja uma realidade
e os ribadavenses possam
desfrutar do seu Cineteatro”.

Edifício original
ampliado
A reabilitação do Cineteatro Narciso Ferreira, encerrado desde 2001 e actualmente em estado de ruína,

A presidente da Junta de Freguesia de Riba de Ave, Susana Pereira, mostra-se satisfeita com o facto de ter sido
dado mais um passo rumo à concretização de uma obra sobre a qual, confessa, “recaem muitas expectativas”.
“Depois de terem saído dali os Correios e a morte anunciada das escolas, a vila de Riba Ave precisa muito de investimentos que tragam vida, que tragam movimento, que
tragam gente”, sustenta, convencida de que a reabilitação
do Cineteatro significa esse “recomeço”. “Primeiro veio a
crise do têxtil, e o povo de Riba de Ave teve que recomeçar,
depois veio esta questão das escolas e o povo teve uma vez
mais que recomeçar, mas está no ADN dos ribadavenses
esta capacidade de lutar, de encontrar novos rumos e recomeçar”, constata. De resto, alega que o comércio local é empreendedor, e já tem investido no sentido de se reconverter, o
que considera revelador desse espírito “empreendedor e inconformista”.
Susana Pereira aproveita a boa notícia para agradecer ao município: “ainda bem que
pelo menos temos uma Câmara em sentido contrário ao do Governo, que aposta na nossa
freguesia e nos permite ter esperança num futuro melhor”.
Para além de toda uma nova dinâmica que poderá gerar a futura nova sala de espectáculos, a autarca sublinha que o Cineteatro Narciso Ferreira é uma peça importante da
história da vila que importava preservar e trazer de volta.
vai implicar a demolição de
todas as estruturas existentes, excepção feita para as
paredes principais que se
mantêm robustas.
A intervenção, para uma
área total de 1860 metros
quadrados, irá implicar uma
ampliação no sentido das
traseiras do edifício. No interior, irá ter todas as valência
técnicas exigidas hoje para

as salas de espectáculos
desta dimensão. Esse alinhamento para a actualidade irá obrigar ainda a uma
subida da cobertura, para
estabelecer a altura exigida
por lei. No interior o espaço
cultural será versátil, com um
palco que poderá mudar de
sítio e uma bancada retráctil
que fará a lotação da sala
oscilar entre os 230 e os 400

lugares, de acordo com as
necessidades.
Terá equipamento técnico para poder converter-se
em sala de cinema, um espaço expositivo, e ainda um
café-concerto. Para além
disso, compreenderá áreas
técnicas, administrativas e
camarins.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Próxima conferência é já a 15 de fevereiro

“Casa cheia” no arranque de mais um ciclo
de conferências no Bernardino Machado
O Museu Bernardino Machado abriu as portas, com
“casa cheia”, à primeira conferência do ciclo dedicado às
“Relações Portugal – Brasil
na I República (1910-1926)”,
que decorreu na passada
sexta-feira à noite.
No arranque de uma maratona de conferências que
vai decorrer mensalmente,
ao longo de todo o ano de
2019, esteve o professor
catedrático Paulo Ferreira
da Cunha, com o tema da
“Lei fundamental brasileira
e a Constituição Portuguesa
de 1911”. De acordo com o
orador convidado “na conferência apresentou-se uma
tentativa de estabelecimento
de pontes entre as “magnas
cartas” das chamadas primeiras repúblicas ou “repúblicas velhas” dos países irmãos de Língua portuguesa
nos dois lados do Oceano
Atlântico. Primeiramente fez-se um enquadramento geral
sobre o sentido, papel e noção de Constituição, porque

frequentemente existem muitos mal-entendidos, depois
fez-se ainda um enquadramento histórico-social e político de ambos os complexos
normativos constitucionais.
E finalmente desceu-se ao
concreto do clausulado das
constituições formais, para
comentar alguns aspetos
considerados mais salientes,
não apenas para a época,
como para o nosso próprio
tempo, em Portugal e no
Brasil.”

A próxima conferência
decorre já no próximo dia
15 de fevereiro, com a professora Heloísa Paulo a debater o tema “A I República
Portuguesa no Brasil: do 5
de outubro ao 28 de maio de
1926”.
Refira-se que ao todo irão
decorrer nove conferências
com a participação de investigadores e académicos
especialistas na temática.
Os encontros, de entrada livre, vão decorrer nos meses

de janeiro, fevereiro, março,
abril, maio, junho, setembro,
outubro e novembro, habitualmente às sextas-feiras,
pelas 21h30, no Museu Bernardino Machado, situado na
rua Adriano Pinto Basto, na
cidade famalicense.
Para além da divulgação
e valorização da figura de
Bernardino Machado, um
famalicense por adoção que
foi Presidente de Portugal
por duas vezes durante a I
República, o Museu Bernardino Machado tem vindo a
destacar-se na organização
de diversos eventos e na
produção de documentos
que têm sido essenciais para
investigadores e historiadores, assumindo uma vocação de estudo académico.
O Museu Bernardino Machado que completou em
2017, 15 anos está instalado
no Palacete Barão da Trovisqueira, um majestoso edifício do século XIX, localizado
bem no centro da cidade de
Vila Nova de Famalicão.

Colheita de sangue
em Ribeirão
A Associação de Dadores de Sangue de Famalicão
promove, no próximo dia 10, uma colheita de sangue na
Junta de Freguesia de Ribeirão, iniciativa que conta com o
apoio da Cruz Vermelha, Associação Adoptar e Escuteiros
locais.
A colheita decorrerá entre as 09h00 e as 12h30, e é
feita pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação. (IPST). Como sempre é aberta à população em geral.

“Roma” nas
Noites do Cineclube
“Roma”, de Alfonso Cuáron, é o filme em exibição esta
quinta-feira na Casa das Artes de Famalicão, pelas 21h45,
em mais uma sessão das Noites do Cineclube.
O filme ocorre na cidade do México, na década de
1970. Cleo, de origem indígena, é empregada em casa de
António e da sua esposa Sofia. Para além da responsabilidades domésticas, ela tem a seu cargo as quatro crianças
do casal. Cleo é a primeira a levantar-se para acordar as
crianças, alimentá-las e levá-las à escola e também a última a deitar-se depois de deixar tudo em ordem para o
novo dia. Enquanto isso, o casamento está em ruptura e o
país em mudança.
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Maria Augusta Santos em Famalicão
para o Parlamento dos Jovens

A deputada socialista de Famalicão, Maria Augusta Santos, regressou à escola
recentemente e passou pela EB 2,3 de Pedome no âmbito da iniciativa Parlamento
dos Jovens. Segundo a deputada, que assume gostar “particularmente desta iniciativa”, tem encontrado “crianças e jovens muito conscientes do seu papel no mundo
e dos seus deveres de cidadania”.
O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida
aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. O programa
culmina com a realização anual de duas Sessões Nacionais na Assembleia da República. Este ano o tema para o Ensino
Básico é a Defesa dos Oceanos e os alunos são convidados a apresentar propostas nesse sentido. A edição de 2019 conta já
com o maior número de sempre de participações, tendo sido registadas 983 inscrições a nível nacional.

CARTÓRIO 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 hoje, lavrada de fls. 74 a fls. 76v.º, do livro de no-

tas para “escrituras diversas” número 305-A, deste Cartório, Francisco Aníbal Peixoto Feio de Azevedo, N.I.F.
171.537.700, e mulher, Maria Fernanda Araújo Dias Feio de Azevedo, N.I.F. 171.537.696, casados no regime da
comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia e concelho de Vila Verde e ela da freguesia e concelho de Vila
Nova de Famalicão, residentes na Rua Ernesto Carvalho, Edifício Milão, 1.º Bloco, 4.º D, freguesia de Vila Nova de
Famalicão e Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão, declararam que são donos e legítimos possuidores,
com exclusão de outrém, da FRACÇÃO AUTÓNOMA designada pelas letras “BJ”, correspondente à garagem N.º
5, do prédio urbano, denominado “EDIFÍCIO MILÃO”, sito na Rua Ernesto Carvalho, freguesia de Vila Nova de
Famalicão e Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 19, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão sob o número quarenta e três - Vila Nova de
Famalicão, afecto ao regime de propriedade horizontal conforme inscrição apresentação dezassete, de vinte de
Dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco, posteriormente alterada pela inscrição apresentação nove, de quatro
de Março de dois mil e quatro, fracção esta com o valor patrimonial e o atribuído de QUATRO MIL DUZENTOS E
SETENTA euros; __ incidindo sobre a referida fracção autónoma duas penhoras a favor da FAZENDA NACIONAL,
conforme inscrições apresentação cinquenta e três, de quatro de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis e
apresentação vinte e um, de vinte e sete de Janeiro de dois mil e cinco.
-------Que esta fracção autónoma está inscrita na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão a
favor da sociedade “ACCIOP - CONSTRUÇÕES ACELERADAS E OBRAS PÚBLICAS S.A.” (anteriormente denominada “ACCIOP - CONSTRUÇÕES ACELARADAS E OBRAS PÚBLICAS LIMITADA”), conforme inscrição apresentação vinte, de quatro de Novembro de mil novecentos e oitenta e três.------------------------------------------------Que a referida sociedade “ACCIOP - CONSTRUÇÕES ACELERADAS E OBRAS PÚBLICAS S.A.”, N.I.P.C.
500.585.504, com sede actual na Rua Ernesto Carvalho, Edifício Milão, Bloco 2, 1 A, freguesia de Vila Nova de
Famalicão e Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão, foi declarada insolvente por sentença proferida nos
autos de Insolvência de Pessoa Colectiva com o número de processo 1315/11.8TJVNF, a correr termos nos Juízos
de Competência Cível de Vila Nova de Famalicão - 1.º Juízo Cível, já transitada em julgado, tendo sido nomeadas,
para o cargo de Administradora Judicial a Senhora Dra. Ana Maria de Oliveira e Silva, com domicílio profissional
na Rua do Campo Alegre, 672, 6.º Dt.º, Porto (4150-171 PORTO), e para o cargo de Administradora da Insolvência
a Senhora Dra. Dalila Paula Vasconcelos Ferreira Lopes, que também usa o nome de Dalila Lopes, com domicílio profissional na Rua Camilo Castelo Branco, 21, 1.º Dt.º, em Vila Nova de Famalicão (4760-127 VILA NOVA DE
FAMALICÃO).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que em dia ignorado do mês de Janeiro ano de mil novecentos e oitenta e sete, a referida sociedade “ACCIOP
- CONSTRUÇÕES ACELERADAS E OBRAS PÚBLICAS S.A.” vendeu verbalmente a dita fracção autónoma “BJ”
aos aqui primeiros outorgantes, Francisco Aníbal Peixoto Feio de Azevedo, e mulher, Maria Fernanda Araújo
Dias Feio de Azevedo, não chegando, todavia, a realizar-se a projectada escritura de compra e venda.-------------------Que, no entanto, desde aquela data da aquisição, têm usufruído em nome próprio a referida fracção autónoma, gozando de todas as utilidades por ela proporcionadas, utilizando-a, recolhendo nela os seus veículos automóveis, pagando as despesas de condomínio e fazendo reparações e manutenções na fracção autónoma, tudo
com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, fazendo-o de
boa fé, por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, continua e publicamente, à vista e com
conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém.------------------------------------------------------------------------Que a posse assim exercida e mantida durante mais de TRINTA ANOS, lhes facultou a aquisição do direito
de propriedade da dita fracção autónoma por USUCAPIÃO, que expressamente invocam para efeitos de Registo
Predial, uma vez que não é susceptível de ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial, esta forma
de aquisição.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que para suprir tal título, vêm prestar estas declarações de justificação, para efeitos de estabelecimento de
novo trato sucessivo.
--------ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA PARTE TRANSCRITA.--------------------------------------Vila Nova de Famalicão, trinta de Janeiro de dois mil e dezanove.--------------------------------------------------

O Notário,
Lic. Aníbal Castro da Costa
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Junta de Fradelos
adere a campanha
de recolha de roupa
da JP

A Junta de Freguesia de Fradelos
associa-se à campanha de recolha de
roupa da Juventude
Popular.
O
presidente,
Adelino Costa, sublinha a propósito que “para ajudar os
outros a Junta de Freguesia está sempre pronta”. Deste
modo, as roupas poderão, a partir de agora, ser entregues
na sede da autarquia local, durante o horário de atendimento, de segunda a sexta-feira das 9h00 às 12h00 e das
14h30 às 18h00.
Já o presidente da Concelhia de Vila Nova de Famalicão da Juventude Popular, José Miguel Silva refere que
“é com um orgulho imenso que vemos mais uma Junta
de Freguesia, neste caso Fradelos, a associar-se a esta
campanha, que já ajudou algumas pessoas e daqui até
ao fim ajudará muito mais”, e aproveita para agradecer ao
autarca pela forma como acolheu a iniciativa. Entretanto,
a “jota” adianta que pretende continuar a estender a iniciativa a mais freguesias do concelho com o objectivo de
ajudar o maior número de pessoas necessitadas.

Lions ofereceu
assentos auto
a Jardim de Infância
O Lions Clube de
Vila Nova de Famalicão ofereceu ao Jardim de Infância de
Vale São Martinho
50 assentos auto,
para transportes coletivos.
A iniciativa, no
âmbito do Projeto
SIMBA – Programa de Proteção do Interesse Maior da
Criança e do Jovem, surgiu no seguimento de uma carta
escrita pelas crianças deste Jardim ao Lions Clube, num
texto que alertava para a necessidade da aquisição de
assentos auto elevatórios, essenciais à segurança das
crianças.

Tribunal Judicial da Comarca de Braga
Juízo Local Cível de Vila Nova de Famalicão – Juiz 3

Av. Eng. Pinheiro Braga, 1000/1002
4764-501 Vila Nova de Famalicão
Telef:252089500 Fax:252089557 Mail:vnfamalicao.judicial@tribunais.org.pt

Processo: 3856/18.7T8VNF Interdição/ Inabilitação
Referência: 159145613
Data: 06-07-2018
Requerente: António Pereira dos Santos
Requerido: Maria José Pereira dos Santos

ANÚNCIO
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal,a ação de Interdição/Inabilitação em que é requerido Maria José Pereira
dos Santos, NIF - 193535777, com domicílio: R. da Fonte
n.º 84, 4760-485 FRADELOS V.N. FAMALICÃO para efeito de
ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,
Dr(a). Jorge Moreira Santos
O Oficial de Justiça,
José Luís Pinto Cerqueira
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De Bem com Deus … & … De Bem com A Vida!

“Uma mensagem de Amor, Esperança e Vida,
do nosso Deus, para o Teu coração. Seja feliz!”
Esta é a trigésima segunda
edição deste simples devocional que tem como critério
máximo, a Palavra de Deus
explicada e aplicada em nosso cotidiano, em conformidade
com a Bíblia Sagrada. Neste
sentido, convidamos a todos
os leitores, a meditar nas Sagradas Escrituras, apreciando-a, lendo-a constantemente,
refletindo e aplicando os seus
princípios, ensinos e verdades
no mais profundo de nossos
corações, como também praticando no dia-a-dia o seu conteúdo de sabedoria espiritual e
inspiradora.
Em nossa última edição
meditamos sobre Desafios,
hoje como que por uma sequência, faremos uma reflexão sobre Oportunidades.
Nós mais do que nunca nas
diversas ocasiões de nossas
vidas precisamos aprender a
enxergar e aproveitar as Oportunidades que nos surgem.
O nosso Deus como Aquele
que rege todo o Universo cria
momentos e circunstâncias
a todo instante para que façamos alguma coisa, no sentido de criarmos algo novo,
ou mesmo, para escaparmos
de alguma situação difícil.
Em alguns casos as Oportunidades oferecidas por Deus
podem ser diversas, em outros casos, pode ser apenas

Leitura Bíblica: “E vós não sabeis o que sucederá manhã. O que é a vossa vida?
Apenas, como uma neblina e aparece por um instante e logo se dissipa”. TIAGO 4:14.
uma somente. Vejamos por
exemplo, quando o Senhor
Jesus Cristo foi crucificado, ao
lado direito e esquerdo D’Ele,
também foi crucificado um ladrão. Ao certo não sabemos
quantas oportunidades cada
um destes ladrões tiveram em
suas vidas quanto a liberdade,
mas, um deles não titubeou
em dois pensamentos, e, sem
dúvida alguma agarrou a oportunidade de vida eterna que
o Senhor Jesus Cristo estava
oferecendo. E assim, aquele
ladrão foi morar com o Senhor
no céu … Evangelho de Lucas,
capítulo 23, versículos 42-43,
nos diz: …”E disse a Jesus:
Senhor, lembra-te de mim,
quando entrares no teu reino.
E disse-lhe Jesus: Em verdade
te digo que hoje estarás comigo no Paraíso.” … Devemos
entender com isto, que muitas
vezes o nosso Deus em Seu
grande Amor, nos dá direções
claras para seguirmos, tanto
para um caminho certo, como
para nos desviarmos de um
caminho incerto e perigoso.
No sentido espiritual devemos
estar atentos a estas Oportunidades, para que não tenhamos
a preferência de seguirmos a
nossa própria vontade e sim a
Vontade de Deus conforme as

Suas Palavras e Promessas,
para que tenhamos em nosso
favor de forma garantida as
suas Bênçãos. Neste devocional para quem o lê, pode estar
se abrindo uma grande porta,
para o aumento da nossa Fé,
de uma Oportunidade que surge de caráter divino da parte
de Deus para nossas vidas, ou
mesmo, um amadurecimento
espiritual por causa das Oportunidades que foram perdidas
e que agora, com a direção de
Deus em primeiro lugar, temos
a convicção de fazer uma escolha certa e tormar a decisão
correta. Geralmente, todos
nós temos Oportunidades de
realizar nossos planos e projetos, mas, nem sempre às
aproveitamos como deveria de
ser. Mesmo na Bíblia Sagrada,
que nos ensina tantas coisas
maravilhosas, em relação a
Oportunidades, encontramos
situações de pessoas que
quase às perderam e outras
que realmente desperdiçaram
ricas oportunidades. Vejamos
no livro de II Reis, capítulo 5,
versículos 10 à 12, que nos
fala do General do Exército
da Síria, de nome Naamã,
que por pouco, quase perdeu
a Oportunidade de ser curado
da sua lepra. A sua increduli-

dade quase o levou a desperdiçar um grande Oportunidade
de ter a sua saúde totalmente
renovada e restaurada. No
desfecho, a Bíblia Sagrada
nos diz, que a sua pele se
tornou como pele de bebé, foi
realmente, um grande Milagre.
Cuidado com a incredulidade,
ela destrói Oportundidades de
se alcançar, sonhos, realizar
planos e conquistar objetivos.
A Bíblia Sagrada, também nos
relata sobre situações que
pessoas desperdiçaram Oportunidades, como por exemplo:
Saul, por causa de sua desobediência e precipitação, não
teve o seu reinado aprovado
por Deus, I Samuel, capítulo
13, versículos 13-14: …”Então,
disse Samuel a Saul: Agiste
nesciamente e não guardaste o
mandamento que o SENHOR,
teu Deus, te ordenou; porque,
agora, o SENHOR teria confirmado o teu reino sobre Israel
para sempre. Porém, agora,
não subsistirá o teu reino; já
tem buscado o SENHOR para
si um homem segundo o seu
coração e já lhe tem ordenado
o SENHOR que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não
guardaste o que o SENHOR te
ordenou.” … Na nossa anterior
edição, tivemos o exemplo da

Mulher do fluxo de sangue,
que não perdeu a Oportunidade de ser curada do seu mau,
o Senhor Jesus Cristo a curou
…”Ouvindo falar de Jesus,
veio por detrás entre a multidão, e tocou no seu vestido.
Porque dizia: Se tão somente
tocar nos seus vestidos, sararei.E logo se lhe secou a fonte
do seu sangue; e sentiu no seu
corpo estar já curada daquele
mal.” … Evangelho de Marcos,
capítulo 5, versículos 27 à 29.
Não percamos as Oportunidades … Temos também uma
outra Oportunidade mais importante do que as demais, de
termos, a Porta da Salvação
que ainda está aberta, onde
Deus no Seu grande Amor ainda aceita os Pecadores que se
arrependem e a Ele se dirigem
por meio daquele que é … “o
Caminho, a Verdade e a Vida”
… Jesus Cristo … Evangelho
de João, capítulo 14, verso
6. Não se deixe jamais ser
vencido ou vencida por estes
fatores: ausência de atitude;
ficar somente na zona de conforto; falta de autoconfiança
e autoestima; frustrações, e,
não ter a perspectiva de dias
melhores; como também, não
valorizar as oportunidades
oferecidas. Haverá uma série
de Oportunidades que serão
únicas em nossa vida, essas
não podem ser desperdiça-

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.

das, outras, poderão não surgir com a mesma proporção,
e, quando isso acontece a
frustração será muito maior.
Devemos aproveitar cada
Oportunidade, tendo em conta que elas são facultadas por
Deus para o nosso bem, está
escrito: …”Porque Deus é o
que opera em vós tanto o querer como o efectuar, segundo
a sua boa vontade.” … Filipenses, capítulo 2, verso 13 ... Por
isso, vamos aproveitar cada
Oportunidade, por mínima que
seja, para fazermos o bem,
mais e melhor, principalmente
em relação … Aqueles … que
estão ao nosso redor. Deus
vos Abençoe.
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VENDO

Casa no Louro
com 2 mil m².

DIVERSOS
VENDE-SE

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

TLM.: 919 746 090

TLM.: 919 701 906

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

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

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

VENDO

Cama c/ telecomando
como nova
a bom preço.
TLM.: 919 225 304

VENDO

TLM.: 914 904 464

T3 c/ lugar de garagem
junto ao hospital.
Só particulares.
TLM.: 919 679 360

Gerês Albofeira
Time sharing.

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

VENDO

ALUGA-SE

TLM.: 910 098 580

TLM.: 967 704 847

Terreno em
Cavalões c/ 450m²
com projeto
aprovado.
Preço 42.500€.

T3 em fradelos
c/ garagem 330€.

VENDE-SE

TLM.: 919 299 083

VENDE-SE
Autocarro de marca
Toyota com pouco uso
- Lugares 28
- 74.000 Kms
Propriedade: Creche e
Jardim Infância D. Elzira
Cupertino de Miranda
Louro - V.N. Famalicão.

TLF.: 252 501 570
TLM.: 917 271 454

ALUGO
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SENHORA

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

PRECISA-SE
Empregado de
mesa para
restaurante
(Terra ó Mar).
Horário das
11h às 18h30.

TLM.: 914 904 464

TLM.: 910 858 573

Toma conta
de idosos.

PRECISA-SE
Enformador
de meias.

SENHORA

TLM.: 927 046 324

Disponível para passar
a ferro e limpeza
dentro da cidade.
TLM.: 910 044 603

CAVALHEIRO

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

EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

TLM.: 968 773 801

EMPRESA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

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

252 314 145 | 912 192 387

TLF.: 253 546 384

VENDO

VENDO - 968 670 680

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

TLM.: 933 594 771

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

PRECISA-SE
Churrasqueiro
e empregado/a
de mesa a tempo
inteiro ou part-time.
Para restaurante
nesta cidade.
TLM.: 917 529 676

CAVALHEIRO

Boa apresentação, boa situação,
60 anos, pretende conhecer
senhora qualquer idade.
Pode ajudar.

TLM.: 917 760 972

961 134 523
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RELAX

BELA
MULATA

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

TLM.: 912 053 845
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RELAX

VIUVINHA
MEIGUINHA

RELAX RELAX

NOVIDADE

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

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.

TLM.: 926 598 702

TLM.: 919 643 991

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

BONEQUINHA
DE LUXO

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

TLM.: 918 081 000

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.

TLM.: 913 778 031

PORTUGUESA

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem,
toda nua, toda sua,
ambiente discreto.
Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

NOVIDADE

Gata, gostosa, novinha,
20 anos, elegante,
atraente, sedutora,
meiga, 69 delicioso,
espanholada picante.

TLM.: 934 203 085

MORENA

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

TLM.: 917 695 497

PORTUGUESA

1.ª VEZ

23 ANINHOS | FOTO REAL

Loira, 23 anos, peito
grande, magra, elegante,
alta, top de gama, O
natural, 69, mi...,
espanholada, acessórios.
Faço massagens, adoro
dar e receber prazer, sou
carinhosa, sou completa,
anal intenso. Atendo em
lingeri.

TLM.: 913 570 880

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

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

TLM.: 911 746 125

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.: 910 634 363

TLM.: 915 785 033

PORTUGUESA

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

Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

HOMEM

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

TLM.: 919 615 001

QUER
ANUNCIAR?

252 312 435

