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Centro Hospitalar do Médio Ave:

Operação da PSP
identifica 9 suspeitos
de furtos

Pág. 3

Uma operação denominada
de “Peter Pan”, desencadeou
ontem dez buscas
domiciliárias e o cumprimento
de oito mandados,
relativos a uma investigação
que espera ter chegado
aos responsáveis pela vaga
de assaltos que assolou Famalicão
nos últimos meses.
Entre os suspeitos há dois menores.

Indemnização
de meio milhão
de euros por parto
negligente
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Projecto-piloto
EN 14: estudo de impacto
de economia circular ambiental terá sido pedido
avança em Requião a 20 de Janeiro, assegura Nuno Sá
Pág. 4
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No âmbito do processo de internacionalização

Famalicão e Liverpool assinam memorando
de entendimento
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão e a
cidade de Liverpool, em Inglaterra, vão aprofundar um
programa de cooperação
económica e social que vai
gerar parcerias entre centros tecnológicos, empresas,
estudantes e os municípios
das duas cidades. A aproximação entre as duas localidades vem sendo ensaiada desde há uns tempos a
esta parte com a realização
de um conjunto de visitas e
reuniões bilaterais e vai ser
assumida como uma aposta
estratégica pelas duas cidades no próximo dia 19 de
fevereiro, em Inglaterra, com
a assinatura pelos presidentes das duas cidades, Paulo
Cunha e Joe Anderson, do
memorando de cooperação
que foi aprovado na reunião
do executivo municipal da
passada quinta-feira.
O documento contempla
a promoção e o desenvolvimento de atividades e a
realização de eventos relacionados com a atividade

económica de interesse municipal e vai ser assumido
pelo Município de Vila Nova
de Famalicão, Liverpool City
Council, Universidade do Minho, Hope University, Associação Têxtil e do Vestuário
de Portugal, Liverpool John
Moores University, CITEVE,
Sensor City, Baltic Creative,
CENTI, Fashion Hub e Liverpool Chamber of Commerce.
O processo teve origem
com a participação de Vila
Nova de Famalicão, em junho de 2018, no International
Business Festival na cidade
de Liverpool, altura em germinou uma vontade conjunta
das duas cidades em aprofundarem uma cooperação
que permita um intercâmbio
transnacional de oportunidades e conhecimentos para as
duas comunidades. Em outubro de 2018, uma missão
inversa de uma comitiva de
empresas e universidades
de Liverpool, liderada pelo
Deputy Mayor Gary Millar, a
Vila Nova de Famalicão, no
âmbito do International Day,

reforçou esta aproximação.
Já reconhecida em Liverpool como cidade de grandes empresas da indústria
têxtil, de importantes marcas
e conceituadas infraestruturas tecnológicas e de inovação, Vila Nova de Famalicão
procura novos exemplos de
sofisticação da tecnologia,
de qualidade organizativa,
de qualificação de recursos
humanos e novas tendências
de mercados e de setores.
Para Vila Nova de Famalicão, “Liverpool, pela sua
dimensão socioeconómica,
pelo seu lastro cultural e pelo
seu alto enquadramento ao
nível do ensino e inovação
tecnológica, afigura-se como
uma cidade de inegáveis
recursos,
proporcionando
novas tendências de setores
e grande abrangência internacional”. Para Liverpool,
“Vila Nova de Famalicão é
um concelho iminentemente
industrial e exportador, a sua
localização numa região de
maior relevância para a indústria torna esta cidade no

epicentro dos clusters têxtil
e agroalimentar, oferecendo
grandes oportunidades para
recursos humanos qualificados e de mercado.”
Esta ligação de Vila Nova
de Famalicão com Liverpool
faz parte de uma ampla estratégia de internacionalização do município famalicense, que visa a cooperação
institucional e de parceria
com entidades transnacionais, públicas ou privadas,
tendo em vista o desenvolvimento comunitário.
“Temos que saber capitalizar para o território o
fenómeno da globalização
e a nossa circunstância europeia, aproveitando a cada
vez maior facilidade ao nível
de circulação de informação
e de mobilidade de pessoas”, assinala o Presidente
de Câmara Municipal, Paulo
Cunha, a propósito da estratégia de internacionalização
do concelho.
Dentro desta mesma estratégia de internacionalização, o município participa

Paulo Cunha e Gery Miller, vice-mayor da cidade inglesa

neste momento no Encontro
Empresarial das Astúrias,
tem confirmada uma missão
à Export Food Sudoe na Alemanha, ainda em fevereiro,
e programada para março
a participação no Encontro
Empresarial País de Gales,
entre outras iniciativas em
programação.
Para além disso, integra
seis projetos internacionais
de cooperação (Urbact,
Interrreg Sudoe, Interreg

Atlantic Area, Horizon 2020,
Erasmus, International Urban Cooperation) envolvendo mais de 30 parceiros de
9 países (Espanha, França,
irlanda, Reino Unido, Roménia, Áustria, Bélgica, Itália,
Eslováquia) e de 9 cidades
(Sevilha, Gijon, Gers, Limoges, Preston, Pamplona, Génova, Bilbao, Bratislava).

“Ivan, o terrível II”
nas Noites do Cineclube
“Ivan, o terrível
II”, de Serguei Eisenstein, é o filme
em exibição esta
quinta-feira
na
Casa das Artes de
Famalicão, pelas
21h45, em mais
uma sessão das
Noites do Cineclube, promovidas
pelo Cineclubem
de Joane, desta
feita ao abrigo da
rubrica “Já Não Há
Cinéfilos?!”, que
elege o tema Eisenstein, da propaganda à alegoria.
Ivan, o protagonista, encontra-se sozinho na luta pela
unificação da Rússiam, após a morte de Anastasia. Ao
mesmo tempo que procura expulsar os invasores, o czar
tenta ainda escapar das constantes tentativas de assassinato levadas a cabo pelos seus inimigos.
Este filmne traduz uma nova colaboração entre Eisenstein e Prokofiev depois de “Alexandre Nevski”, o centro de
“Ivan Grozny” é a luta pelo poder (e a sua mais difícil manutenção) por Ivan IV, unificador da Rússia. Prémio Lenine, a primeira parte, a segunda seria proibida, entendida
como foi como um retrato de Estaline, o que provocou a
queda em desgraça de Eisenstein.
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CHMA condenado a pagar meio milhão
de indemnização

3

CASO DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA NA ASSISTÊNCIA A PARTURIENTE E BEBÉ
REMONTA A 1998 E CHEGA AO FIM DEPOIS DE 18 ANOS DE BATALHA JURÍDICA

O Centro Hospitalar do
Médio Ave (CHMA) foi condenado a pagar uma indemnização da ordem do meio
milhão de euros, num caso
de negligência na assistência a uma parturiente e filha,
que remonta a 1998. Depois
de uma gestação normal, um
parto conturbado deu origem
a complicações que determinaram incapacidade permanente absoluta da criança,
que viveu em estado vegetativo até Novembro de 2007,
altura em que faleceu.
Ao fim de um calvário jurídico de 18 anos, o casal que
assistiu a nove “primaveras”
de existência vegetativa da
filha e à sua morte prematura, é finalmente compensado, porque ressarcido não
será nunca, dos danos patrimoniais e não patrimoniais
resultantes de uma assistência médica que a justiça considerou negligente.
O processo deu entrada
no tribunal em 2001, a primeira decisão foi favorável
ao casal, mas o caso foi

sendo alvo de sucessivos
recursos, de uma parte e da
outra, de acordo com os diferentes entendimentos das diferentes instâncias por onde
passou, inclusive o Tribunal
Constitucional. A diferença
entre a decisão de primeira
instância – do Tribunal Administrativo do Círculo do
Porto (TACP)– e a última, do
Supremo Tribunal Administrativo (STA) é que o valor da
indemnização subiu quase
para o dobro. Os cerca de
148 mil euros iniciais foram
aproximados dos 300 mil, na
avaliação da instância superior. A estes acresciam juros
ao ano, o que atirou o valor
da indemnização para o tal
meio milhão de euros.
O Povo Famalicense tentou ouvir os pais da menor
falecida acerca do processo,
mas estes preferiram não
falar à nossa reportagem.
Por sua vez, o escritório que
sempre os representou - a
Sociedade de Advogados
Salvador Coutinho & Paulo
Folhadela –, alega que não

comenta processos sob sua
alçada.
Já o CHMA, o qual também interpelamos, limita-se
a dizer que “está a cumprir
escrupulosamente os termos
da sentença” de um processo que recorda ser “anterior
à constituição do CHMA”.

18 anos de batalha
jurídica
No rescaldo da decisão
do TACP, os pais recorreram
de um valor indemnizatório
que consideravam desajustado. Nesta altura também o
CHMA recorreu por se considerar isento de culpa, e as
decisões judiciais foram oscilando a favor e contra. Na
última tentativa de inverter
a situação, o CHMA invocou nulidades que não foram atendidas, em acórdão
de Setembro último. Por se
tratar de uma decisão que
já não era recorrível, viu-se
mesmo obrigado a pagar.
O primeiro montante in-

“Asfixia perinatal grave” determinou
“incapacidade permanente absoluta”
O parto em questão ocorreu em 4 de Novembro de 1998. A mãe dirigiu-se ao hospital
para uma consulta com a sua médica assistente, e, apesar desta a ter mandado embora
num primeiro momento, acabou por mudar a decisão e sugerir a provocação do parto ou
realização de uma cesariana, uma vez que a mulher já estava com 40 semanas de gestação e iria estar ausente dias depois.
O bebé acabou por nascer com recurso a fórceps depois de um “exame ecocardiotocográfico” que apresentava “anomalias”. A criança sofreu “uma asfixia perinatal grave com todas as lesões que lhe determinaram a incapacidade permanente absoluta de que padeceu
durante toda a vida”, descreve a sentença. Teve de ser reanimada logo após o nascimento.
Foi transferida para o Hospital Maria Pia, no Porto, onde esteve internada três semanas.
Voltou ao hospital de Famalcão onde permaneceu internada mais cinco meses. Viveu até
em estado vegetativo.
A mãe, na altura com 34 anos, também sofreu hemorragias graves em consequência do
parto e teve de ser operada várias vezess.
Os profissionais que assistiram mãe e filha, identificados no processo, nunca foram
julgados
demnizatório fixado pelo
TACP, da ordem dos 148 mil
euros, ficou bastante aquém
do reclamado pelos pais,
de 400 mil euros. Por isso
recorreram, e a última decisão pronunciada acerca da
indemnização – pelo STA
– fez ascender o montante.
O Supremo considerou insu-

ficientes os 60 mil euros de
danos patrimoniais e não patrimoniais próprios da menor
falecida, fixados em primeira
instância, estabelecendo um
novo montante: 225 mil euros. A este acresceram 20
mil euros de indemnização
à parturiente, que também
sofreu danos decorrentes

do parto, e 50 mil euros de
indemnização ao casal. Aos
295 mil euros de indemnização total, somaram-se juros
contabilizados desde 2001, o
que justifica o montante final
apurado.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Resíduos das matas revertem-se em
combustível limpo para aquecer escolas
PROJECTO EMBRIONOU EM REQUIÃO, MAS DEVERÁ SER PAULATINAMENTE
ESTENDIDO ÀS ESCOLAS DA REDE

Os resíduos de limpeza
das matas têm agora um
novo destino. Uma parceria
entre a Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão e a
empresa Tec Pellets permite
que a matéria combustível
limpa das matas, por acção da Protecção Civil, seja
transformada em matéria
combustível – pellets – para
as caldeiras das escolas,
assegurando uma fonte de
aquecimento ecologicamente responsável.
No termos do protocolo
que vincula as duas entidades, por cada 12 toneladas
de resíduos florestais entregues à Tec Pellets, esta
devolve graciosamente ao
município uma toneladas de
pellets.
O jardim-de-infância de
Requião foi a unidade da
rede municipal que embrionou o projecto, mas a intenção do executivo municipal é
de o fazer estender a outros
equipamentos, substituindo
paulatinamente as caldeiras

a gás por caldeiras a pellets. O jardim-de-infância de
Mouquim deverá ser o próximo a converter-se.
O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha, visitou o jardim-de-infância de
Requião na passada sexta-feira, no contexto do Roteiro
para a Inovação, e elogiou
“um projecto repleto de ângulos positivos”. Para além
da vantagem ambiental, que
concilia a limpeza das matas
e a transformação dos resíduos em fonte de energia, o
edil sublinha também a vantagem económica que lhe
está associada. Segundo estimativas da autarquia, a eliminação do consumo de gás
para aquecimento permite,
no caso concreto de Requião, uma poupança anual
da ordem dos seis mil euros.
Naturalmente, a poupança
será variável de acordo com
a tipologia específica de
cada escola onde o sistema
venha a ser implementado.

Não fossem as vantagens ambiental e económica
já por si justificativas desta
“parceria virtuosa”, Paulo
Cunha sublinha ainda a vantagem educativa da medida.
“Não podemos esquecer
que estamos numa escola”, disse, entendendo que
é essencial que as crianças
percebam que “é possível,
colocando os resíduos no
sítio acertado, promover a
sua reutilização e conseguir
convertê-los em energia”.
O projecto serve ainda para
“demonstrar que a lógica circular da economia se pode
aplicar em muitas situações”,
rematou.
Segundo o vereador José
Santos, este projecto-piloto
arrancou depois de um estudo efectuado pela autarquia.
“Chegamos à conclusão que
o sistema podia ser convertido para pellets”, disse, esclarecendo que toda a infraestrutura é adaptável, com
excepção da caldeira. Em
Requião, de resto, a adequa-

Paulo Cunha cpm Avelino Reis, o empresário responsável pelo fornecimentos dos pellets

ção do sistema ainda permitiu o reforço do número de
aquecedores (dois).
Avelino Reis, o empresário por detrás da parceria
com o município, fala por
sua vez de uma “parceria
perfeita”. O proprietário de
três unidades de produção
de pellets, por intermédio

das quais tem capacidade
de produzir 320 toneládas/
dia, assegura potencial de
resposta ao crescimento do
projecto que agora se inicia.
A previsão da autarquia
aponta para que uma escola consuma cerca de três
toneladas de pellets por ano
escolar para o seu aqueci-

mento. Em menos de um ano
a Protecção Civil já recolheu
cerca de 150 toneladas de
resíduos, o que permite prever uma adequação às necessidades.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Novo número da publicação está disponível,
exclusivamente, em formato digital

Boletim Municipal
tem nova edição
com foco no turismo

A nova edição do Boletim Municipal de Vila Nova
de Famalicão, desta vez
exclusivamente digital, está
direcionada para a vertente
turística.
Ao longo das 60 páginas
deste novo número da publicação, traduzido também
para francês e inglês, é dado
a conhecer um pouco mais
“sobre este território com
uma rica e variada tradição
social e cultural, e uma comunidade com uma personalidade própria e bem definida”, explica o Presidente da
Câmara Municipal, Paulo Cunha, na nota de abertura.
Das infraestruturas de grande relevância cultural, como é disso exemplo a sua rede museológica, aos encantos do Parque da Devesa, das principais festas e romarias que animam o
concelho, como o Carnaval e as Festas Antoninas, à sua gastronomia tipicamente minhota,
são muitos os temas em destaque nesta nova edição do boletim municipal.
“Descobrir Vila Nova de Famalicão é tomar contacto com um dos mais importantes municípios de Portugal. Com uma indústria pujante, nacional e internacionalmente reconhecida,
e uma dinâmica social, cultural e desportiva intensa, o concelho de Vila Nova de Famalicão
respira confiança, orgulho, iniciativa”, afirma o edil. E acrescenta: “É um boletim municipal
pensado naqueles que nos visitam e naqueles que não nos conhecem tão bem e que projeta
Famalicão como um município ambicioso, jovem, audaz e inovador”.
A publicação está disponível para consulta e partilha em https://issuu.com/municipiodefamalicao.
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Carnaval 2019 com reforço da segurança
A folia carnavalesca está
decretada em Famalicão
para os dias 4 e 5 de Março, mas sem prejuízo da
segurança. O presidente da
Câmara Municipal, Paulo
Cunha, fala de um reforço
dos meios humanos e materiais no sentido de excluir da
festa de Carnaval os riscos
inerentes a uma noite pontuada por excessos.
“A segurança para nós é
um elemento fundamental.
Todas as sugestões, recomendações e alertas que
sejam feitos à Câmara Municipal serão rigorosamente
cumprido”, alega referindo-se a intervenientes como a

PSP, GNR e Bombeiros, na
certeza de que “as grandes
multidões que vêm até Famalicão nesta ocasião têm
um lado muito bom, que é a
sua presença, mas também
tem um risco ao nível da segurança e da promoção da
saúde”. Neste sentido, o edil
famalicense garante que o
município irá empenhar mais
meios na redução desse risco, o que tem custos que se
reflectem no orçamento, que
este ano é superior a 92 mil
euros.
Para além da questão
da segurança no perímetro
do Carnaval, Paulo Cunha
adianta que há ainda mais

investimento na disponibilização de transportes colectivos, criando condições para
que as pessoas “possam vir
ao Carnaval, em segurança,
sem terem que conduzir e
estarem descontraídas sem
preocupações com o regresso às suas habitações”.
Refira-se ainda que o
orçamento deste ano inclui
iniciativas que nesta quadra
acontecem noutras “latitudes” do concelho, dado que
há tradição carnavalesca
nas freguesias, a qual o município pretende apoiar.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Câmara apostada na minimização das ocorrência nas noite mais longa do ano
em Vila Nova de Famlaicão

Acesso Cultura promove debate: “O politicamente correto:
uma forma de incluir ou uma nova barreira?
Vila Nova de Famalicão
recebe, no próximo dia 19,
mais um debate promovido
pela associação Acesso Cultura.
“O politicamente correto:
uma forma de incluir ou uma
nova barreira?” foi o tema escolhido pela associação para
esta nova sessão do ciclo de
debates, que decorre em
simultâneo em mais seis cidades portuguesas: Lisboa,
Porto, Funchal, Faro, Évora
e Castelo Branco.
A iniciativa decorrerá a
partir das 18h30, na Galeria
Municipal Ala da Frente, com
as intervenções de António
Gonçalves, artista plástico,
Paula Guerra, do Departamento de Sociologia da Universidade do Porto, Regina
Bezerra, Educadora Social

do Departamento de Acção
Social do Município de Famalicão, e com a moderação
de Rosa Moreira, Provedora
do Aluno da Universidade
Lusíada de Vila Nova de Famalicão.
“Para algumas pessoas,
o politicamente correto é sinónimo de consciência, sensibilidade, respeito, boa educação. Para outras, é uma
espécie de polícia da linguagem que, em vez de promover a inclusão e a tolerância,
torna indivíduos tolerantes
em suspeitos, cria um espaço fértil para a libertação de
ódios e novas barreiras no
relacionamento entre pessoas. O politicamente correto é
a favor ou contra a liberdade
individual? Ou estaremos
a perder o foco?”, escreve

a associação sobre o tema
deste novo debate.
Recorde-se que a Acesso Cultura é uma associação sem fins lucrativos de
profissionais da cultura e de
pessoas interessadas em
promover a melhoria das
condições de acesso – nomeadamente físico, social
e intelectual – aos espaços
culturais e à oferta cultural,
em Portugal e no estrangeiro.
A entrada é livre, sujeita à
lotação da sala.

Homens de 33 e 50 anos foram interceptados pela PSP em Abril
do ano passado nas imediações da Central de Camionagem

Tribunal iliba arguidos acusados
de tráfico

Os dois homens de 33 e 50 detidos pela PSP de Vila Nova
de Famalicão, no passado mês de Abril, na posse de várias
doses de droga, foram ilibados por sentença proferida pelo
Tribunal de Famalicão no passado dia 24.
Os arguidos estavam acusados, em co-autoria material e
na forma consumada, de um crime de tráfico de menor gravidade, contudo o tribunal entendeu estar perante uma situação de posse para consumo, que não é punível criminalmente
mas apenas passível de procedimento contraordenacional.
A detenção dos dois homens, recorde-se, foi efectuada
nas imediações da Central de Camionagem e quando um dos
indivíduos se preparava para viajar até França. Parte do produto estaria dissimulado em meias, de acordo com o comunicado do Comando Distrital à data, que imputava a ambos a
posse de 139 doses de droga (86 doses de heroína, 45 doses de cocaína, e oito doses de haxixe). No entanto, o acórdão do
Tribunal de Famalicão, a que O Povo Famalicense teve acesso, imputou aos dois arguidos a posse de apenas 34 doses de
droga, uma contabilidade bastante abaixo da tornada pública à data, e que acaba por ter toda a influência sobre a natureza
da decisão.
O juíz entende que “não resultou provada a prática de qualquer ato conducente ao tráfico de estupefacientes, ou ao
transporte e detenção com vista à venda ou cedência a terceiros”, mas “antes a mera posse e detenção das aludidas substâncias para consumo pessoal”. Isto porque, de acordo com a lei vigente, as doses encontradas na posse dos dois homens
“não excede a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias”. Assim, “facilmente se
conclui pela não responsabilização criminal da conduta imputada aos arguidos, antes pelo correspondente prosseguimento
contraordenacional”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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“Operação Peter Pan” envolveu cerca de 100 agentes, implicou 10 buscas domiciliárias
e cumprimento de 8 mandados

PSP deteve 9 suspeitos dos furtos
que têm sobressaltado a cidade

Buscas domiciliárias começaram cerca das sete da manhã em vários locais, nomeadamente, nas Bétulas

PSP conseguiu recuperar vário material furtado

A “Operação Peter Pan”,
desenvolvida às primeiras
horas da manhã de ontem
(segunda-feira), permitiu deter nove suspeitos de vários
furtos em estabelecimentos
comerciais, residências e
garagens, e recuperar de-

Entre os detidos há dois
menores, que terão sido presentes ao Tribunal de Família
e Menores já durante a tarde de ontem, uma vez que
relativamente a estes a tramitação processual é considerada urgente. Quanto aos
restantes sete, adultos, deverão ser presentes hoje ao
juiz de instrução criminal do
Tribunal de Famalicão, para
determinação das medidas
de coação.
Alguns dos detidos, segundo Dennis da Cruz, são
familiares.

zenas de objectos que terão
sido roubados.
Com esta operação, a
PSP espera ter posto cobro
à vaga de assaltos que vinha assolando a cidade nos
últimos meses. Isso mesmo
referiu em conferência de

imprensa o Chefe do Núcleo
de Investigação Criminal
(NIC) do Comando Distrital
de Braga, Dennis da Cruz,
que esteve na Esquadra de
Famalicão para prestar esclarecimentos sobre a operação aos jornalistas.

Operação
envolveu cerca
de 100 agentes
A “Operação Peter Pan”
envolveu mais de uma centena de agentes da Esquadra
de Famalicão, do Comando
Distrital e da Unidade Especial de Polícia do Porto. No
total foram feitas dez buscas
domiciliárias em Famalicão e
Guimarães, no cumprimento
de oito mandatos. Por cá a
PSP fez buscas em locais
como o Complexo Habitacionais das Bétulas, Pelhe (Calendário), Delães e Lousado.
Em Guimarães, a única busca domiciliária realizada visou o arguido mais velho, de
48 anos, que seria o orientador do grupo, composto por
pessoas mais jovens, até ao
limite mínimo de 15 anos de
idade. Ao que O Povo Famalicense conseguiu apurar, o
arguido mais velho seria a
pessoa que ajudava o grupo
na receptação do material
furtado.
Para além das detenções
por furtos, a acção da PSP

permitiu fazer uma detenção, em flagrante delito, por
tráfico de estupefacientes.
Foram apreendidas 352 doses de haxixe.
Segundo o Chefe Dennis
da Cruz, os nove detidos
“são suspeitos de vários ilícitos contra o património,
com predominância em estabelecimentos comerciais,
garagens e residências”. De
acordo com a investigação,
“actuavam no período nocturno, em locais sem alarme”, violando fechaduras
e infiltrando-se no interior
com o objectivo de furtar
objectos de valor. Um dos
locais assaltado pelo grupo
foi precisamente a Loja do
Porto, tendo sido possível
recuperar algum do material
roubado (ver foto anexa).
Para além dos artigos de
merchandising do clube azul
e branco, a PSP apreendeu
duas réplicas de armas de
fogo, uma pistola de alarme
e três armas brancas; LCD’s,
computadores, relógios, dinheiro, e até chocolates que
terão furtados de cafés, entre outros artigos.

Suspeitos sem
antecedentes
mas referenciados
Segundo o Chefe do NIC,
os detidos “não têm antecedentes criminais, mas têm
antecedentes policiais”, sendo conhecidos e referenciados pela polícia. A monitorização da PSP, somada “à
análise criminal que é feita
diariamente”, e à “recolha
de elementos de prova” –
nomeadamente imagens de
videovigilância nas quais

foram registados – permitiu
suportar indícios suficientes
para fundamentar os mandados de detenção ontem executados. A investigação está
a decorrer desde Dezembro.
A PSP prossegue agora
com um trabalho de conferência do material resgatado
com aquele que consta das
participações de furto, no
sentido de conseguir devolver o máximo possível aos
legítimos proprietários.
Dennis da Cruz adiantou aos jornalistas que não
houve qualquer incidente do
decurso das buscas. A nossa reportagem teve oportunidade de acompanhar a que
começou cerca das sete da
manhã no Complexo Habitacional das Bétulas onde, ao
contrário de outras vezes, a
operação policial decorreu
sem sobressaltos.
A rua de acesso à urbanização esteve cortada, contudo, durante várias horas,
até que a operação policial
foi dada como concluída no
local.

“Operação
Peten Pan”
A que O Povo Famalicense conseguiu apurar, a “Operação Peter Pan” traduz um
esquema operativo em que
o suspeito mais velho era
orientador dos mais jovens,
tal como na história original
da personagem que é um pequeno rapaz que se recusa a
crescer e que passa a vida a
ter aventuras mágicas entre
crianças.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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A “Engenho” começou com uma criança…
Alguém que presenciou este cenário
doentio de uma “corte” (de animais) imunda,
onde viviam dois adultos e muitas crianças
pequenas, disse, ao tempo, “que pensava
que já tinha visto tudo, mas afinal não era
verdade.” Era difícil descrever com palavras
aquilo que só os olhos podiam ver, sentir e,
depois, tremelejar, incrédulos. “Talvez seja o
caso de mais profunda degradação
habitacional de Famalicão”, disse, com
tristeza e comoção, uma pessoa que
conhecia bem e com profundidade os
problemas sociais do Município. Este e outro
caso de duas famílias da Freguesia
de Sezures, junto ao S. Vicente, que viviam
também em condições desumanas, foram
resolvidos quatro anos depois, na véspera
do Natal de 1993, com casas de “combate
ao álcool e à pobreza”…

1. Viver abaixo de cão…
No dia 2 de fevereiro de 1989, o então “Jornal Vila Nova”,
avançou para uma “grande reportagem” em 1ª página sobre
as condições materiais em que vivia uma família, na sua
“casa”, no Lugar do Mosteiro, em Arnoso Santa Eulália.
Dizia assim o “lead” da notícia: “Visto de longe, do vale
fértil do Este, o Lugar do Mosteiro até parece uma cascata:
pela encosta coberta de verdes pinheiros, estendem-se casitas, de muitos tamanhos e múltiplas cores, nem por sombras
alertando os que passam que, naquele lugar de Arnoso Santa Eulália, a vida de algumas pessoas e de muitas crianças
ainda é, na transição do século (estávamos em 1989), um (vinha depois a letras garrafais o título genérico da reportagem)
viver abaixo de cão”!
No Lugar do Mosteiro subsistiam (para além de pessoas
que viviam em casas aceitáveis), graves focos de miséria nos
casebres escondidos nas ondulações do monte. Um destes

casos atingiu com dureza filhas e filhos de pais paupérrimos
que viviam (?) num casebre que seria “enjeitado” por qualquer animal.
Alguém que presenciou este cenário doentio de uma “corte” (de animais) imunda, onde viviam dois adultos e muitas
crianças pequenas, disse, ao tempo, “que pensava que já
tinha visto tudo, mas afinal não era verdade.” Era difícil descrever com palavras aquilo que só os olhos podiam ver, sentir
e, depois, tremelejar, incrédulos. “Talvez seja o caso de mais
profunda degradação habitacional de Famalicão”, disse, com
tristeza e comoção, uma pessoa que conhecia bem e com
profundidade os problemas sociais do Município.
Este e outro caso de duas famílias da Freguesia de Sezures, junto ao S. Vicente, que viviam também em condições
desumanas, foram resolvidos quatro anos depois, na véspera do Natal de 1993, com casas de “combate ao álcool e à
pobreza”, casas pré – fabricadas que a Câmara Municipal e
o Centro Distrital de Braga, através do “Programa de Luta
contra a Pobreza”, “Salus”, numa cooperação única, conseguiram implantar em terrenos que a autarquia tinha adquirido.
Outros casos de menor gravidade foram também resolvidos
na Freguesia de Jesufrei e na Freguesia do Louro, em intervenções de desespero total, tais eram as condições “vegetativas” em que viviam algumas famílias com crianças pequeninas debaixo da sua responsabilidade.

2. O “menino do penedo”…
Em 1990, técnicos e assistentes sociais da Câmara Municipal e do Centro Distrital de Braga da Segurança Social
revisitaram o Lugar do Mosteiro, em Arnoso S. Eulália, para
fazerem, de novo, uma avaliação o mais objetiva possível da
família que vivia numa “casa” que os animais “enjeitariam”. Às
vezes, é preciso ver de novo para voltar a crer!
Encontraram, em cima de um penedo, numa manhã de
geada muito forte, um menino de sete anos, carita de sofrimento de uma noite mal dormida, de evasão e de indiferença a tudo e todos, como se
tivesse tomado uma droga
muito forte…
O menino tinha saído da
barraca imunda que era a
sua “casa”, ali a dois passos,
para aquecer-se aos primeiros raios de sol daquela
manhã fria de inverno. Como
calçado, usava umas botas
de borracha esburacadas
onde os pés, sem meias, se
viam sujos; as calças rotas
por cima das pernas e a camisa também suja e amar-

rotada deixavam ver um corpo raquítico e a precisar de um
bom banho; os cabelitos sujos e desgrenhados, levemente
aloirados, deixavam ver uns olhos azulados, muito tristes…
Mas o que impressionou mais nesta criança “igual às outras” foram as feridas que os lábios mostravam e que se estendiam em círculo nas imediações da boca. Uma vizinha,
marcada também pela dureza da vida, explicou a origem das
feridas: “Bebem leite estragado de uma vaca que pariu há
pouco…”
- A tua mãe? O teu pai?
A criança nada respondeu, indiferente a todos, entretido a
“brincar” com uma “gana” de pinheiro que ia partindo aos bocadinhos. Foi novamente a vizinha “dura” que ajudou: “Andam
por aí. Devem ter ido à lenha. Está frio!”
Foram até à “casa” da criança. Não foi preciso ninguém
para abrir a porta. Sem fechadura, velha e quase podre, bastou um leve toque com a ponta de um sapato para se abrir.
O “cenário” não deixou ninguém indiferente: o telhado, meio
destapado, era a “luz” do cubículo, trapos velhos “ressoavam”
à volta de uma velha “lareira” onde se viam ainda umas brasas murchas da noite que acabava de ir; um tacho sujo com
restos de arroz simples indicava o “jantar” do dia anterior;
velhos pratos esbeiçados ocupavam o tampo de uma velha
maceira, o único “móvel” visível naquele “antro” onde viviam
cinco pessoas: o “menino do penedo” duas irmãs um pouco
mais velhas que ele, o pai desempregado e alcoólico, a mãe,
“forçada” ao lixo e à pobreza; cama? É difícil descrevê-la.
Paus atados com uma “enxerga” podre por cima, com plásticos cheios de água e de pó era o que os olhos dos presentes
podiam ver…
A vizinha do lado continua a exclamar: “O senhorio nem
um plástico deixa pôr para tapar os buracos do telhado. Quer
é despachá-los!” A crueldade dos homens não conhece limites!
A “Engenho” nasceu assim! Nasceu para construir um
novo futuro para os meninos de Arnoso Santa Eulália, Arnoso Santa Maria, Jesufrei, Lemenhe e Sezures. Já não chegou
a construir esse novo futuro para o “menino do penedo”, mas
ele foi também a “causa” para o seu projeto de solidariedade
e de coesão territorial.
Gostava de conhecer hoje o “menino do penedo”! Como
vai… Como está… Deve ter 35, 36 anos.

3. Presidentes de junta
O Sr. Joaquim Bastos (falecido), de Arnoso Santa Eulália,
o Sr. Alcides Araújo, de Arnoso S. Maria, o Sr. Palhares, de
Jesufrei, e o Sr. Ferreira (também falecido), de Sezures, presidentes de junta, foram os primeiros interlocutores, no processo de criação da “Engenho”.
Vou contar esta história na próxima semana.

ARCA celebra 40 anos
com Gala
A Associação Recreativa e
Cultural de Antas ()ARCA) está
a celebrar o 40.º aniversário da
coletividade, e para assinalar a
data, promove esta sexta-feira
uma “Gala de aniversário” que
decorrerá na Quinta do Outeirinho, na freguesia do Louro, a
partir das 20h30. O evento inclui jantar e um espetáculo de
variedades com diversos convidados.
O antigo guarda-redes do
Benfica, Vitória de Guimarães
e da seleção nacional, Neno,
será uma das atrações da noite, num momento musical que promete ser marcante.
Segundo a direcção da ARCA, pelo meio serão homenageados vários associados da
coletividade e antigos dirigentes de uma das mais populares associações do concelho de
Vila Nova de Famalicão. O serão contará ainda com atuações dos alunos da escola de
dança Apoloeção da associação está a preparar para uma noite que promete ser memorável.
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História reposta com reposição de padrão
de homenagem

Gavião inscreve
Cardeal Cerejeira na
memória colectiva
A reposição do padrão
de homenagem ao Cardeal
Cerejeira, em Gavião, é “um
exercício de respeito pela
história”. Isso mesmo sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
que marcou presença na
cerimónia que teve lugar no
passado domingo.
O padrão de homenagem
tinha sido erigido na freguesia no ano de 1947, no
decorrer da inauguração do
Bairro Cardeal Cerejeira, um
conjunto de casas sociais
conhecidas como Casa dos
Pobres inauguradas nesse
dia com a presença do próprio Cardeal Patriarca de
Lisboa, mas foi entretanto retirado do espaço na década
de 70 do século passado.
Para o edil, “a nossa história é um dos nossos maiores
patrimónios e é nossa obrigação criar condições para
a preservarmos nos moldes
em que aconteceram”. Por
isso, considerou esta dia
como o da devolução à população de um “marco identitário e histórico que faz parte
de Gavião”.
A cerimónia de requalificação do Largo Cardeal Ce-

Padrão encontra-se junto ao bairro com o mesmo nome

rejeira, junto ao Bairro de S.
Vicente, contou ainda com
a presença do Arcebispo
Primaz de Braga, D. Jorge
Ortiga e do presidente da
Junta de Freguesia, António
Emídio, entre muitos populares e amigos e familiares do
Cardeal Cerejeira.
Localizado no topo nascente da Rua de S. Vicente, que foi também alvo de
requalificação no decurso
desta intervenção, a praceta
posiciona-se para ser “um
ponto de encontro entre as
pessoas, para que possam
estar, partilhar circunstâncias atuais mas também a

reviver a história”, como referiu Paulo Cunha. No conjunto
(rua e largo) a autarquia famalicense investiu cerca de
50 mil euros. “Este é o propósito da câmara municipal:
articulando esforços com as
juntas de freguesia, respeitar
a memória e a identidade da
nossa comunidade e valorizar o nosso território”.
No entender do autarca
da freguesia, António Emídio, esta reposição é uma
espécie de “janela da nossa
história que se encontrava
fechada de há uns anos para
cá” e que se volta a abrir porque “nunca é tarde para cor-

rigir as injustiças da nossa
história”.
Recorde-se que D. Manuel Gonçalves Cerejeira
nasceu em Vila Nova de Famalicão, na freguesia de Lousado. Foi Cardeal Patriarca
de Lisboa durante mais de
40 anos (1929 -1972), tendo

sido uma das mais destacadas figuras da Igreja Católica
Portuguesa. Participou em
três conclaves dos quais saíram eleitos o Cardeal Engenio Pacelli (Pio XII, 1939), o
Cardeal Roncalli (João XXIII)
e o Cardeal Montini (Paulo
VI, 1963), bem como no Con-

cílio Vaticano II (1962–1965).
Mais nenhum Cardeal terá
participado em tantos Conclaves.

Exposição foi inaugurada no passado sábado e está patente até 18 de Maio

Alexandre Conefrey expõe “Anima Mea”
na Ala da Frente
Depois da Fundação Calouste Gulbenkian, do Centro
Cultural de Belém, da Fundação de Serralves ou da
Andrew Mummery Gallery,
em Londres, os trabalhos de
Alexandre Conefrey chegam
agora à Ala da Frente, em
Vila Nova de Famalicão.
O artista lisboeta esteve
por cá no passado sábado
para inaugurar “Anima Mea”,
uma exposição que vai estar
patente na galeria de arte
contemporânea até dia 18 de
maio.
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 Ale-

xandre 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 Calouste Gulbenkian, Lisboa;
Coleção António Cachola;
Ministério dos Negócios Estrangeiros; Fundação Carmona e Costa; Coleção de
Arte Fundação EDP; e diversas coleções privadas.
A exposição propõe, assim, uma atenção à simplicidade do gesto e às suas po-

tencialidades de expressão e
investigação enquanto meio
para reter as possibilidades
da representação.
Com entrada livre, as portas estão abetas de terça a
sexta-feira, das 10h00 às
17h30 e aos fins-de-semana
das 14h30 às 17h30.
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“Da Infância à Terceira Idade
– Intervenção em Contexto
de Violência e Crime”
é tema de livro
O auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, acolhe, esta quarta-feira, dia 13, a
apresentação do livro “Da Infância à Terceira Idade
– Intervenção em Contexto de Violência e Crime”, da
autoria de Madalena Sofia Oliveira.
A iniciativa decorrerá a partir das 18h00, é de entrada livre, mas sujeita a inscrição através do portal
da Juventude de Famalicão, www.juventudefamalicao.org.
Doutorada em Psicologia e docente na CESPU e
na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto,
Madalena Sofia Oliveira pretende que a sua obra se
torne “numa ferramenta necessária para a atividade formativa de estudantes das áreas sociais e da
saúde, mas também para a prática de todos os profissionais que intervêm, ou pretendem vir a intervir,
em matérias relacionadas com a violência e com o
crime, da infância à terceira idade”.

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

Descentralização
ou confusão?
No passado dia 29 de
Janeiro, em sede de Assembleia Municipal, foi discutida
e votada a transferência de
competências para o Município de V. N. de Famalicão
nos termos previstos na Lei
n.º 50/2018, de 16 de Agosto.
A referida norma tem
como intuito transferir para as
autarquias locais um conjunto de competências em vários
sectores da actividade pública que são actualmente da
responsabilidade do estado
central.
A proposta apresentada pela Câmara Municipal,
aprovada em sede de reunião deste órgão, no sentido
de não pretender exercer,
no ano de 2019, as competências previstas na normal
legal atrás citada, foi aprovada pela grande maioria dos
Deputados e Presidentes de
Junta com assento na Assembleia Municipal.
Cumpre dizer que é totalmente desconhecido, pelas
autarquias locais, quais as
verbas que acompanham a
transferência das competências e bem assim se as mesmas são ou não suficientes
para fazer face às novas necessidades que a sua execução pode acarretar.
Na verdade, o artigo 69.º
do Orçamento do Estado, que
criava o Fundo de Financiamento da Descentralização,
foi eliminado na votação na
especialidade, ficando assim
por regulamentar a forma
como o Fundo para a descentralização é financiado.

Centrando a discussão da
descentralização na óptica
de V. N. de Famalicão e dos
famalicenses, não aceitar a
transferência das competências, julgo ter sido a decisão
mais acertada e a que melhor
acautela os seus interesses.
Isto porque, desconhecendo a Câmara Municipal
de V. N. de Famalicão qual
o pacote financeiro que irá
sustentar a execução das novas competências, seria uma
deslealdade para com os
famalicenses assumir a responsabilidade pela sua execução sem estar previamente
definido como e de que forma
serão suportados os custos
que a mesma envolve.
Vila Nova de Famalicão
tem um projectodefinido para
o ano de 2019. Não há muito tempo foi aprovado pelos
famalicenses,ainda que indirectamente, por intermédio
dos deputados e Presidentes
de Junta que os representam,
o Plano de actividades e Orçamento para o ano de 2019.
Assumir a responsabilidade pela execução de novas
competências, sem o devido
suporte financeiro a acompanhar, poderia colocar em
risco a execução do plano de
actividades que está definido para 2019 em Famalicão,
pois este executivo poderia
ver-se na contingência de sacrificar actividades que estão
programadas, para fazer face
às despesas que as novas
competências poderiam implicar.
Por outro lado, Famalicão

é amplamente conhecido por
ser um concelho que, nos últimos anos, tem sido gerido
com rigor e responsabilidade.
Famalicão é um exemplo de
boa gestão das contas públicas. Famalicão é um exemplo
de previsibilidade fiscal.
Ora, se Famalicão adoptasse a postura irresponsável
de aceitar a transferência de
competências, sem saber se
as mesmas virão acompanhadas do respetivo suporte
financeiro, poderia colocar
em risco todas as conquistas que alcançou nos últimos
anos ao nível da gestão autárquica.
Assim sendo, independentemente da posição que
se possa ter sobre a descentralização, o certo é que um
estado que pretende transferir competências para os órgãos locais sem lhes dar conhecimento das verbas que
as acompanham, não está a
descentralizar, mas antes a
confundir.
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Nova ponte sobre o rio Ave:
deputado do PS diz que estudo de impacto
ambiental foi pedido, afinal, a 20 de Janeiro
O deputado do PS na
Assembleia da República,
Nuno Sá, recebeu informações do ministro do Planeamento e das Infraestruturas,
Pedro Marques, no sentido
de que o pedido de estudo
de impacto ambiental para
a nova travesia sobre o rio
Ave, que integra a beneficiação da EN 14 em curso,
“foi solicitado no dia 20 de
Janeiro de 2019”. A garantia
foi dada pelo famalicense, na
reunião do executivo municipal da passada quinta-feira,
e surge depois de, na passada semana, o deputado do
PSD, Jorge Paulo Oliveira,
ter veiculado, com base em
resposta oficial do gabinete
do mesmo ministro, datada
de 22 de Janeiro, que o pedido ainda iria ser feito por
parte da Infraestruturas de
Portugal.
O Povo Famalicense voltou a solicitar esclarecimentos ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas,
no sentido de obter informação oficial acerca do ponto
de situação do processo,

mas permanece sem resposta.
Nuno Sá adianta ter recebido indicações de que o
pedido foi formulado a 20 de
Janeiro, dois dias antes da
carta que confirma ao eleito
do PSD que esse pedido ainda iria ser feito. O socialista

desvaloriza que se tenha depreendido das declarações
recentes do ministro, proferidas em Outubro, que contava ter parecer da APA até
ao final de 2018, quando o
pedido foi formulado apenas
a 20 de Janeiro, e sublinha
que Pedro Marques se limi-

tou a assumir “expectativas
que queria cumprir e que não
alcançou por querer um pedido melhor fundamentado,
de forma a ter sucesso”.
O eleito do PS lamenta,
entretanto, a posição pública
do congénere social-democrata de Famalicão. “Este
é um assunto muito sério,
que não se presta a aproveitamentos nem a arma de
arremesso político. E, sim,
estou a acusar o deputado
Jorge Paulo Oliveira disso.
Acho que foi irresponsável,
não contribuiu para um clima
de articulação e diálogo, ao
contrário do presidente da
Câmara, porque os que os
famalicenses querem é que
isto ande para a frente”. A
propósito da posição assumida por Paulo Cunha, elogia a “postura responsável,
justa e séria, sem entrar em
especulações e ruído”.
Indignado, Nuno Sá censura Jorge Paulo Oliveira
por só agora ver a necessidade da intervenção que já
está em curso, e que foi este
Governo que desbloqueou:

“não há que andar aqui a
fazer fogachos de notícias,
a atirar responsabilidades a
governos, quando isto é uma
responsabilidade de muitos
governos, e uma necessidade que se arrasta há décadas”. A propósito, conclui:
“se queremos ser sérios, temos que começar por aqui e
reconhecer isto mesmo”.

Câmara aguarda
informação oficial
para tomar posição
O presidente da Câmara
Municipal reage com cautela ao que tem sido dito publicamente, e aguarda por
esclarecimentos, os quais
já solicitou ao Ministério.
“Queremos perceber se de
facto o estudo foi ou não foi
pedido, e se foi pedido, agora, porque é que só agora foi
pedido. Como óbvio tomaremos uma posição sobre o
assunto logo que tenhamos
essa informação”, justifica,
e acrescenta: “se é verdade
o que é afirmado, queremos

saber qual a razão para que
o pedido, de que tanto se falou durante anos, tenha sido
apresentado há dias a esta
parte”.
O edil famalicense confirma que a informação que
havia, da parte da tutela,
apontava a expectativa de
que até ao final de 2018 a
Agência Portuguesa do Ambiente se pronunciasse: “a
ideia com que ficamos, e
eu em concreto, é que em
2019 se iriam iniciar os procedimentos concursais para
a construção da travessia
e respectivos acessos. No
nosso consciente estava que
2018 era o ano em que se tinha a expectativa que a APA
se pronunciasse. A ideia
com que fiquei era de que a
APA já tinha o pedido de estudo de impacto ambiental e
estaria a ponderar sobre ele.
As notícias que vêm a público são em sentido diferente,
vamos aguardar para perceber o que se passou”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Homens de 40 e 47 anos interceptados
em carro roubado

GNR deteve suspeitos
de furtos
A GNR deteve dois homens, de 40 e 47 anos, suspeitos da autoria de vários
crimes de furto de veículos
e em estabelecimento comerciais em Famalicão e
Braga.
Os militares do posto
territorial do Sameiro interceptaram os indivíduos,
na passada quarta-feira,
quando circulavam numa
viatura furtada.
Apreenderam objectos
supostamente usados nos
furtos, tais como um martelo, uma chave de fendas
e um alicate, assim como
uma arma branca, uma televisão, uma gaveta de uma máquina registadora, 500 euros em
dinheiro e nove maços de tabaco.
Em comunicado, a GNR adianta que “os suspeitos, que tinham como modus operandi
furtar carros para de seguida efectuarem furtos em estabelecimentos”. De resto, no concelho de Guimarães furtaram um veículo, no qual se deslocaram para Famalicão, “onde
assaltaram um estabelecimento de restauração e bebidas”. Depois deste furto, “os suspeitos seguiram para a zona de Braga, onde efectuaram um novo furto num estabelecimento
similar, na freguesia de Escudeiros”. Ainda em Braga furtaram um segundo veículo, que
“abandonaram pouco tempo depois, em virtude de possuir pouco combustível, acabando
por furtar um terceiro veículo.
Os indivíduos foram presentes ao Tribunal Judicial de Braga na passada quinta-feira.
S.R.G.
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Famalicão alinha com concelhias do PSD
pela concretização do Plano de Despoluição do Ave
As sete concelhias do
PSD integradas em territórios atravessados pelo rio
Ave, de que faz parte Vila
Nova de Famalicão, vão
promover, através dos seus
representantes eleitos nas
autarquias locais, uma tomada de posição conjunta
das Câmaras, Assembleias
Municipais e Assembleias
de Freguesia, a exigir do Governo a elaboração imediata
de um Plano de Despoluição
e Revitalização do Rio Ave.
“Não aceitamos que o Vale
do Ave continue a ser desconsiderado pelo Governo”,
subscrevem a propósito.
A posição conjunta é da
concelhia famalicense e das
de Vieira do Minho, Póvoa de
Lanhoso, Guimarães, Santo
Tirso, Trofa, e Vila do Conde,
a que se juntam as mais de
seis dezenas de freguesias
atravessadas por aquele
curso de água, o que poderá
resultar no envio de cerca de
sete dezenas de propostas
de recomendação ao Governo.
Em nota de imprensa, os
social-democratas adiantam
que a suas expectativa “é

que esta tomada de posição
assente na união de propósitos entre territórios contíguos, torne a Administração
Central sensível ao problema
e a faça avançar de imediato para a elaboração de um
diagnóstico, avaliação, identificação das principais áreas
de intervenção e elaboração
um plano de ação urgente”.
“Não podemos esperar
mais. O Rio Ave tem uma importância crucial para a economia da região. É fundamental para a saúde, para o
ambiente e, sobretudo, para
a valorização do elemento
água para as gerações vindouras e tem um potencial
cultural e turístico de grande
alcance”, afirmam a propósito os presidentes das concelhias do PSD dos identificados territórios.
Para além da importância
ambiental do rio Ave para a
sustentabilidade da vida e
para a biodiversidade dos
ecossistemas, as concelhias
do PSD realçam “o potencial
turístico deste curso de água,
na sequência do aparecimento nos últimos anos de
novos e ambiciosos projetos

à volta da Bacia Hidrográfica
do Ave, como a construção
de novos parques e de percursos pedonais através da
recuperação das margens
ribeirinhas, e que se têm traduzido no desenvolvimento
de atividades de lazer e desportivas e no aparecimento
de novas oportunidades de
desenvolvimento regional”.
Segundo os social-democratas, “quase 40 anos depois de iniciado o processo
de despoluição do Rio Ave
e mais de 500 milhões de
euros de investimento, há resultados visíveis e positivos
que importa prosseguir”, ra-

zão pela qual afirma que não
podem “permitir que haja
agora um retrocesso, que se
desista do rio Ave e que se
comprometa o esforço realizado”.

Governo não cumpre
resolução
da Assembleia
da República
Na base desta posição
das concelhias está o facto
de o Governo não ter cumprido a resolução 63/2017 de 11
de abril, onde a Assembleia
da República, por unanimi-

dade, recomenda a implementação de um plano de
despoluição e recuperação
ambiental da bacia hidrográfica do Ave. “Em vez de
cumprir a emanação parlamentar, o Governo limitou-se
a iniciar a implementação de
um plano de intervenção nos
rios Vizela, Burgo e Ferro”,
lamentam, apelidando a decisão de “discriminatória”.
Nesta posição conjunta,
os líderes do PSD adiantam
que as propostas que se
pretende aprovar em sede
dos executivos autárquicos e
respetivas assembleias, “remetem para a necessidade
e urgência de elaboração de
um plano de despoluição e
revitalização do Rio Ave assente em diversos objetivos,
donde sobressaia avaliação
e diagnóstico das situações
com impacto direto na qualidade da água e identificação das principais áreas de
intervenção; a elaboração de
uma estratégia de atuação
conjunta e partilhada entre
entidades para fazer face
aos fenómenos de poluição;
a definição de uma estratégia de intervenção na ação

integrada de fiscalização; a
execução das medidas definidas no âmbito do PGRH –
Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Cávado, Ave
e Leça; o melhoramento da
performance da solução das
infraestruturas investindo na
telegestão e em ID&I; e finalmente a criação de uma Comissão de Acompanhamento da execução do plano”.
No entender dos social-democratas, “a despoluição e revitalização da bacia
hidrográfica do Ave, nas
suas diversas facetas, pressupõem uma abordagem integrada e colaborativa, que
exige, para além do papel
primordial e insubstituível
do Estado, o envolvimento
ativo dos municípios e das
freguesias e inclusivamente
o compromisso e cumplicidade dos cidadãos”. Quanto
à sociedade civil, garantem
que “está pronta e até desejosa em abraçar este desafio
e em ajudar as instituições
públicas a devolver o Rio Ave
às comunidades”.
S.R.G.
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Apresentação terá lugar no próximo dia 23 na Biblioteca Municipal

“A bicharada e eu” dá mote ao mais recente livro
de Agostinho Fernandes
O antigo presidente da
Câmara Municipal, Agostinho Fernandes, apresenta,
no próximo dia 23 de fevereiro, pelas 16 horas, na Biblioteca Municipal, o seu último
livro para a infância, intitulado “A bicharada e eu”.
Para o autor “era altura de
refletir sobre todos os entes
criados, sabido que é que o
homem foi a última criatura
saída das mãos de Deus,
após todos os outros seres
vivos, mares e rios, estrelas
e planetas, plantas e animais
de todos os tamanhos, cores
e feitios, falas e vozes, desde o começo do Mundo e do
planeta Terra”.
“A bicharada e eu”, sublinha em nota de imprensa,
remata assim a trilogia, se
se quiser, entre as diversas
situações e enquadramento
dos anteriores livros, “Olha o
Rio Ave” e o “Dom Caracol e
o Senhor Aranhão”, especialmente escritos para os mais
novos, pretendendo ajudar
a responder às seguintes
questões: “onde estou eu,
quem sou e para onde vou,
conjugar o eu, tu e os outros,

nhões e as fedevelhas e toda
a súcia de bichos peçonhentos, nojentos e embirrentos,
como as toupeiras e os ratos,
as lagartixas e as bichas-cadelas, que não as percebes,
as ostras, os mexilhões, as

lapas e os caracóis do nosso contentamento que são
muito bons e custam bom
dinheiro nas “terrasses” dos
cafés deLisboa e Paris…
centro estratégico de todos
os criadores belos, bonitos e

requintados deste mundo…
o que não quer dizer virtude”.

Pais da Gerações
desafiados a construir
a escola que querem
como que para conhecer,
integrar, consciencializar e
ser solidário pelo imperativo
maior do respeito e da sobrevivência de que disfrutam
todos os seres que partilham
a correnteza da vida”.
Agostinho Fernandes resolveu assim recordar de
algum modo, e por amos-

tra, grande parte da bicharia
que se encontrou com ele
nos caminhos da existência,
“preferencialmente com a
antropófaga esfinge no cruzamento de Tebas e o seu
execrável
interrogatório,tropeçando nas laboriosas
formigas e as descaradas
moscas e mosquitos, os ara-

Os pais cujos filhos frequentam as valência de creche, jardim de infância e centro educativo da Associação
Gerações foram desafiados
e desenvolveram, ao longo
dos últimos dias a resumir
numa pequena frase tudo
aquilo que esperam que a
escola dê às suas crianças
nestas diferentes fases da
sua vida.
Os pais foram convidados
a completar uma frase cuja
parte inicial era a seguinte:
“Para mim o mais importante
é que a escola…”. E as respostas surgiram com grande espontaneidade e sem rodeios, imediatamente compreensíveis
para todas as pessoas
Em nota de imprensa, a Gerações adianta que “as conclusões deste trabalho vão de encontro a tudo aquilo que mais preocupa os pais relativamente a um estabelecimento de ensino, neste caso uma instituição particular de solidariedade social e, em simultâneo, manifestam um conjunto de desejos e ambições a que a escola deve responder para materializar as
expetativas que têm”. E comenta: “não deixa de ser interessante e significativo que a ideia de
felicidade que a escola tem por obrigação trazer a todas as crianças esteja presente na maior
parte das palavras que completaram a frase inicial, podendo ler-se em muitas o desejo de que
a escola “ajude a termos um ser humano especial, responsável e feliz”, uma escola que “faça
o meu filho feliz”, que “desenvolva a responsabilidade, mesmo brincando, e sendo feliz”, que
“proporcione muitos momentos de felicidade” e que “faça rir o meu filho”.
A função educativa e social da escola, acrescenta, torna-se também evidente nas exigências dos pais, reivindicando uma escola que “ensine o meu filho a ser educado, a dizer obrigado”, que “ajude o meu filho a crescer”, que “dê valor à opinião do meu filho”, que “respeite
o ritmo de aprendizagem do meu filho”, uma escola que “transmita valores como o respeito
para com os outros e a amizade” e que “desenvolva a autonomia” de todas as crianças. A
função lúdica da escola também não é esquecida nesta visão que os pais e as mães têm dos
espaços onde as crianças passam a maior parte do seu tempo no dia a dia. Expressões como,
espero que “a escola dê muito colinho ao meu filho”, “dê muitos miminhos ao meu filho”, que a
escola saiba “valorizar o brincar”, “faça jogos”, “faça rir o meu filho” são a manifestações dos
desejos de muitos progenitores. A escola como um lugar seguro, de saúde e de bem estar
para as crianças estão também sempre presentes naquilo que os pais consideram importante,
exprimindo-o com o desejo de que a escola “dê prioridade ao bem estar do meu filho” e que “a
escola seja um lugar seguro”, entre muitas outras expressões com sentidos idênticos.
Refira-se que no seu modelo pedagógico, a Associação Gerações tem na devida conta
os desejos e as expetativas dos pais relativamente às práticas educativas que vai implementando. Nestes “inquéritos” em que os pais são envolvidos, procura-se aferir e “calibrar” estas
duas realidades que consistem na compatibilização das expetativas dos pais com a vida da
escola.
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Campeonato nacional de Ralis

Pedro e Nuno Almeida:
2019 movido a ambição
Pedro Almeida e Nuno
Almeida apresentaram o
projeto desportivo de 2019.
O momento foi aproveitado
pela dupla para apresentar
também um novo carro, o
Skoda Fabia R5, “como arma
para a nova temporada”.
No segundo ano em que a
equipa vai disputar o Campeonato de Portugal de Ralis,
os objectivos são claro: “evoluir mais uma vez é o objetivo
que temos para o este novo
ano. Temos um novo carro,
há aqui alguma adaptação a
fazer mas temos a convicção
de que podemos melhorar
os resultados alcançados no
primeiro ano”.
Pedro Almeida apresentou ainda o projeto de res-

ponsabilidade social que
faz questão de abraçar. “Os
ralis são um palco privilegiado para expor e alertar para
causas e situações em que
todos podemos ajudar. Ao
longo do ano, em cada uma
das regiões onde a caravana
dos ralis vai passar, vamos
identificar situações e instituições para, com o apoio
dos nossos parceiros, ajudar
de forma positiva projetos
sociais de mérito e valor, que
vamos apoiar e incentivar a
que outros também apoiem”,
esclareceu a propósito do
projecto inovador.
O piloto famalicense deixa claro que quer fazer o seu
caminho e dignificar o legado
de uma terra com um históri-

Joana Santos Silva
é a nova líder da JSD”

A Comissão Política da Juventude Social Democrata (JSD)
de Vila Nova de Famalicão foi a votos, no passado sábado,
num acto eleitoral com lista única, liderada por Joana Santos
Silva. A jovem, que assim assume a liderança da juventude
partidária para o biénio 2019-2021, “reuniu cem por cento da
intenção dos votos”, adianta comunicado.
A nova Comissão Política agradeceu a todos os jovens famalicenses que se uniram à sua candidatura, pela “confiança
depositada e pelos contributos dados ao longo da construção
do seu manifesto”. Dizem ainda que “tudo faremos para continuar a honrar e representar os cerca de 600 militantes da
nossa concelhia”.
A nova presidente transita da Comissão Política anterior,
na qual desempenhava a função de vice-presidente, dando
continuidade ao projeto inicado no ano transato, com o mote
“Por uma Juventude de Causas”. Joana Santo Silva reitera:
“continuaremos a fomentar o espírito crítico junto de todos os
jovens. Queremos que o nosso concelho seja caracterizado
pela participação ativa da sua juventude, pela idoneidade na
posição e ações desenvolvidadas pelos mesmos e que, a juventude seja uma peça fundamental e estratégica no desenvolvimento de Vila Nova de Famalicão enquanto concelho e
sociedade”.
Para a fradelense e sua equipa, a” formação cívica e responsabilidade social serão os pilares para o seu mandato”. A
propósito, afirma: “fazêmo-lo com o compromisso de sermos
uma Juventude de causas, com vontade de contribuir para o
desenvolvimento de Famalicão. Levaremos este compromisso até às nossas freguesias, a todos os Núcleos Residenciais. Levaremos a nosso contributo a todos os quadrantes
socioeconómicos, atuando em todas as áreas necessárias
para, juntos, criarmos um futuro melhor”. Procurará ainda
contribuir com propostas políticas que possam ser adoptadas
no panorama nacional, defendendo sempre os interreses e
os anseios da juventude.

co de grandes pilotos e aficcionados da velocidade, por
isso assume ambição e “expectativa de voltar a realizar
uma época competitiva”.

A primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis
realiza-se a 22 e 23 de Fevereiro em Fafe.
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Jorge Paulo Oliveira denuncia falta de recursos humanos
e técnicos na Esquadra da PSP de Famalicão
O deputado do PSD à Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira, esteve na
manhã de ontem (segunda-feira) na Esquadra da PSP
de Vila Nova de Famalicão
para avaliar o contexto e as
respostas à onda de assaltos e de tentativas de assalto
que nas últimas duas semanas tem ocorrido em vários
estabelecimentos
comerciais, quer no centro, quer
na periferia da cidade, e que
está a gerar forte preocupação nos organismos locais.
No rescaldo da reunião,

em que o social-democrata
também tomou conhecimento dos recursos técnicos e
humanos ao serviço da polícia, deixa a expressão de
uma manifesta insuficciência. “A primeira conclusão a
que rapidamente se chega
é que a capacidade de intervenção e de resposta da
PSP de Vila Nova de Famalicão está limitada pela falta
de recursos humanos disponíveis”, alega, e acrescenta:
“há falta de efetivos em Vila
Nova de Famalicão, o quadro
de pessoal está envelhecido

e a agravar a situação há
muitos agentes que se encontram em condições excecionais e de mobilidade, ou
seja, não integram o quadro
de efetivos de Famalicão,
podendo a qualquer momento ter de regressar ao lugar
de origem, agravando ainda
mais a capacidade de resposta”.
Para além disso, Jorge
Paulo Oliveira denuncia “as
condições para o exercício
das funções são precárias
em muitos outros aspetos”.
Para além do material infor-

mático “escasso e obsoleto”,
o parque automóvel “está
envelhecido e há várias viaturas paradas por falta de reparação”. Neste quadro que
descreve como sendo “de
desinvestimento por parte do
Governo, de diminuição das
condições necessárias para
que as forças de segurança
possam prosseguir o cabal
cumprimento da sua missão, que é zelar pela segurança de todos, percebe-se
melhor o aumento da insegurança em Vila Nova de
Famalicão, que não sendo

algo totalmente novo, tem-se
agravado”. O deputado reconhece o empenho da PSP no
combate à criminalidade”, de
que de resto a megaoperação ocorrida nesse mesmo
dia de manhã é “um bom
exemplo”, mas mostra-se
convicto de que “com mais
meios humanos e materiais,
os resultados da sua ação e
prevenção seria seguramente melhores”.
Na certeza de “respostas
esclarecedoras sobre a insuficiência de meios da PSP
de Famalicão”, Jorge Paulo

Oliveira quer saber “quando
e como será esta insuficiência suprida ou pelo menos
atenuada” e adianta que ira
questionar o Governo. “Logo
veremos se o Governo está
ou não efetivamente preocupado com o clima de insegurança que se vive em Vila
Nova de Famalicão”, conclui.

“Presidente da Câmara não pode transformar a cidade
nas costas dos famalicenses”, aponta o PS,
no rescaldo de reunião com a ACIF
“Os famalicenses têm
direito a conhecer e a ser
ouvidos sobre os projetos
estruturantes. O presidente
da Câmara Municipal não
pode transformar a cidade
nas costas dos famalicenses”. Este é o mote de uma
nota de imprensa que o PS
torna pública no rescaldo de
um encontro com a direcção
da Associação Comercial
e Industrial de Vila Nova de
Famalicão, realizada há cerca de uma semana, e da qual
ressalta o pouco ou nenhum
que os agentes da cidade
têm das operações urbanísticas que se perfilam para o
centro.
A reunião, que contou com
a presença, entre outros, de
Rui Faria (presidente da Comissão Política Concelhia do
PS), Nuno Sá e Célia Menezes (vereadores do PS na

Câmara Municipal), e Santos
Oliveira (candidato do PS à
União de Freguesias de Famalicão e Calendário)serviu
para saber se os comerciantes “estão ser ouvidos sobre
as futuras obras e alterações
projetadas pelo presidente
da Câmara Municipal para
o centro da cidade, designadamente para a Praça D.
Maria II, Praça Mouzinho,
zona do Mercado Municipal,
Central de Camionagem e
Avenida Marechal Humberto Delgado”. Segundo Nuno
Sá, “das parcas informações
prestadas durante a reunião
do executivo municipal, em
que estes projetos foram
apresentados, ficou contudo bem claro o seguinte: os
comerciantes famalicenses
nada conhecem dos projetos
e quais as obras concretas a
executar, sendo de sublinhar

que vão certamente ocorrer
grandes alterações no centro
da cidade em termos de arruamentos, acessos pedonais,
trânsito, espaços verdes,
equipamentos e mobiliário
urbano”. Para o socialista,
“também é bastante preocupante a possibilidade de se
reduzir o estacionamento no

centro da cidade com estes
projetos e alargar o estacionamento pago a mais zonas,
nomeadamente à periferia”.
Na reunião, os socialistas
tomaram conhecimento de
que “estas questões são comuns a muitos comerciantes
que inclusive já fizeram um
abaixo assinado, que entre-

Cior promove oficina de reflexão
sobre autonomia e flexibilidade
curricular
Vila Nova de Famalicão acolheu, no passado dia 7, uma
sessão de esclarecimento sobre Autonomia, Flexibilidade
Curricular e Educação Inclusiva promovida pela Anespo Associação Nacional de Escolas Profissionais.
Esta iniciativa, oficina de reflexão/ação, que teve lugar no
Centro de Estudos Camilianos, foi organizada pela Escola
Profissional Cior e contou com o apoio da Câmara Municipal
de Famalicão, presente através do vereador da educação,
Leonel Rocha.
Nesta sessão estiveram presentes diretores, professores
e técnicos das escolas profissionais do concelho e da região norte, que manifestaram interesse em aprofundar as
três áreas temáticas mais relevantes da organização curricular, em concreto: Gestão do Currículo, Estratégias Pedagógicas
e Inclusão, que, no atual contexto educativo, segundo Amadeu Dinis são “vitais para a promoção da qualidade da resposta
educativa e formativa das escolas profissionais e de toda a sua dinâmica”
Para além de Amadeu Dinis, a oficina de refexão contou com a presença do seu colega da direção da Anespo, Alexandre
Oliveira, que dinamizou a sessão.

garam ao presidente da Câmara Municipal, manifestando que querem ser ouvidos e
que estão preocupados com
encerramento de ruas ao
trânsito (junto ao Tanoeiro e
Mercado Municipal) e obras
de regeneração urbana que
terão grande impacto sobre
as lojas e comércio”.
O líder do PS Famalicão,
Rui Faria garantiu aos responsáveis da ACIF que o
PS “não aceitará esta falta
de transparência por parte
de quem exerce o poder”.
De resto, afirma que “todas
as obras na cidade têm de
ter em conta a opinião e os
legítimos interesses dos comerciantes famalicenses”. O
líder da concelhia sublinhou
ainda que “todos os comerciantes têm de ser ouvidos
nos projetos de regeneração
urbana para a cidade”, censurando “obras e políticas
urbanas contra as pessoas”.
Da parte da ACIF “foi sublinhada a importância de se
atrair pessoas e mais vida
para a cidade porque só assim se dinamizará o comércio local”, sustenta o PS, segundo o qual “ficou expressa
pela ACIF a defesa de que os
projetos de regeneração ur-

bana devem servir também
para atrair pessoas para a
cidade e não afastá-las, evidenciando a importância de
se articularem as políticas
e as decisões de avançar
com novos investimentos e
equipamentos quer públicos,
quer privados”.
O tema da segurança
também foi discutido, adianta o PS, tendo fiacdo “vincado que esta área merece
toda a atenção por parte
de todos”. Para o PS, “ninguém pode ficar indiferente
e tranquilo com a escalada
de insegurança, tornando-se imperioso o apoio a todas as forças de segurança
de âmbito nacional e local”.
Aliás, Nuno Sá recordou “o
investimento que está a ser
realizado no edifício da PSP
de Famalicão, mas tambéma
importância que a Polícia
Municipal pode e deve assumir no exercício das suas
competências e funções
próprias, funcionando como
agente preventivo e dissuasor dos fenómenos que
atentam contra a segurança
pública”.
Rui Faria, garantiu todos
os esforços “na defesa da
segurança dos famalicenses”, e diz mesmo que “é
um assunto muito sério que
deve ser tratado com rigor
pelo que, desde já, assumo
o compromisso de pedir uma
reunião com a PSP para
analisar a situação e todos
nos mobilizarmos no apoio
a mais recursos humanos e
materiais para a PSP de Famalicão”.
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XXII Desfile de Carnaval
em Fradelos

A XXII edição do Desfile de Carnaval de Fradelos será
na terça-feira, dia 5 de Março, com início pelas 14h30, no
Largo do Reis, e entrega de prémios na escola em Valdossos.
O evento, organizado pela Koklus - Associação Juvenil
- que desde a sua primeira edição em 1997 tem captado a imaginação dos habitantes da freguesia e atraindo
milhares de visitantes, contempla a avaliação de quatro
categorias de participantes, sendo elas: Carro Tradicional,
Carro Fantasia, Grupo e Individual. Todas as categorias
serão alvo de prémios.
À noite, como sempre, será a queima dos Galheiros,
tradição única neste concelho que continua a encorajar a
competitividade entre os lugares da freguesia.
Para mais informações consulte, a nossa página https://www.facebook.com/koklus.kk/.

“La Chandeleur”
cumpriu-se na Didáxis
de Vale S. Cosme

“La Chandeleur”, é uma tradição festejada no dia 2 de
fevereiro, um dia que é recheado de apetitosos crepes que
as famílias degustam com prazer. Segundo os franceses,
este degustar e confecionar de crepes leva a que as famílias tenham um ano, também ele, recheado de dinheiro e
felicidade.
A Didáxis nãod eixou fugir a tradição, e assim, no passado dia 8 celebrou “La Chandeleurs” como se impõe. Os
alunos do Ensino Básico, do 5.º ao 9.º ano, e os alunos
de Restauração tiveram a oportunidade de partilhar esta
experiência em “família escolar”.
Todas as turmas apreciaram crepes e ainda tiveram direito a uma sessão fotográfica para guardar o momento
para sempre. Segundo a Didáxis, “os alunos de Restauração mostraram, mais uma vez, que o trabalho em equipa
resulta em atividades bem sucedidas e momentos bem
passados”. O curso foi responsável pela decoração do espaço, confeção e serviço de mesa dos crepes.
Entretanto, no passado dia 6 de fevereiro, no âmbito da
disciplina de Português, os alunos do 5.º ano da Didáxis
Vale S. Cosme rumaram ao Palácio de Cristal para assistirem à peça de Teatro “O Príncipe Nabo”, de Ilse Losa.
“Foi uma manhã diferente que não deixou de ser um
grande momento de aprendizagem e desenvolvimento de
competências relativas à disciplina de Português”, sustenta a Didáxis a propósito da iniciativa.
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Moradores da Habitorre
têm novo parque de lazer
O complexo habitacional
Habitorre ganhou, no passado fim de semana, um novo
parque de lazer que vai servir os cerca de 600 moradores desta urbanização da vila
famalicense de Joane.
O espaço, que implicou
um investimento municipal
na ordem dos 15 mil euros,
foi inaugurado pelo presidente da Câmara Municipal,
no passado sábado, 9 de fevereiro, numa tarde de festa
que ficou também marcada
pela inauguração da nova
sede da associação de moradores deste complexo – a
Amitorre.
“Este era um espaço que
estava a precisar de ser reabilitado e que agora reúne ótimas condições para que as famílias desta urbanização possam ocupar da melhor forma o seu tempo livre”, disse Paulo Cunha.
O autarca teceu ainda elogios à atuação “muito relevante” da Amitorre, que poderá agora instalar na sua nova sede - cujo
espaço foi adquirido pela autarquia e cedido a título de comodato à associação - um conjunto de serviços úteis para esta
comunidade de Joane.
A instalação de um centro de dia neste novo espaço foi um dos exemplos apontados pelo presidente da Amitorre, António
Silva, que à semelhança do presidente da Junta de Freguesia de Joane, António Oliveira, era um homem naturalmente muito
satisfeito.

Mulher protesta contra a Câmara,
que nega acusações
Maria Emília, de 54 anos,
levou o seu protesto para a
porta da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão,
na passada sexta-feira.
Na iminência de ser despejada da casa onde viveu
durante vários anos, integrada na Central de Camionagem e cedida por contrapartida das funções de
segurança do marido naquela valência municipal, a mulher afirma que a autarquia
a quer despejar, e que não
tem condições para arrendar
uma casa, por força dos rendimentos do agregado. Também aponta o dedo quanto à
falta de apoio na obtenção
de uma alternativa.
Para além disso, acusa o
município de lhe ter cortado
a água e a luz, na sequência
da referida acção de despejo. A família de três, ela, o
marido e a filha, vivem naquela casa há cerca de um
ano sem electricidade, e ficaram sem água na passada
semana.
No entanto, a Câmara Municipal desmente por
completo a versão da mulher.
Em resposta a um pedido de
esclarecimento, a autarquia
adianta que a saída da Central de Camionagem é um
imperativo, depois do marido
da queixosa ter deixado de
ser funcionário municipal, e
que lhe foram apresentadas
várias alternativas, “sistema-

ticamente recusadas”.

Alternativas
“sistematicamente
recusadas”, garante
o município
Segundo a Câmara, o marido de Maria Emília, era vigilante da Central desde 1998,
tendo sido “estabelecido um
protocolo de colaboração
com o funcionário que previa
a sua residência no Centro
Coordenador de Transportes enquanto estivesse no
exercício dessas funções”.
Ora, o município adianta que
o homem deixou de exercer
essas funções em 2016, e
deixou mesmo de ser funcionário em 2018. No contexto
de um “processo disciplinar
que lhe foi interposto pelo
acumular de faltas injustificadas”, o funcionário acabou
por tomar a iniciativa de rescindir o contrato, o que determinou a “caducidade do
protocolo estabelecido em
1988”. A Câmara Municipal
adianta ainda que informou
o ex-funcionário “que teria
que deixar o espaço e proporcionou-lhe possibilidades
alternativas de habitação,
enquadradas nas políticas
de habitação social da autarquia, que foram sistematicamente recusadas”. Neste
contexto, e sem rodeios, o
município refere que a famí-

lia “encontra-se actualmente
a viver ilegalmente num espaço público”.
Quanto aos cortes de luz
e água, a autarquia nega
responsabilidade sobre os

mesmo: “a Câmara Municipal não procedeu a qualquer
corte de fornecimento de luz
ou água destinado ao espaço ocupado pelo cidadão”.
S.R.G.

Arciprestado desafiado
a participar
em Fórum Vocacional
Os agentes de pastoral do Arciprestado de Vila Nova
de Famalicão estão convidados a participar no Fórum Vocacional que se realiza no próximo dia 16 de Fevereiro,
sábado, no Seminário de Nossa Senhora da Conceição,
em Braga.
Esta iniciativa consiste num terceiro Encontro Vocacional, que surge na sequência dos Encontros I e II, realizados ao longo dos últimos meses. O encontro é dedicado
à temática da Esperança e será subordinado ao tema “Da
Semente da Esperança ao Fruto D’Alegria: Germinar uma
Cultura Vocacional”. Decorre entre as 9h00 e as 17h30.
Os participantes devem inscrever-se juntos dos respectivos párocos, ou das Equipas Arciprestais de Catequese,
de Pastoral Vocacional e Pastoral Juvenil.
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Cerimónia realiza-se hoje, terça-feira, na Casa das Artes

Centro Qualifica vai entregar diplomas
a mais de 100 adultos
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão e a
ANQEP - Agência Nacional
para a Qualificação e o Ensino Profissional vão entregar
os diplomas e certificados do
processo de reconhecimento, validação e certificação
de competências (RVCC) escolar e profissional do Centro Qualifica de Vila Nova de
Famalicão. A cerimónia tem
lugar esta terça-feira, hoje,
pelas 18h30, numa cerimó-

nia que vai decorrer no grande auditório da Casa das
Artes.
Ao todo são mais de uma
centena os adultos que, através do desenvolvimento de
processos RVCC concluíram o nível básico (9º ano),
nível secundário (12º ano) e
profissional, encontrando-se
agora melhor preparados
para mais facilmente aproveitarem as oportunidades
que existem no mercado de

trabalho.
Recorde-se que o Centro
Qualifica tem a missão de
aumentar a qualificação de
adultos com vista a melhorar
os seus níveis de educação
e formação, contribuindo
para o aumento dos níveis de
qualificação da população e
da empregabilidade dos indivíduos.
O Centro Qualifica de Famalicão é coordenado pela
Câmara Municipal e conta

Alunos do 4.º ano tomam contacto
com linguagem binária
do computador
As professoras Fátima Afonso, Áurea
Pinto e Adoração Alves, do departamento
de Ciências Exatas, Físicas e Naturais da
escola D. Maria II, realizaram, no passado
dia 23 de janeiro, uma atividade conjunta na
escola do 1.º ciclo de Vale de S. Martinho,
com a turma do 4.° ano, com o objectivo de
envolver os alunos na linguagem binária do
computador e desenvolver neles capacidades de comunicação, interpretação de diferentes
códigos de escrita, cálculo mental e organização.
“Todos os alunos participaram entusiasticamente nas diferentes etapas desta iniciativa”,
intitulada “Sistema Binário”, que terminou com a troca de mensagens entre alunos, utilizando o referido sistema.

atualmente com sete polos
no concelho: Agrupamento
de Escolas Camilo Castelo Branco, Agrupamento de
Escolas D. Sancho I, Agrupamento de Escolas Padre
Benjamim Salgado, Escola
Profissional CIOR, Didáxis
Cooperativa de Ensino de
Vale São Cosme e Riba de
Ave e Escola Profissional
FORAVE.

Alunos da Vale do Este visitaram
Museu de Papel Moeda
No âmbito do projeto de educação financeira “No Poupar está o ganho”, duas turmas do 5.º ano da escola Básica de Vale do
Este visitaram, no dia 31 de janeiro, o Museu
de Papel Moeda, no Porto.
Os alunos foram convidados a explorar o
Museu e a conhecer a evolução do dinheiro,
desde o início do papel-moeda, na China,
até à moeda única, o euro. O objetivo foi
“aprender a gerir o dinheiro de forma equilibrada”, sustenta o Agrupamento Dona Maria
II, a que pertence a escola. Estes alunos, que estão a desenvolver o projeto nas aulas
de Cidadania e Desenvolvimento, tiveram assim oportunidade de se consciencializem da
importância do dinheiro, podendo adquirir competências que lhes permitam a tomada de
decisões corretas e informadas no futuro, sendo consumidores mais responsáveis.
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Campeonato Nacional de Latinas e Standard em Dança Desportiva

Gindança consagra dois pares
Campeões Nacionais
A Academia Gindança
consagrou dois pares no
Campeonato Nacional de
Latinas e Standard em Dança Desportiva, realizados
nas Caldas da Raínha. Para
além destes obteve ainda
quatro títulos de vice-campeões nacinais, e vários pódios
e finalistas, além de outros
resultados. Rafael Almeida e
Barbara Silva e Sérgio Costa e Rita Almeida foram os
grandes vencedores desta
importante competição.
A competição contou ao
todo com 250 pares de todo
o continente e ilhas.
Afonso Marinho e Lara
Sousa conseguiram o 4.º lugar em Juvenis 2 Standard;
Rafael Almeida e Barbara
Silva sagraram-se Campeões Nacionais em Juniores
1 Intermédios Standard;
Tomás Gomes e Gabriela
Teixeira foram vice-campe-

ões Nacionais em Juniores
1 Open Standard; Tiago
Lemos e Juliana Pereira
alcançaram o 5.º lugar em
Juniores 1 Open Standard;
Filipe Gomes e Lara Batista, ficaram em 3.º em Open
Standard; Telmo Teixeira e
Sara Teixeira conseguiram
o mesmo lugar em Adultos

Intermédios Standard; e
Sérgio Costa e Rita Almeida
confirmaram-se Campeões
Nacionais em Profissionais
Standard pelo terceiro ano
consecutivo.
Para além destes, Rafael
Garrido e Helena Correia focaram em 8.º lugar em Juvenis 2 Iniciados Latinas; Afon-

so Marinho e Lara Sousa
ficaram na mesma posição
em Juvenis 2 Latinas; Pedro Castro e Matilde Costa
ascenderam ao 3.º lugar em
Juniores 1 Iniciados latinas;
Rafael Almeida e Barbara
Silva conseguiram conquistar o título de vice-campeões
Nacionais em Juniores 1 In-

A marginalização da família
foi tema das XIV Jornadas
As XIV Jornada da Família colocaram o tema da
família na ordem do dia,
num debate que teve lugar
no passado dia 9 no Centro
Pastoral de Santo Adrião.
O padre Jorge Vilaça,
abordou,
nomeadamente,
o tema do luto, para deixar
bem claro que “o luto não
tem a ver com pessoas mas
sim com as expectativas ou
os vínculos que se criam em
relação a pessoas, a coisas
ou a opções de vida, e que
passam pelo processo lento, complexo, doloroso de
perda”. Este processo de
desvinculação passa muitas vezes pela revolta, pela
raiva, pela negação. “Quem
sou eu depois do que perdi?”, perguntou o sacerdote,
responsável pelo Centro de
Escuta e Acompanhamento
Espiritual da Arquidiocese
de Braga. A resposta passa
pela “reconciliação e perdão
de mim mesmo e dos outros,
não obstante a necessidade
de tempo para isso”, respondeu, e acrescentou: “em várias circunstâncias tendemos
a procurar receitas ou então
a empurrar o problema, fazendo como que uma “greve
de existência”, deixando andar coisas não resolvidas...”.
Como bom exemplo de um
processo de separação dos
lutos, Jorge Vilaça apresentou o texto bíblico dos Discí-

pulos de Emaús.
A Irmã Federica Dotti ao
abordar o tema da reconciliação recordou as palavras do Papa Francisco: “A
família não é um problema
mas uma oportunidade”. Por
isso apesar da confusão de
prioridades e dos estragos
das crises não assumidas,
a família é uma esperança
também hoje. E a esperança
precisa de tempo, daquele
tempo que é maior do que o
espaço. O pecado do nosso
dias é privilegiar o espaço
em vez do tempo. Ora a reconciliação matrimonial ou
qualquer outra reconciliação
precisa de tempo. Dar tempo
é dar vida, é dar amor. Pois a
reconciliação é um baptismo
laborioso que resulta num
caminho de conversão para
depois chegar ao perdão. E
perdoar é deixar o outro li-

vre da dívida que tem para
comigo. Perdoar não é não
sofrer. O perdão tem a força
e a capacidade de curar as
feridas. Para o efeito, nas
crises matrimoniais é importante um terceiro elemento.
Alguém que se colocará ao
lado dos dois e os ajudará
a viver o momento, aquele
tempo de crise, para o superar. Tal como no relato dos
discípulos de Emaús, jesus
se colocou ao do daqueles
dois homens em profunda
crise. Este terceiro precisa
ser alguém especializado e
preparado para o efeito. A arquidiocese predispõe de um
serviço de acompanhamento
dos matrimónios em crise,
com instrumentos e pessoas preparadas para o acolhimento e discernimento.
A Irmã Federica, sublinhou
ainda a importância de uma

pastoral da reconciliação
matrimonial.
O Arcebispo de Braga, D.
Jorge, concluiu a XIV Jornada da Família, suportado
pelo artigo de José António
Saraiva, do suplemento do
Sol, afirmando que não podemos continuar a lamentar-nos da violência doméstica
enquanto o tema família for
relegado para o último lugar. Estão todos preocupados com novas leis e mais
pesadas para combater a
violência doméstica, mas
ninguém parece interessado
em cuidar da célula base da
sociedade: a família, dirigiu
em jeito de desafio, convicto
de que a violência doméstica
é uma doença que tem a sua
origem na desestruturação
da família.
As equipas pastorais de
Santo Adrião e Brufe, que
têm promovido as jornadas,
garabntem que vão continuar
a trazer a tema da família à
comunidade e à sociedade.

termédios Latinas; Tomás
Gomes e Gabriela Teixeira
ficaram em 3.º lugar em Juniores 1 Open Latinas; Tiago
Lemos e Juliana Pereira foram quartos em Juniores 1
Open Latinas; Vasco Torres
e Matilde Santos também
se distinguiram como vice-campeões Nacionais em

Juniores 2 Iniciados Latinas;
Eduardo Azevedo e Rita Silva alcançaram o 4.º lugar em
Juniores 2 Iniciados Latina;
Filipe Gomes e Lara Batista
também obtiveram o 4.º lugar em Juventude Open Latinas; Telmo Teixeira e Sara
Teixeira ficaram em 5º lugar
em Adultos Intermédios Latinas; João Campos e Camila
Mendanha em 10.º lugar em
Adultos Intermédios Latinas;
e Sérgio Costa e Rita Almeida conquistaram ainda o título de vice-campeões Nacionais em Profissionais Latinas
Segundo a Gindança, segue-se agora a preparação
para o Campeonato Nacional de 10 danças a realizar
dia 24 de Fevereiro, em Lisboa.

Famalicão
recebe parceiros
europeus do
Urbact
Vila Nova de Famalicão foi, ao longo
da passada semana, a
cidade anfitriã do programa europeu Urbact
que promove a cooperação, aprendizagem
e a troca de experiências na promoção do
desenvolvimento urbano sustentável.
Cerca de duas
dezenas de representantes de sete cidades europeias
provenientes do Reino Unido, Grécia, Roménia, Polónia,
Espanha, Bélgica e Portugal estiveram reunidos no Parque da Devesa para debater questões relacionadas com a
eficiência dos recursos financeiros.
Refira-se que Vila Nova de Famalicão integra a rede
“Making Spend Matter” que procura quantificar e orientar o impacto das compras e aquisições efetuadas pelas
grandes instituições (públicas e privadas) para benefício
económico, social e ambiental, para a economia local e
para os seus cidadãos. Na prática Famalicão vai testar a
boa prática de Preston, do Reino Unido, que, em conjunto
com várias instituições locais, iniciou em 2013 este projeto
que identificará como os seus recursos financeiros podem
ser aproveitados de uma forma mais eficaz.
Lançado pela Comissão Europeia no contexto do ciclo
2014-2020, o programa promove e financia a constituição
de redes temáticas de cidades que trabalhem no desenvolvimento de soluções comuns para os desafios urbanos
contemporâneos, reafirmando a sua posição chave face
à complexidade crescente das mudanças societárias. As
redes foram aprovadas pelo Comité de Monitorização URBACT e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O orçamento total estimado da Fase 1 do projeto é de
75.297,5€, dos quais 62.776,63€ são cofinanciados.

O POVO FAMALICENSE

12 de Fevereiro de 2019

21

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 terceira
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.
O versículo citado acima,
diz respeito ao Senhor Jesus
Cristo, o mesmo pelo qual se
faz referência, no Evangelho
de Lucas, capítulo 1, versículo
35 que diz: … “E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá
sobre ti o Espírito Santo, e a
virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; pelo
que também o Santo, que de
ti há-de nascer, será chamado
Filho de Deus.” … Isto, quando
o Anjo Gabriel aparece e fala
com Maria. E quando falamos
do Senhor Jesus Cristo, falamos também da Salvação.
Muita gente, não entende esta
expressão, porém, ela é muito
importante em nossas vidas
no contexto espiritual de nos-

Leitura Bíblica: “Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal:
Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel”.
ISAÍAS 7:14

sa caminhada cristã. A Salvação é o meio pelo qual nos
vemos livres de uma péssima
situação. Na Bíblia Sagrada,
ela se refere principalmente à
libertação do pecado e todas
as consequências do mesmo.
Sendo assim, somente o Senhor Jesus Cristo nos pode
salvar, nos livrando de todo o
pecado. Isto implica que nossa
situação é ruim e precisamos
de uma extrema mudança.
Para que esta mudança ocorra foi necessária uma ação
propositada de alguém,como
Salvador, para nos trazer e
realizar essa mudança. Jesus
Cristo é o nosso Salvador, e,
por ser o nosso Resgatador,
torna-se o nosso Senhor. Ele
simplesmente, interviu em
nossa situação, para isso, veio
ao mundo, nascendo e vivendo, depois, passou a conviver,
ensinando, fazendo e realizando coisasextraordinárias.
Deus enviou Seu filho Jesus
Cristo para nos Salvar. Com
a sua morte e ressurreição,
Jesus Cristo pagou o preço
do pecado que eu e você não
podemos pagar, e assim, nos
dá a chance de sermos Salvos … “Porque Deus amou o
mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigénito, para que

todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu
Filho ao mundo, não para que
condenasse o mundo, mas
para que o mundo fosse salvo
por ele.” … Evangelho de João
3:16-17. Somente através de
Jesus Cristo, podemos ficar
novamente unidos ao nosso
Deus. Jesus Cristo é o nosso
Senhor eSalvador, pois, com
o ato da crucificação estava
incluso a nossa remissão e a
justificação dos nossos pecados diante de Deus. O Senhor
Jesus Cristo conquistou a nossa libertação, basta apenas
cada um de nós exercermos a
nossa Fé e crermos nesta verdade. O plano de Deus para
cada um de nós é acima de
nossas expectativas terrenas,
Ele nos quer junto D’Ele, com
Intimidade, em Obediência, vivendo o Amor puro e a Santificação sem a qual ninguém O
verá. … “Jesus dizia pois aos
judeus que criam nele: Se vós
permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis
meus discípulos; E conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará.” … Evangelho
de João 8:32-33 … “Se pois o
Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” … Evan-

gelho de João 8:36. O pecado
em nossas vidas faz separação entre nós e Deus, Ele é a
fonte de toda a vida, e por isso
somos destinados a morrer, ficando eternamente separados
de Deus … “Porque o salário
do pecado é a morte, mas o
dom gratuito de Deus é a vida
eterna, por Cristo Jesus nosso
Senhor.” … Romanos 6:23. O
pecado nos escraviza e nos
leva a fazer muitas coisas erradas. Por isso, precisamos tanto desta Salvação. Ninguém
jamais consegue se salvar
sozinho do pecado e das suas
consequências. Precisamos
de um Salvador.Por isso, Deus
enviou o Seu filho Jesus Cristo. Entenda uma coisa, com
a sua morte e ressurreição,
Jesus Cristo pagou totalmente o preço do pecado e nos
dá a oportunidade de sermos
salvos, nos tornando Filhos de
Deus … “Assim também vós
considerai-vos como mortos
para o pecado, mas vivos para
Deus em Cristo Jesus nosso
Senhor.” … Romanos 6:11. A
Salvação é algo que não pode
faltar em nossas vidas, pense
nisto seriamente. A Bíblia Sagrada nos ensina que não há
outra forma de ser Salvo, só
através de Jesus Cristo … “E

em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do
céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo
qual devamos ser salvos.” …
Atos dos Apóstolos 4:12.Para
receber a Salvação, basta crer
em Jesus Cristo como seu
Salvador … “A saber: Se com
a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e, em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Visto que com o coração se
crê para a justiça, e com a
boca se faz confissão para a
salvação.”… Romanos 10:910. Decida mudar a sua vida,
pelo poder de Jesus Cristo.
Quando você crê, Jesus Cristo te Salva da condenação do
pecado! Pois,não sendo mais
escravo do pecado, em todas
as circunstâncias de sua vida,
Jesus Cristo vai te ajudar a

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.

viver de maneira diferente. A
Salvação se completa na vida
eterna que Ele mesmo nos
promete.Deus vos Abençoe.
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VENDO

DIVERSOS

VENDO

ALUGA-SE

Casa grande c/ terreno
em Calendário.
TLM.: 969 994 181

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

T3+1 junto ao shopping
c/ garagem fechada.
TLM.: 967 557 084

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

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

T1 totalmente mobilado junto

VENDO

VENDO

Gerês Albofeira
Time sharing.

TLM.: 910 098 580

ARRENDO
Loja 160m². Rua Barão
da Trovisqueira. 750€
TLM.: 914 904 464

VENDO
Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

VENDO

ARRENDO

à 2.ª repartição de Finanaças

TLM.: 914 904 464

TLM.: 919 735 154

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

T3 em fradelos
c/ garagem 330€.

VENDE-SE

TLM.: 919 299 083

ARRENDO

2 Garagens. No Ed. Saza,
frente ao centro de emprego
e outra no Ed. Ribainho.

TLM.: 918 488 747

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

SENHORA

Com carta de condução
oferece-se para fazer
companhia a pessoas idosas.

TLM.: 916 089 939

PRECISA-SE
Enformador
de meias.
TLF.: 253 546 384

PRECISA-SE

TLM.: 918 905 735

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

Toma conta
de idosos.

Divorciado aposentado, casa
própria e carro pretende
senhora para casamento.

TLM.: 914 904 464

PRECISA-SE
Trolhas ou Pintores
para França.

SENHORA

TLM.: 927 046 324

12 de Fevereiro de 2019

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

CAVALHEIRO

TLM.: 915 085 177

VENDO

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

TLM.: 933 594 771
VENDO - 968 670 680

LANDIM - TERRENO - 1.500m²
Para construção - Bons acessos, insfraestruturas
no local vedado e nivelado. 49.500€
LANDIM - MORADIA T4
Em construção - R/C. Sala comum, sala de jogos, cozinha,
cozinha rúsutica/adega, 6 casas de banho, sala de tratamento
de roupas, garagem p/ 6 carros, piscina, espaços verdes,
terreno 1.600m² em grosso. 85.000€

www.opovofamalicense.com

MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE
Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificuldades da vida, amor, sorte, inveja, negócios, maus-olhados,
insucessos escolares, maus-vícios. Faz aproximação e
afastamento. Resultado na mesma semana. Todos os dias
das 8 às 19 horas.

POSSÍVEL DESLOCAMENTO
PAGAMENTO APÓS O RESULTADO
RESULTADOS IMEDIATOS
(Junto ao MacDonalds de Famalicão)

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

12 de Fevereiro de 2019

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

RELAX

RELAX RELAX

NOVIDADE

A ADORÁVEL
PORTUGUESA
Divorciada, meiga e sensua.
Peito XXL, coxa grossa, oral
ao natural divinal e 69 guloso.
Todos os dias.

TLM.: 917 392 262

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.: 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

1.ª VEZ

DUAS AMIGAS
curvas, todas boas. 23 e 25
anos. Trabalhamos juntas ou
separadas. O natural, espanholada, 69, mi..., acessórios,
também fazemos massagens.
Atendimento em lingeri
a partir do dia 15.
Venha-nos experimentar.
Apartamento privado.

NOVIDADE

TLM.: 913 521 605

TLM.: 934 203 085

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

PORTUGUESA

PORTUGUESA

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

TLM.: 910 634 363

HOMEM

Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem,
toda nua, toda sua,
ambiente discreto.
Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751
CHINESINHA
MESTIÇA
Fundo do desejo,
magrinha,
deliciosa! Safada,
meiga e carinhosa
absoluta na cama.
Puro prazer.
Tudo o que
procuras. venha
conferir s/ pressas.

910 176 945

RELAX

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.

RELAX

BONEQUINHA
DE LUXO

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

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.: 918 081 000

TLM.: 913 778 031

PORTUGUESA

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

TLM.: 911 746 125

TLM.: 919 615 001

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

2 amigas lindas, belas,

Gata, gostosa, novinha,
20 anos, elegante,
atraente, sedutora,
meiga, 69 delicioso,
espanholada picante.
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QUER ANUNCIAR?
252 312 435

TLM.: 915 785 033

www.opovofamalicense.com

