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Por intermédio de um contrato assinado na passada semana com a NOS

Município monitoriza indicadores ambientais,
energéticos e de segurança em tempo real
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão vai
criar um Centro de Operações Global e com isso ter
acesso em tempo real a vários indicadores de leitura de
ocorrências no concelho ao
nível dos resíduos, dos consumos e falhas energéticas,
mobilidade e trânsito, proteção civil, infraestruturas,
entre outros, e que vai poder
ser inclusivamente alimentado com as informações e os
contributos dos cidadãos.
O primeiro passo para a
entrada em funcionamento
do Smart Center Famalicão
foi dado na passada sex-

ta-feira, com a assinatura
do contrato de aquisição de
uma Plataforma de Inteligência Urbana, celebrado entre
o Município de Vila Nova de
Famalicão, na pessoa do
presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e a
NOS, pelo seu administrador
Manuel Ramalho Eanes, estabelecendo o compromisso
de partilha de informação e
de conhecimento, bem como
a implementação de iniciativas conjuntas para agilizar
a aplicação de soluções tecnológicas no âmbito da inteligência urbana, otimizando a
qualidade de vida dos cida-

Semana dos
Afetos na AFPAD

Os utentes da AFPAD - Associação Famalicense de
Prevenção e Apoio à Deficiência, desenvolveram e realizaram várias atividades durante a primeiros dias do mês
de fevereiro para celebrarem o Dia da Amizade e o São
Valentim.
Em nota de impresa, a instituição refere que todas as
atividades desenvolvidas “tinham como objetivo último desenvolver competências psicossociais e sempre com um
cariz de os estimular cognitivamente e pedagogicamente”. Durante estas semanas os colaboradores da AFPAD
“procuraram capacitar os utentes com competências no
sentido de serem mais autónomos, mais autoafirmativos
e mais felizes”, uma tarefa que envolveu toda a equipa da
instituição na materialização do lema d”o bem-estar e da
felicidade de cada um”.
Ao longo destes dias, os utentes conceberam o correio
dos afetos em que partilharam palavras sobre a amizade e
o amor, realizaram pinturas alusivas ao Dia da Amizade e
do São Valentim, criaram os porta-chaves e, em conjunto,
construíram um moral alusivo à amizade.
A semana dos afetos culminou no dia 14 de fevereiro
com a realização de um almoço e lanche convívio entre
os beneficiários das respostas sociais do Centro de atividades Ocupacionais(CAO) e do LAR Residencial e com
a troca de lembranças entre o clientesdo CAO e do Lar.
Esta foi, nas palavras da AFPAD, “uma semana intensa
de emoções e de partilhas de experiências que todos irão
recordar com muito carinho”.
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Paulo Cunha com Manuel Eanes

dãos que residam ou trabalham no concelho.
Segundo o município,
o Smart Center Famalicão
será instalado no novo edifício que a autarquia adquiriu
recentemente na Rua Dr.
Francisco Alves, nas imediações dos Paços do Concelho, e vai permitir “dotar a
autarquia de melhores ferramentas de planeamento,
gestão e previsão assente
em informação credível, coerente e atualizada, promover

a integração de atividades,
aplicações e serviços relacionados com as cidades e
minimizar os custos de operação da autarquia e maximizar a eficiência operacional
dos diferentes prestadores
de serviço”.
Esta cooperação entre a
operadora e a autarquia possibilitará alavancar a inovação tecnológica dos serviços
municipais, nomeadamente
nas áreas da mobilidade,
colaboração, eficiência ener-

gética e processos, tornando a cidade mais eficiente,
próxima dos cidadãos e das
suas necessidades, ao mesmo tempo que se contribui
para um projeto consolidado
de desenvolvimento local. A
plataforma de inteligência
urbana será um integrador
dos diferentes verticais de
gestão da cidade/território
de Vila Nova de Famalicão
para suporte às operações e
ao dia a dia do funcionamento do território.
Vai ser possível perceber,
por exemplo, em tempo real,
as fugas de água no ramal
de abastecimento, os congestionamentos de tráfego,
e as anomalias nas vias de
comunicação e na iluminação pública.
O presidente da Câmara,
justifica a aposta do executivo na criação desta valência:
“tudo o que pudermos fazer
para melhorar a eficiência
da nossa gestão, permitindo
intervenções mais rápidas e
eficazes no espaço público
é, para nós, um objetivo superior a prosseguir e a utili-

zação das novas tecnologias
pode ser uma grande alavanca para a melhoria dos nossos serviços e das nossas
respostas ao cidadão”.
Por sua vez, Manuel Ramalho Eanes refere “que o
caminho da modernização
de serviços através da otimização tecnológica que as
plataformas colaborativas de
inteligência urbana possibilitam é hoje incontornável”.
A NOS tem já projetos em
desenvolvimento nos municípios de Oeiras e Lagoa,
e esta nova parceria com o
município de Vila Nova de
Famalicão, vem “dar continuidade à nossa missão de
expansão da rede de Smart
Cities em todo o país, aliando a robustez e convergência das nossas soluções à
ambição das autarquias de
agilizar o relacionamento
com os cidadãos, melhorando a prestação dos seus
serviços e a sustentabilidade
dos seus recursos”.
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ASAE apreende material contrafeito
em Riba de Ave e outros locais da zona Norte
A ASAE – Autoridade
para a Segurança Alimentar
e Económica apreendeu cerca de sete mil artigos contrafeitos na sequência de uma
investigação que a conduziu
a buscas domiciliárias e não
domiciliárias que tiveram lugar em Riba de Ave, Lousada e Freamunde, no final da
passada semana.
Em comunicado, a ASAE
adianta que em causa estão
os crimes de contrafação
nas redes sociais e branqueamento de capitais. Os
três suspeitos da autoria dos
crimes foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de
identidade e residência.
A operação foi desenvolvida pela Unidade Nacional
de Informações e Investigação Criminal, que executou
mandados de busca e intervenções em fábricas, no âmbito de duas investigações
desenvolvidas no combate
à contrafação, através das
redes sociais do Facebook e
Instagram.
No total foram cumpridos
cinco mandados de busca
domiciliários e sete não-domiciliários. Nestas últimas
incluíram-se viaturas e um
apartado dos CTT, que se-

industriais de costura, e respetivos ficheiros informáticos
com os modelos de costura.

O valor total das apreensões nestas intervenções da
ASAE ascende aos 30 mil

3

euros.

Operação “Peter Pan”: menores
entregues aos pais, 3 domiciliárias
e 4 libertações sob condição
gundo a ASAE “era utilizado
para a expedição dos artigos”. Atendendo ao volume
de negócios, “uma das investigações de venda de artigos
contrafeitos envolveu ainda o
crime de branqueamento de
capitais”.
As buscas culminaram
com a apreensão de sete
mil artigos contrafeitos, nomeadamente peças de vestuário, calçado, aplicações
e acessórios, para além de
um telemóvel, um tablet, dois
carimbos utilizados para
as encomendas, documentação e diversos talões de
CTT, “que comprovam a expedição da mercadoria para
todo o país”, sustenta ainda o
comunicado da ASAE.
Na mesma operação foram ainda apreendidos cer-

ca de dois mil euros em numerário, e descobertas três
novas páginas de Instagram
“que estavam a ser utilizadas
para comercialização de artigos contrafeitos, tendo sido,
uma delas, desativada no
momento, sendo as restantes também posteriormente
bloqueadas”.
No decurso das operações, foi ainda realizada uma
intervenção numa fábrica em
Fafe, “tendo sido detetada a
produção, em flagrante delito, de artigos têxteis (jeans)
de marcas registadas”. No
âmbito deste processo-crime por contrafação, foram
apreendidos 435 pares de
calças de ganga, 166 cortes,
cerca de 11 mil aplicações
com marca, cerca de 3.700
etiquetas e quatro máquinas

Os dois menores de 15 e 16 anos de idade identificados pela PSP de Vila Nova de
Famalicão numa mega-operação destinada a
desmantelar o grupo alegadamente responsável por cerca de duas dezenas de assaltos na
cidade e periferia, ao longo dos últimos meses,
foram entregues aos pais e tutores sem qualquer medida de tutelar educativa.
Ao que O Povo Famalicense conseguiu
apurar, apesar de referenciados pelas autoridades por crimes contra o património, e de haver indícios, nomeadamente videográficos,
do seu envolvimento em assaltos, o Tribunal de Família e Menores terá considerado não
haver prova indiciária suficientemente forte para a justificar a adopção de uma medida
tutelar mais gravosa.
Segundo apuramos, os dois menores também já se encontram referenciados na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.
Quanto aos restantes arguidos, todos maiores de idade, o juiz de instrução decretou
prisão domiciliária para três, e a libertação de quatro, sujeito, contudo, ao cumprimento de
obrigações.
Os suspeitos em causa foram detidos na passada semana, recorde-se, no âmbito de
uma mega-operação da PSP que incidiu sobre o Complexo Habitacional das Bétulas, Pelhe, Delães, Lousado e Guimarães. São-lhes atribuídos cerca de 20 assaltos ocorridos nos
últimos meses em estabelecimentos comerciais, garagens e residências.
A operação denominada “Peter Pan” envolveu cerca de uma centena de agentes. Foi
ainda possível recuperar algum do material furtado, que será devolvido aos lesados.
S.R.G.
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Empresa de reciclagem de fibras têxteis integrou Roteiro para a Inovação

Resíduos têxteis ganham vida nova
nas mãos da Sasia
A Sasia arrojou na reciclagem de resíduos têxteis há
67 anos atrás, e é hoje uma
referência na fileira do têxtil,
reintroduzindo produtos em
sectores que vão da fiação
à colchoaria, até à indústria
automóvel ou a horticultura.
Depois de anos em que
teve que reorientar a sua
“agulha”, fruto de alterações
na tipologia do sector têxtil
nacional, motivada por uma
crise que sentenciou ao encerramento a maioria das
fiações da região, a Sasia
reinvestiu e abraçou o desafio da inovação. Focada
nessa estratégia investiu
dois milhões de euros numa
nova linha de produção, que
para além de lhe garantir o
aumento da produção e uma
melhor eficiência energética,
também permite a criação de
novos produtos.
A empresa, situada em
Ribeirão, foi a mais recente
paragem do Roteiro para a
Inovação, uma iniciativa da
Câmara Municipal com o
intuito de trazer para os escaparates os projectos que

fazem do concelho de Vila
Nova de Famalicão um território competitivo e empreendedor. O presidente, Paulo
Cunha, elogiou a filosofia de
um projecto industrial que há
muito pratica o conceito de
“economia circular”, convicto de que este é um sector
“com futuro”.
Segundo Miguel Silva, administrador da Sasia, a empresa produz mensalmente
entre 800 a 900 toneladas, a
partir de resíduos têxteis da
fileira nacional e internacional, procurando diferenciar-se da concorrência.
Tem como mercados preferenciais a Europa e África,
para onde escoa grande
parte da sua exportação, da
ordem dos 50 por cento do
volume total de produção.
Depois de ter fechado o ano
de 2018 com um volume de
negócios na casa dos cinco
milhões, tem a perspectiva
de um crescimento entre os
15 a 20 por cento em 2019.
Para Paulo Cunha, a Sasia é uma unidade da fileira
têxtil com vantagens que

vão para lá do uso responsável dos recursos naturais,
estribados no conceito da
reciclagem: “com a Sasia
conseguimos mostrar ao
país, e ao exterior, o quanto
conseguimos ser o mais autónomos possível. Sabemos
que no têxtil há uma enorme
dependência de matérias-primas, e muitas delas fora
de Portugal, nomeadamente
o algodão, e com esta iniciativa da Sasia damos um contributo muito importante para
que haja essa menor dependência externa e se promova uma maior autonomia”.
O edil entende mesmo que,
quer os mercados, quer os
consumidores, estão cada
vez mais sensíveis à necessidade do uso responsável
das matérias-primas, razão
pela qual vê um “potencial de
crescimento muito grande”
neste sector.
O presidente da Câmara
aproveitou ainda para elogiar
o “arrojo” da Sasia e a sua
capacidade empreendedora, quando soube reorientar
a sua actividade, nomeada-

Paulo Cunha pôde ver nova linha a operar

mente, ajustando-se às novas circunstâncias do têxtil.
Miguel Silva confirma
este reajustamento: “há 20
anos trás a reciclagem era
muito diferente do que se faz
hoje. Era essencialmente reciclagem a partir de resíduos
de algodão, porque existiam
muitas fiações no Vale do

Ave. Como sabem ao longo
dos anos grande parte dessas empresas fechou e tivemos que ir para outros mercados,
apetrechando-nos
com outro tipo de máquinas,
no sentido de poder fazer
produtos diferenciados”.
A matéria-prima da Sasia,
adianta Miguel Silva, vem

das empresas têxteis que a
empresa “desfibra para lhe
dar nova vida”. Trata-se de
materiais que, à falta de reutilização, seriam encaminhados para aterro, esclarece.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Vieira de Castro
lança 100% recicláveis
Para a Vieira de Castro a sustentabilidade é
uma prática industrial, e a
comprová-lo estão as embalagens de bolachas produzidas na sua totalidade
com recurso a materiais
recicláveis, conforme acaba de anunciar a empresa
famalicense.
Em nota de imprensa, o
muinicípio garante que este
é apenas o primeiro passo
de um plano alargado de alterações tendo em vista um
mundo melhor, sendo que a
próxima aposta será a redução do consumo de plástico.
A marca está à procura de materiais que protejam os produtos da mesma forma que o
plástico. Em comunicado, a Vieira de Castro indica estar a trabalhar com parceiros para
desenvolver soluções mais ecológicas que mantenham as características organolépticas
dos artigos e que poderão passar pelo ecodesign das embalagens, sem colocar em causa
a qualidade dos produtos.
“A preocupação com o meio ambiente não deve ser moda ou artifício, mas uma motivação real e consciente por um planeta sustentável para todos os seres que o habitam. Não
há outro caminho”, sublinha a Vieira de Castro, acrescentando que “esta abordagem insere-se na política de sustentabilidade da empresa: eliminar, reduzir, substituir e transformar,
dando seguimento à estratégia europeia para os plásticos”.
Fundada em 1943, a Vieira é o maior fabricante português de bolachas, amêndoas e rebuçados. Chegou aos 75 anos e está a investir 12 milhões de euros, projetando uma nova
fábrica de bolachas nos próximos três anos.
A empresa está a viver uma “revolução interna” e as prioridades são a reorganização, o
aumento da capacidade de produção e a inovação. Isto significa registar um crescimento
de mais de 30 por cento em dois anos, dos 35,5 milhões de euros faturados em 2017 para
os 38 milhões de 2018 e os 49 milhões previstos em 2019. A exportar metade do que produz para meia centena de mercados, a empresa tem no Brasil, Irlanda, Inglaterra, Angola,
Cabo Verde, França e Japão o seu núcleo duro no exterior.
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Dar as Mãos já pôs em marcha reabilitação
da antiga “Casa dos Cantoneiros”

OBRA DEVERÁ ESTAR PRONTA POR ALTURA DO 25.º ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO, A 13 DE MAIO
A Associação Dar as
Mãos vai deixar a marca de
25 anos de missão social
com a reabilitação do edifício
que foi “Casa dos Cantoneiros”, da extinta Junta Autónoma de Estradas, adquirido
em 2011. A empreitada, que
deverá custar entre os 80 e
os 100 mil euros, já está a
dar os primeiros passos e
deverá estar pronta por altura do aniversário da instituição, a 13 de Maio.
O projecto de reabilitação
da casa, onde funcionou inicialmente a cantina social,
valência que se mudou para
instalações novas em 2016,
foi dado na conhecer em
conferência de imprensa,
na passada quarta-feira. Os
recursos financeiros necessários para custear as obras
têm numa poupança da ordem dos 60 mil euros um
bom ponto de partida. Para
o restante a instituição confia
na “boa vontade e ajuda” de
instituições e beneméritos

que não lhe têm faltado.
A convicção é do presidente da direcção, Agostinho Fernandes, segundo o
qual a reabilitação permitirá à instituição “concentrar
serviços no mesmo local”, e
garantir melhores condições
de atendimentos às dezenas
de pessoas que diariamente
a solicitam.
O dirigente aproveitou
ainda para dar a conhecer
os contornos do programa
que irá assinalar, ao longo
do ano, os 25 anos da Associação. Deste ressalta a
iniciativa “A poesia invade a
cidade”, projecto que venceu
o concurso municipal “Programar em Rede”. A ideia
é a de afixar poemas pela
cidade, em pontos estratégicos e distintos, partindo da
selecção de poetas locais,
regionais, nacionais e internacionais, numa lógica de
valorização e promoção da
literacia.
O quarto de século da Dar

as Mãos também irá incluir
homenagens aos beneméritos, que na retaguarda têm
sido parceiros da instituição na prossecução da sua
missão social. Na outra face
da moeda da solidariedade
estão os voluntários que a
associação igualmente quer
distinguir. “Temos que homenagear as pessoas para
quem é nobre a tarefa de
servir os outros, por isso é
absolutamente sublime”, refere Agostinho Fernandes a
propósito.

Requalificação
permite concentrar
serviços
Segundo o arquitecto responsável pelo projecto e pela
obra, Francisco Barreiro, a
requalificação vem permitir que a Associação Dar as
Mãos concentre na Avenida
Marechal Humberto Delgado todos os seus serviços,

Agostinho Fernandes, acompanhado de Bacelar Ferreira (à esq.) e Francisco Barreiro (à dir.)

actualmente dispersos entre
as valências associadas à
cantina social e uma loja no
Centro Comercial Vinova.
No primeiro andar, referiu, irão ficar os serviços administrativos da instituição,
e gabinetes de atendimento,
garantindo assim a tal privacidade que actualmente não
existe. Ao nível do rés-do-chão irá ser criada uma loja
para venda dos pequenos
artigos feitos na instituição,
e uma zona para entrega de
donativos alimentares e outros, como roupa.
Quanto à traça do edifício,
Francisco Barreiro adianta

que o projecto prevê a sua
preservação.
Uma vez concluída a reabilitação do edifício, a loja do
Vinova irá fechar.

Mais um projecto
na calha
Com a reabilitação do
edifício conhecida como a
“Casa dos Cantoneiros” num
horizonte próximo, a Associação Dar as Mãos tem já
um outro projecto em mente: a criação de um depósito/oficina, que sirva não só
para armazenar mobílias e

CHMA assinalou
Dia Mundial do Doente
A Associação do Voluntariado Hospitalar do Hospital São João de Deus, comemorou o Dia Mundial do
Doente, no passado dia 11.
O programa contou com
diversas atividades, entre
as quais se destacou uma
sessão de entrega de 25
TV LED e respetivos suportes destinados aos diversos
Serviços de Centro Hospitalar do Médio Ave. Seguiu-se
uma palestra sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados, que teve como oradora a enfermeira Liliana Chaves.
A meio da tarde realizou-se uma eucaristia presidida
pelo senhor arcebispo de Braga D. Jorge Ortiga. A comemoração deste dia terminou coma distribuição pelos voluntários de 400 mantas e brinquedos aos doentes internados
no hospital, que foram acompanhados pela Vereadora da
Câmara Municipal de Famalicão, Sofia Fernandes, e pela
Provedora do Doente, Fernanda Costa.
José Luís Carneiro, presidente da associação do voluntariado salientou que este “foi um dia para lembrar que
o doente precisa de esperança no caminho da cura e da
saúde, com sentido de fraternidade e de responsabilidade,
compromisso pelo desenvolvimento humano integral e a
alegria da gratidão”.

outros donativos de volume,
mas que possa ser também
uma zona de ocupação para
muitos dos beneficiários da
instituição. “É preciso tratar
do corpo e do espírito, porque isso é que é a pessoa”,
sustentou Agostinho Fernandes a propósito de um
projecto que visa ocupar e
tirar partido de “habilidades
que podem ser colocadas ao
serviço da comunidade”, empreendendo simultaneamente a favor da reabilitação da
própria pessoa.
Segundo o presidente da
direcção, a instituição está já
a articular a disponibilização
de um edifício com a Câmara Municipal. O local está
encontrado, adianta, mas
falta “deslindar” questões de
propriedade que, uma vez
ultrapassadas, permitirão a
sua cedência à Dar as Mãos.
À margem dos novos desafios, a instituição prossegue com o seu trabalho de
retaguarda social aos mais
desfavorecidos. Bacelar Ferreira, voluntário, adianta que
neste momento a cantina social fornece 50 refeições por
dia. Para além disso, assegura a distribuição de cerca
de 60 cabazes alimentares
por mês, sendo que destes
apenas 42 são encaminhados do Banco Alimentar.
Com um orçamento anula da ordem dos 120 mil euros, a instituição titula ainda
apoios directos, para situações de emergência (no pagamento de rendas e contas
essenciais à sobrevivência),
cerca de dez mil euros por
mês.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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“Engenho”, a máquina do tempo…
Este é, de fato, o tempo em que tudo
aconteceu. A “Engenho” não subscreveu
aquele pensamento do empresário
americano Henry Ford que diz que
“a maioria das pessoas gasta mais tempo e
energia a andar à volta dos problemas, em
vez de os tentar resolver”. Não. Nasceu, foi
feita e cresceu, para resolver problemas e
conseguiu-o com pragmatismo e
objetividade. Para além de ser uma
associação de pessoas, a “Engenho”
é também uma associação de territórios, os
territórios das cinco freguesias que
constituíram e constituem o seu “núcleo
duro” onde, em todos e para todos,
conseguiu fazer renascer uma nova
esperança. Para além das valências sociais
de creche, jardim de infância, centro de
ocupação de tempos livres, centro de dia e
lar de idosos, a “Engenho” “invade” também
os territórios, tornando-os mais coesos e
capazes.

1. O caminho e a associação…
A “Engenho” – Associação de Desenvolvimento Local do
Vale do Este - foi constituída em 27 de maio de 1994. Faz,
neste ano de 2019, 25 anos de vida, uma vida de sonhos, de
desejos, de trabalho, de ambição, de projetos inovadores e
também de algumas angústias e frustrações. Quem as não
tem?
O nome “saiu” numa reunião de que já não lembro a data,
em Arnoso Santa Maria, em que participaram várias pessoas que, já ao tempo, tinham a certeza que esta “máquina do
tempo” ia transformar as vidas das pessoas de Arnoso Santa
Eulália, Arnoso Santa Maria, Jesufrei, Lemenhe e Sezures,
terras de engenhos de tirar água dos poços, de lagares de

azeite, de mós e de moinhos…
Foi num momento de inspiração que Manuel Augusto
Araújo Martins, desde sempre ligado à “Engenho” e seu atual
presidente da direção e um dos participantes nesta reunião,
atirou o nome “Engenho” para cima da mesa, dando a identificação de “batismo” à instituição. Ficou “Engenho” e permanece e permanecerá, “ad aeternum”, “Engenho”.
Disse, na semana passada que 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 já falecido), de Sezures, presidentes de junta, foram
os primeiros interlocutores, no processo de criação da “Engenho”.
Os que estão ainda vivos – e como diz uma médica brasileira, especialista em cuidados continuados, “a morte é um
dia que vale a pena viver” – ainda se recordam, se puxarem
pela memória, das reuniões e encontros que fomos tendo
numa salinha que a Câmara Municipal tinha ao tempo, alugada, no Centro Comercial Vinova, na Rua Adriano Pinto Basto.
Estávamos na segunda metade da década de 1980.
Para estes presidentes de junta, a pavimentação de um
caminho era mais importante do que uma associação e, ao
tempo, compreendia-se que assim fosse. Um caminho reparado tinha uma força imediata para os eleitores locais! Uma
associação de desenvolvimento local, uma IPSS era um projeto de longo prazo de que não se sabiam as consequências
e os resultados. O caminho era material e palpável; a associação era imaterial e invisível…
Não há que levar a mal nos tempos que então se viviam,
tempos cheios de penúria e de necessidades materiais que
era imperioso resolver…

2. Nascer, crescer, vencer…
Em 1989, Joaquim Bastos é de novo eleito para Presidente da Junta de Freguesia de Arnoso Santa Eulália, Alcides
Costa Araújo, para Arnoso Santa Maria, Laurentino Braga,
para Lemenhe, Daniel Palhares para Jesufrei e José
Torres, para Sezures.
Em 1990, Vila Nova de
Famalicão “ganha” um projeto de luta contra a pobreza a
que se deu o nome de “Salus”. Foi o “Salus” que, em
colaboração com a Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, conseguiu a instalação da habitação para a
família do “menino do penedo” de que falei na semana
passada.
Este é o tempo em que
tudo acontece mais depressa, com uma intervenção

mais consequente e persistente dos diferentes atores envolvidos: juntas de freguesia, cidadãos individuais, Centro Distrital de Braga da Segurança Social, Projeto “Salus” e Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Em Dezembro de 1993, nas Eleições Autárquicas de dezembro desse ano, Manuel Joaquim Costa ganha Arnoso
Santa Eulália, Alcides Araújo, Arnoso Santa Maria, Daniel
Palhares, Jesufrei, José Barbosa, Lemenhe, e José Torres,
Sezures.
Em setembro de 1993, o Projeto “Salus”, coordenado por
Elvira Rito, anuncia que, para além das múltiplas iniciativas
em que estava envolvido no “combate ao álcool e à pobreza”,
tinha “também um projeto de intervenção nas freguesias de
Arnoso Santa Eulália, Arnoso Santa Maria, Jesufrei e Sezures. Este projeto está a ser elaborado em colaboração com as
juntas de freguesia e a Câmara Municipal.
É curioso verificar como a Freguesia de Lemenhe não
aparece referenciada neste projeto do “Salus”. No entanto,
vai juntar-se a este núcleo inicial de quatro freguesias, dando
também o seu contributo para a formalização e o arranque da
“Engenho”, com toda a força e com todo o entusiasmo.
Este é, de fato, o tempo em que tudo aconteceu. A “Engenho” não subscreveu aquele pensamento do empresário
americano Henry Ford que diz que “a maioria das pessoas
gasta mais tempo e energia a andar à volta dos problemas,
em vez de os tentar resolver”. Não. Nasceu, foi feita e cresceu, para resolver problemas e conseguiu-o com criatividade,
pragmatismo e objetividade.
Para além de ser uma associação de pessoas, a “Engenho” é também uma associação de territórios, os territórios
das cinco freguesias que constituíram e constituem o seu
“núcleo duro” onde, em todos e para todos, conseguiu fazer
renascer uma nova esperança. Para além das valências sociais de creche, jardim de infância, centro de ocupação de
tempos livres, centro de dia e lar de idosos, a “Engenho”
“invade” também os territórios, tornando-os mais coesos e
capazes.

3. Presidentes de Câmara
Ao longo destes 25 de vida, a “Engenho” conheceu três
Presidentes de Câmara: Agostinho Fernandes, Armindo
Costa e Paulo Cunha. Para quem vive há 25 anos, esta estabilidade governativa no poder municipal é uma mais valia
acrescida.
Os três procuraram sempre, tendo-o também conseguido
sempre, incentivar a instituição, abrir-lhe novos horizontes de
intervenção, facultar-lhe os meios possíveis para que o seu
trabalho chegasse a todos os que dela necessitavam.
Paulo Cunha, com a sua já justamente célebre política de
proximidade (das pessoas e das instituições) tem sido um
“compagnon de route”, não só da “Engenho”, mas também de
todas as IPSS do Concelho de Vila Nova de Famalicão. Elas,
as IPSS, são merecedoras deste afeto permanente.

São Valentim na Didáxis
Para comemorar o Dia de São Valentim, assinalado na
passada quinta-feira, os alunos do 3.º ano da Didáxis de
Riba de Ave tiveram oportunidade de participar em diversas
iniciativas com o objectivo de estimularem as relações saudáveis entre pares. Em sala de aula realizaram “com muito
amor e carinho”, sustenta a escola, marcadores de livros
para oferecerem aos seus pais.

“Love, friendship & happiness
is in the air!”
Um grupo de alunos do 6.° e do 10.° ano da
Didáxis de Vale S. Cosme foram responsáveis
pela surpresa de São Valentim. A escola foi
inundada de corações com elogios, declarações
e piropos em várias línguas e para todos os gostos. Durante os intervalos da manhã, o desafio
foi escolher um para guardar ou partilhar.
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Câmara lança novo conceito para promover
gastronomia local

“Dias à Mesa” com
paladares e cheiros
dignos de atrair
turistas a Famalicão

Evento foi dado a conhecer em restaurante da cidade

“Dias à Mesa” é o novo
evento gastronómico promovido pela Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão,
com o objectivo de atrair os
turistas dos paladares e dos
cheiros da tradição. A iniciativa, apresentada na passada
quarta-feira, desenrolar-se-á em oito fins-de-semana
gastronómicos que conjugam os melhores paladares
com uma agenda cultural e
desportiva animada, proporcionando aos visitantes uma
experiência completa dos
sentidos, com sabores únicos e muitos divertimentos.
“Dias à Mesa” é “um
novo projeto turístico com
dimensão horizontal, que
junta a gastronomia com
outros atrativos, chamando
até Vila Nova de Famalicão
mais visitantes e com maior
permanência”, como explicou o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha,
na conferência de imprensa
de apresentação do evento. “São oito momentos que
decorrem ao longo do ano
em que existe um conjunto de acontecimentos que
achamos perfeitamente conciliáveis com a dimensão
gastronómica”, sublinhou o
autarca.
O objetivo é “fazer desta
iniciativa uma atividade permanente e não ocasional”,
deixou claro o edil, que remata: “não queremos que
seja uma atividade do inver-

no ou do verão, queremos
que seja do ano inteiro.”
Para já, a iniciativa conta
com a adesão de mais de
três dezenas de restaurantes, mais de uma dezena de
estabelecimentos e alojamento turístico e um conjunto de produtores e fornecedores locais.
Neste âmbito, o presidente da Câmara Municipal
salientou ainda a associação dos produtores locais à
iniciativa, nomeadamente os
produtores de vinhos verdes
e dos frutos, completando a
gastronomia.
O primeiro ciclo deste
“Dias à Mesa” decorre já
entre 28 de fevereiro e 3 de
março com o Cozido à Portuguesa, conjugando-se com o
Carnaval. Nesta altura, será
também apresentada a nova
estratégia de desenvolvimento Famalicão Turismo
2020 e paralelamente irá
decorrer o mercado dos fornecedores, com a apresentação da indústria da carne
regional e os produtores de
fumeiros e enchidos.
Em Maio, por altura da
Festa da Flor serão os Rojões a comandar as cozinhas
famalicenses. Durante a
Feira Medieval e Viking, em
Julho, o rei será o Bacalhau
e os petiscos. O mês de setembro divide-se em Francesinhas para acompanhar
com o Beer Fest e Street
Food e em Cozinha Vegeta-

riana para com o melhor dos
produtos regionais biológicos, a complementar a Feira
Grande de S. Miguel. Em outubro, é tempo de celebrar a
Cozinha Internacional, com o
International Week. A castanha é quem mais ordena em
novembro, acompanhado as
festas em honra de S. Martinho. Mas, durante este mês
há ainda tempo e espaço
para as massas, que se conjugará com a Meia Maratona.
Também presente na
conferência de imprensa, o
vereador do Turismo da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Augusto Lima,
destacou o facto do “Dias à
Mesa” integrar a nova estratégia para o turismo do
concelho. “Esta iniciativa
vem recuperar e reanimar
uma tradição que já existiu
no passado também ligada
à gastronomia, mas agora
surge com outros atores, envolvendo-se os restaurantes,
a indústria agro-alimentar e
os novos produtores locais”,
explicou o responsável autárquico, realçando a valorização da cozinha regional
em harmonização com os
melhores vinhos.
Depois da “Quinzena
Gastronómica” abandonada
há alguns anos, o município
regressa assim a um evento orientado para o turismo
gastronómico.
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Quase 150 empresários
procuraram Espaço Empresa
até ao final do ano

O Espaço Empresa, integrado nas
valências do Município de Famalicão,
concretamente no Gabinete Famalicão Made IN, já foi procurado procurado por 141 empresários e empreendedores famalicenses. Este balcão
único de atendimento, inaugurado em
junho de 2018, presta cerca de uma
centena de serviços diretos às empresas, facilitando a resolução de procedimentos burocráticos e providenciando um atendimento personalizado.
Até ao final de janeiro, foram efetuados 141 atendimentos presenciais.
Entre os principais serviços requisitados destacam-se a criação da chave
móvel digital, a exploração de estabelecimento e comunicações prévias e o apoio a vendedores ambulantes e a projetos de alojamento local.
Para estes resultados contribui a atitude de proximidade que a Câmara Municipal, através
do Famalicão Made IN, vem cultivando junto das empresas. Empresários e empreendedores
sentem que têm no Município um parceiro para o desenvolvimento dos seus negócios.
No Espaço Empresa é ainda possível registar uma empresa na hora, pedir uma certidão
permanente e um certificado de admissibilidade, solicitar informação sobre legislação correspondente à atividade económica, efetuar a assinatura digital de documentos e conhecer os
passos inerentes à criação de negócio próprio, entre outros serviços.
O Espaço Empresa funciona nas instalações do Famalicão Made IN, de segunda a quinta-feira, das 9h00 às 18h00, e às sextas, das 9h00 às 12h00, sem necessidade de marcação
prévia. Por estar instalado no Gabinete de Apoio ao Empreendedor, quem a ele recorre tem
acesso simultâneo ao conjunto de serviços municipais direcionados para o universo empresarial.
O Espaço Empresa resulta de um protocolo assinado entre a autarquia famalicense, o
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, a AMA - Agência para a Modernização
Administrativa e a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Europa com Nuno Melo
O CDS-PP desde 2014,
através do sufrágio pela
coligação governativa que
vigorava, elegeu um eurodeputado da nossa terra. Diminuindo assim a sua influência
relativamente ao alcançado
em 2009. Na próxima eleição, o CDS terá Nuno Melo
como cabeça de lista, acompanhado por Luís Pedro Mota
Soares, que ao que tudo indica, poderá vir a ser o novo
eurodeputado do CDS.
A reeleição de Nuno Melo,
será o reconhecimento do
trabalho, que tem vindo a
desenvolver, que em muito
dignifica o papel de Portugal
na União Europeia. Exemplo
disso são as reações que
promoveu sobre a imposição
levada a cabo pelo nosso Primeiro-Ministro, de aumentar
a carga fiscal portuguesa,
para contribuir para a União
Europeia, pelos denominados impostos europeus.
Esta valorização do que
é português, e a defesa do
nosso território, é facilmente exemplificada através do
Congresso de Jovens Agricultores, que promove anualmente de forma a valorizar
a agricultura europeia. Este
evento assegura assim a
agricultura como um sector

estratégico vital, garante as
mais justas condições de
vida para os nossos povos,
no seio desta atividade.
Este trabalho reflete-se no
trabalho parlamentar, desenvolvido ao longo dos mandatos para que foi eleito. A
súmula do desenvolvimento
desse trabalho foi feita pela
empresa MEP ranking, uma
empresa que analisa o número de atividades que cada
eurodeputado desenvolve.
Verifica-se que Nuno
Melo é dos eurodeputados
mais produtivos deste plenário, assumindo a dianteira
de grande parte dos cabeças
de listas das anteriores eleições. A atividade que desenvolve confirma os mesmos
resultados, ficando assim
94 posições acima de José
Manuel Fernandes, na totalidade dos 750 eurodeputados
que integram o parlamento
europeu.
As declarações produzidas pelos eurodeputados são
o indicador com mais ponderação no estudo, sendo que
neste ponto, Nuno Melo é o
Eurodeputado português que
apresenta o valor mais alto
entre os eurodeputados cabeças de lista das eleições
anteriores, e dos eleitos no

Minho.
Curiosamente, após uma
análise mais detalhada de
todos estes números, percebemos a incoerência deste
estudo, tendo em conta que
Nuno Melo fica no fundo da
tabela.
No CDS já sabemos como
as sondagens nos são nefastas, percebemos assim que
os rankings também o podem
ser. Principalmente quando
empresas que deveriam ser
credíveis fazem a sua investigação como se de uma empresa publicitária se tratasse.
No próximo Maio podemos eleger quem se configura como uma voz ativa na
Europa. Através de um Eurodeputado que melhor nos
represente, mais interventivo
e mais produtivo. E isso está
mesmo aqui, em Famalicão,
o Nuno Melo.
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Partido vai apresentar proposta de recomendação na Assembleia Municipal
para pressionar o executivo

Bloco denuncia “silêncio total” da Câmara
sobre programa de redução de tarifário
Com “receio de que os
famalicenses não sejam
contemplados” pelo Programa de Apoio à Redução de
Tarifário (PART), uma medida incluída no Orçamento
de Estado para 2019 que
prevê apoios financeiros
para a diminuição dos títulos
dos transportes públicos, e
perante o “silêncio total” da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão sobre o
assunto, o Bloco de Esquerda (BE) decidiu trazê-lo para
a ordem do dia, conferência
de imprensa realizada na
passada sexta-feira, ao dar
conta de uma proposta de
recomendação que irá apresentar na próxima sessão da
Assembleia Municipal, agendada para esta sexta-feira.
Na proposta, que antecipadamente deu a conhecer
aos jornalistas, o Bloco recomenda ao executivo liderado
por Paulo Cunha que “desenvolva os procedimentos
necessários para a programação de políticas de mobi-

Paulo Costa (à direita), deputado que irá apresentar a proposta de recomendação,
acompanhado por Rui Antunes

lidade assentes na redução
das tarifas e na utilização do
transporte colectivo de passageiros nos seus diversos
modos, assegurando a qualidade dos transportes públicos e uma mobilidade ao serviço das populações”. Tendo
em conta que as verbas do
Orçamento de Estado serão

geridas pelas Comunidades
Intermunicipais (CIM’s), o
Bloco recomenda ainda que
o município “desencadeia de
imediato negociações com a
CIM do Ave. Cávado e Áreas
Metropolitana do Porto, com
vista à redução dos passes
de transportes públicos para
todos os munícipes a partir

de Abril de 2019”.
Este último ponto vai
de encontro a um projecto
de resolução que o partido
fez aprovar em Assembleia
da República, e que vem
acrescentar ao programa do
Governo a possibilidade de
conciliação de tarifas entre
CIM’s e Áreas Metropolitanas em que haja um histórico
de movimentos pendulares
das populações.

Segundo Paulo Costa,
deputado do BE na Assembleia Municipal, a iniciativa
pretende colocar na ordem
do dia um assunto que a Câmara Municipal estará a marginalizar. Fala mesmo num
“silêncio que até agora foi
total”, situação que suscita a
preocupação do partido, na
certeza da “premência” de
uma aposta nos transportes
públicos e no aproveitamento deste programa em concreto, não só porque questões ambientais como de
poupança para as próprias
famílias, uma vez que do
programa resultam descontos para os utilizadores. “Temos a certeza de que este
programa irá melhorar a vida
de uma parcela importante
da população famalicense.
A ser aplicado estamos a falar de uma medida que pode
chegar a muitos milhares de
pessoas”, sustentou Paulo
Costa.
Tendo em conta que o
PART só no passado dia 4
foi regulamentado, estabelecendo, nomeadamente, as

verbas que serão canalizadas pelo Governo para cada
CIM com o objectivo de instituir este apoio ao tarifário, e
que o prazo para os municípios apresentarem as suas
propostas à CIM está já a
menos de um mês de distância (15 de Março), para que
os descontos entrem em vigor a 1 de Abril, Paulo Costa
reconhece que “o calendário
é apertado”, mas considera
que “se houver vontade política dos autarcas, há condições para fazer alguma
coisa”.
Entretanto, o deputado
do BE fala de uma verba “relativamente reduzida” para
a CIM do Ave, a qual Vila
Nova de Famalicão integra.
São pouco mais de 1,3 milhões de euros, de um total
de 104 milhões afectados
pelo Governo ao Fundo Ambiental que suporta o programa, sendo que mais de 88
milhões ficam em Lisboa e
Porto.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Escolas de Famalicão com
Orçamentos Participativos
A Casa do Território acolheu, nos passados dias 6 e
7, as sessões de partilha de
experiências, informação e
planeamento para a implementação da 3.ª edição do
Orçamento Participativo Escolar, iniciativa lançada pelo
Ministério de Educação e
que abrange escolas de 3.º
ciclo e secundário.
Esta iniciativa nacional
tem sido abraçada pelas
escolas do nosso concelho
como uma ferramenta de
promoção de participação
ativa e estímulo à vivência da cidadania democrática, colocando em prática as ideias dos alunos e das alunas num valor financeiro de um euro por estudante, atingindo valores interessantes dependendo da dimensão da escola, ao qual se acrescenta um valor igual atribuído pelo
Município e em muitos casos ainda aumentado pelo apoio de empresas e juntas de freguesia.
Este ano, e a propósito do trabalho realizado pela associação YUPI e Agrupamento de
Escolas de Gondifelos no âmbito do projeto “School of Active Citizens” que culmina com
a produção de um Guia de Implementação de Orçamento Participativo Escolar, um grupo
de 18 docentes e 22 estudantes dos vários estabelecimentos de ensino contemplados pela
medida, reuniram-se para partilhar as experiências, refletir sobre as práticas na implementação do OPE e repensar como esta ferramenta pode ser utilizada para uma intervenção mais
participada e empoderadora dos e das estudantes. Este ano a medida de apoio do Município
estende-se às escolas profissionais de forma a abranger os jovens que escolhem esta via de
ensino com o exemplo já em fase de implementação de ideias na escola profissional Forave,
que, com o acompanhamento da YUPI através do projeto Planet SoEn, é a primeira escola
profissional a colocar em prática este instrumento.
Foi ainda apresentado o Orçamento Participativo Jovem que será lançado em breve pelo
Pelouro da Juventude com o objetivo de informar e estimular uma participação ativa.
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Novo modelo de descentralização de competências
na educação “é um erro e um retrocesso”
ACUSAÇÃO É DE JORGE PAULO OLIVEIRA, QUE REUNIU
COM A FEDERAÇÃO CONCELHIA DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DE FAMALICÃO
O deputado do PSD à
Assembleia da República,
Jorge Paulo Oliveira diz que
o novo modelo de descentralização de competências
nas autarquias no domínio
da educação, aprovado pelo
Governo através do Decreto-Lei n.º 21/2019, publicado
no final de janeiro, “é um erro
e retrocesso”.
Segundo o parlamentar, o
referido diploma legal “ignora a experiência acumulada,
desde logo dos contratos
Interadministrativos da educação, de que é exemplo
o vigente em Vila Nova de
Famalicão e, retrocede na
equidade e na qualidade das
respostas educativas”.
A posição do social-democrata é assmida no rescaldo de uma reunião que
manteve na manhã de ontem
(segunda-feira), com o presidente e vice-presidentes da
Federação Concelhia das
Associações de Pais (FECAPAF), Valdemar Magalhães

Jorge Paulo Oliveira acompanhado dos dirigentes da FECAPAFE
e da nova líder da JSD, Joana Santos Silva, que também marcou
presença na reunião

e Cristina Peixoto, respetivamente.
Para Jorge Paulo Oliveira,
o diploma é igualmente “opaco”, uma vez que não define
“os financiamentos para um
conjunto de tarefas, novas
e existentes, a transferir” e
prossegue uma “governamentalização do Conselho
Municipal da Educação ao

impor na sua composição
um representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional”.
Jorge Paulo Oliveira denuncia ainda “o afastamento
da comunidade educativa no
processo de decisão a nível
curricular e pedagógico, a
não delegação de competências para a educação es-

pecial e a não possibilidade
de contratação de técnicos
especializados, como psicólogos e terapeutas, por parte
do município”.
O deputado recorda que
Vila Nova de Famalicão é
um dos 14 municípios que,
em 2015, na vigência do anterior Governo, e no âmbito
do denominado “Programa
Aproximar”, aceitou integrar
a experiência piloto de delegação de competências do
Estado nas autarquias locais, “experiência que trouxe
benefícios evidentes para a
comunidade educativa famalicense quer do ponto de

vista financeiro, com o aumento da disponibilidade de
recursos para a implementação dos projetos educativos,
quer do ponto de vista dos
recursos humanos, com a
melhoria do rácios dos colaboradores afetos aos agrupamentos”.
Face a esse histórico,
Jorge Paulo Oliveira lamenta que a experiência esteja a
ser “desperdiçada”. Diz mesmo: “regredirmos na delegação de competências que
estão em execução. Lamentavelmente, o novo diploma é
menos do que aquilo que temos e isso é necessariamen-

te mau, pois o que temos e
vamos deixar de ter é, com
propriedade, muito valorizado por todos os agentes da
comunidade educativa”.
Jorge Paulo Oliveira informou que o Grupo Parlamentar do PSD já apresentou na
Assembleia da República
um pedido de apreciação
parlamentar do diploma do
Governo “com o objetivo de
introduzir as correções que
se impõem”.

Exposição patente até 28 de fevereiro

Museu Bernardino
Machado
conta a história
do parlamentarismo

É na casa de um dos maiores defensores do parlamentarismo, eleito por duas vezes Presidente da República, que
os famalicenses vão poder
conhecer um pouco mais sobre a história deste órgão de
soberania nacional.
Os visitantes do Museu
Bernardino Machado podem
desde ontem apreciar a exposição “Assembleia da República: Imagens do Parlamentarismo”, que ficará pelo
museu famalicense até ao
final deste mês de fevereiro.
Composta por 25 painéis
que retratam as evoluções
políticas, desde o liberalismo
até à atualidade, esta mostra
itinerante do Museu da Assembleia da República recua à origem do Palácio de São Bento,
que começou como um mosteiro, em 1598, até à transformação em Palácio das Cortes, em
1833. Descreve também as adaptações e acrescentos ao atual edifício, e dedica especial
atenção à história do Parlamento, a partir de 1976, com a referência aos partidos políticos
representados, mostrando ainda o seu modo de funcionamento.
“Estamos a trazer o Parlamento até às pessoas”, diz o Presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha. “Trazemos a memória, a história, a identidade, o traço arquitetónico e o percurso deste edifício, conhecido como a Casa da Democracia”, referiu.
E acrescenta: “É também uma forma de darmos um contributo para o aprofundamento da
democracia, da intervenção cívica, do sentimento de pertença das pessoas a uma comunidade”.
O coordenador científico do Museu Bernardino Machado também marcou presença na
inauguração desta segunda-feira. Norberto Cunha manifestou o seu agrado por ver este tema
exposto no museu que dirige, sobretudo por se tratar de um tema que tanto diz a Bernardino
Machado, que considerou ser “um exigente parlamentarista”.
A exposição é de entrada gratuita e estará patente até 28 de fevereiro, na Sala Júlio Machado Vaz, podendo ser visitada de terça a sexta-feira das 10h00 às 17h30 e aos sábados e
domingos das 14h30 às 17h30.
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Festejos arrancam com cortejo das, dia 1, e terminam com a tradicional Queima dos Galheiros,
em Fradelos, a 5 de março

Folia do Carnaval não se esgota
em menos de 5 dias
O Carnaval em Vila Nova
de Famalicão tem tradição,
uma mais recente, outra
mais antiga, mas todas a
justificar que a folia não se
esgote em menos de cinco
dias.
A noite de segunda para
terça-feira de Carnaval é
o ponto alto da folia, mas a
festa arranca três dias antes,
na sexta-feira, 1 de março,
com as crianças das escolas
do concelho a desfilar pelas
ruas da cidade, a partir das
14h30, num cortejo infantil,
carregado de cor, criatividade e muita alegria.
No sábado ainda há Baile
de Máscaras em Delães, a

partir das 20h00, e no domingo, a folia atravessa todo
o concelho. Enquanto na
Devesa, as famílias participam no workshop “eco-máscaras” a partir das 15h00,
em Arnoso Santa Eulália
mostra-se as máscaras no
35.º desfile de Carnaval da
freguesia. Em Riba de Ave,
festeja-se com o V Circuito
de foliões a percorrer a vila,
e em Ribeirão sai às ruas o
15.º desfile de Carnaval. Todas as iniciativas arrancam
pelas 14h30.
Na
segunda-feira
de
Carnaval a cidade agita-se
a partir das 14h00, com os
seniores a mostrarem o que

valem no Pavilhão Municipal.
Alegria, convívio, boa-disposição e muita brincadeira
marcam habitualmente o
Carnaval sénior.
À noite, o programa já
é sobejamente conhecido.
Sem hora, nem lugar marcado, mas com a garantia
que a festa será de arromba. A animação fica a cargo
dos milhares de foliões que
serão acompanhados pela
banda Famashow. Destaque
ainda para o Desfile e Concurso de Mascarados, a partir das 22h30.
No dia de Carnaval, 5 de
março, há desfile de mascarados em Delães e em

Fradelos. A encerrar as festividades, à noite entre as
22h00 e as 24h00, realiza-se
a já tradicional Queima dos
Galheiros, em vários locais
da freguesia de Fradelos. A
tradição – que consiste em
amontoar numa fogueira os
restos das sementeiras, os
galhos velhos das árvores e
o silvado, colocando no topo
um boneco a quem se chama
entrudo e pegando-se fogo –
assinala, assim, o final das
festividades carnavalescas e
o início da quaresma pascal.
A contribuir para todo o
ambiente de folia carnavalesca, decorre paralelamente
o V Concurso de Montras de

Carnaval em várias freguesias do concelho. Este ano,
há ainda uma novidade gastronómica a acompanhar os
festejos, trata-se da iniciativa
Dias à Mesa, que durante o
Carnaval irá promover o Co-

zido à Portuguesa, em vários
restaurantes do concelho.

Seniores da Gerações viajam até Viseu
e Belmonte
Os séniores que frequentam o Centro Comunitário da
Associação Gerações e da
resposta social Clube Sénior
realizam, no próximo dia 22
de fevereiro, uma viagem
cultural a Viseu e Belmonte,
no âmbito das atividades de
exterior que são uma componente importante da sua
programação anual.
Em Viseu, a manhã vai
ser dedicada a uma visita
Guiada ao Museu Nacional
Grão Vasco, uma espécie
de ex-libris da cidade, situ-

ado na sua zona histórica.
Instalado no Paço dos Três
Escalões, tem um conjunto
vasto de obras de diferentes
tipologias e de diversos tempos, com destaque para uma
notável coleção de pinturas
de retábulo.
Depois de um almoço, os
seniores do Clube Sénior da
Associação Gerações fazem
também uma visita guiada
a Belmonte, terra de nascimento de Pedro Álvares
Cabral e “terra de judeus”,
localizada em plena Cova da

No próximo dia 3 de Março

Arnoso repete
Desfile de Carnaval

O desfile de
Carnaval de Arnoso Santa Eulália,
organizado pela
Junta de Freguesia, terá lugar no
próximo dia 3 de
março, domingo,
com início pelas
14h30.
O coro parte
junto ao Café Extremo, percorrendo a Rua da Carvalheira, Avenida
Dr. Agostinho Fernandes, Rua Padre José Barbosa, Rua de Santa
Eulália, Rua Eng.º
Manuel Costa Marinho, Rua Prof.ª Judite Morais e termina
na EB de Quintão.

Beira, com uma vista deslumbrante para a Serra da
Estrela.
Em Belmonte, os seniores vão ter a oportunidade
de percorrer “os caminhos
de Cabral”, o “descobridor”
do Brasil, num exercício histórico sempre do agrado de
todos.
“Para além do convívio e
dos laços de amizade que se
reforçam com estas atividades, as visitas de estudo do
Clube Sénior têm também
como componente importan-

te a vertente cultural, proporcionando aos mais velhos
um conhecimento aprofundado de novas paisagens, de
cidades e das suas atrações
turísticas e culturais e dos
ambientes históricos que são
parte importante da sua riqueza”, sustenta a Gerações
a propósito da iniciativa.
Entretanto, assegura que
ao longo do ano de 2019,
estão previstas várias iniciativas deste tipo, com outras
visitas de estudos a novos
locais, a novas cidades e a

novas paisagens, sempre
com um lema muito querido
no Clube Sénior de que “vi-

vemos a aprender e morremos sem saber”.

1.º almoço de amigos do Laurus Nobilis
com “adesão massiva” dos parceiros
A Associação Ecos Culturais do Louro
promoveu , no passado dia 9, o 1.º almoço
do grupo dos amigos do Laurus Nobilis,
uma iniciativa que contou com uma “participação massiva” dos principais parceiros.
Falou-se do festival, que vai para a
quinta edição, aposta ainda mais na qualidade e na internalização, daí os oito
nomes internacionais oriundos de vários
países da Europa. Da Alemanha vêm os
Contradiction e os Crematory, de Itália
os Fleshgod Apocalypse, da Suíça os
Samael, da Suécia os Entombed AD, os
Soilwork e a finalizar a banda mais forte
do cartaz os Hypocrisy que será a segunda vez que vêm a Famalicão. A finalizar a
vertente internacional de Espanha vêm os Soldier. Oresto do cartaz é composto pela melhor nata de sonoridades pesadas que
Portugal vai tendo, destacando-se os Peste & Sida que prometem levar muita agitação ao Laurus. A venda de bilhetes está a
correr consideravelmente bem sendo que nesta altura o passe geral para os quatro dias do evento ainda custa 45 euros pois
na bilheteira do recinto custará 60 euros.
À margem do festival, a Associação presta contas do projecto Casa do Artista. “Nesta altura encontra-se em obras de
adaptação ao projecto, mas a Associação Ecos Culturais do Louro conta ainda este ano ter a casa aberta aos artistas que a
procurem e ao público em geral, sendo que alguns projectos culturais já estão em marcha”, esclarece em nota de imprensa.
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Ranking das Escolas 2018

Escola Padre Benjamim Salgado lidera
no Secundário, na Matemática e Português
A Escola Secundária Padre Benjamim Salgado (ESPBS) passa com distinção
no ranking das escolas 2018
(divulgado pelo Ministério
da Educação segundo critérios do Jornal de Notícias). A
escola de Joane lidera, em
termos concelhios, na média
do Secundário, também na
média das disciplinas de Matemática e Português, e com
resultados satisfatórios se
considerarmos estar perante
os “calcanhares de Aquiles”
da maioria dos alunos. Na
Matemática a Benjamim Salgado obteve em 2018 uma
média de 13, e a Português
não fica muito aquém, com
12,07.
Para os resultados globais positivos contribui ainda
a média do 3.º ciclo e do ensino profissional, onde ocupa, respectivamente, a quarta e a terceira posição entre
onze e sete congéneres.

“Quando
há trabalho,
há resultados”

Para José Alfredo Mendes, director da ESPBS,
estes são resultados que
“deixam orgulhosa toda a co-

munidade educativa”. Apesar desta ser uma escola periférica, deixa claro que “tem
estratégia, tem um projecto
educativo apoiado na experiência, tem um corpo docente estável e dedicado, tem
também alunos e famílias
com objectivos e ambição,
e quando se juntam todos
estes ingredientes os resultados surgem”. Isso mesmo
referiu ao Povo Famalicense, numa entrevista em que
salientou o “esforço e dedicação” de um colectivo que
“teve uma correspondência
muito positiva por parte dos
nossos alunos”. “Quando há
trabalho, há resultados”, concluiu a propósito.
No que toca às médias
das disciplinas de Matemática e Português, José Alfredo
Mendes adianta que tem havido uma preocupação particular em adoptar as estratégias que melhor contribuam
para a consolidação dos
conhecimentos dos alunos.
A abordagem à Matemática
está suportada “num trabalho colaborativo” que permite
reforçar o tempo de aprendizagem para além dos períodos curriculares.
Já no Português, o director fala de “outras estratégias”, que passam essencialmente por promover uma
oferta cultural que privilegie
a literatura, “em contexto de
dramatização,
encenação
e interpretação”. A situação
periférica da escola, sustenta, leva a que os alunos
tenham pouco contacto com
oferta cultural qualificada, e
é essa lacuna que a escola
tem procurado suprimir, assumindo ela mesma o papel
de agente dinamizador, pro-

seguindo-se a Escola de Ribeirão na posição 501 e com
56,80; a Escola de Gondifelos com 56,36 e na posição
529; a D. Sancho na posição
572 e com 55,65 de média; a
Escola de Arnoso com 54,08
de média e na posição 670;
a Escola D. Maria II na posição 739 e com média de
52,89 valores; e, a fechar, a
Didáxis de Riba de Ave, na
posição 882, onde a média
do Português é de 50,41.

curando com esse trabalho
de consolidação, e a prazo,
obter resultados.

ESPBS no lugar 94,
entre 630
No que toca ao Secundário, a ESPBS consegue a
94.ª posição de um ranking
nacional que considera 630
escolas públicas e privadas.
A média global fixa-se nos
11,90.
Ao nível concelhio o segundo lugar é detido pela
Escola Secundária D. Sancho I, que assegura a 118.ª
posição, e com uma média
de 11,66 valores. Segue-se
a Didáxis de Riba de Ave
no 134.º lugar e com 11,51
valores de média; a Escola
Secundária Camilo Castelo
Branco na 143.ª posição e
com 11,46 valores de média; a Escola Cooperativa de
Vale S. Cosme no lugar 161
e com 11,36 de média; e, finalmente, o Externato Delfim
Ferreira, na posição 294 e

com 10,71 valores de média.
No patamar do secundário, é também a ESPBS que
lidera ao nível concelhio na
média da Matemática. Sobe
no ranking nacional para a
66.ª posição com uma média
de 13 valores. A Escola Secundária S. Sancho I fica no
lugar 242 com 11,13 valores
de média; seguindo-se a Escola Cooperativa de Vale S.
Cosme na posição 248 com
11,06; a Camilo na posição
273 com 10,80 valores. A
partir daqui a média é negativa. O Externato Delfim Ferreira fica no lugar 419 com
média de 9,75; e a Didáxis
de Riba de Ave com média
de 8,50 e na posição 520 do
ranking.
No que toca ao Português, a ESPBS volta a liderar no cenário concelhio com
12,07 de média e na posição
96 do ranking onde cabem
as mesmas 630 escolar. O
segundo lugar é ocupado
pela D. Sancho I, novamente, no lugar 116 e com 11,95
de média. Segue-se o Ex-

ternato no lugar 123 e com
11,90; a Didáxis de S. Cosme com 11,54 e na posição
182; a Camilo na posição
389 e com 10,67 de média;
e a fechar a Didáxis de Riba
de Ave com 10,48 de média
na posição 418.

Externado Delfim
Ferreira líder
no 3.º ciclo
O Externato Delfim Ferreira é a escola do concelho
que obtém melhor média na
avaliação ao 3.º ciclo. Fica
na posição 191 do ranking
nacional que avaliou 1218
escolas com uma média de
64,64 valores. Segue-se a
Escola Básica de Pedome
na posição 212 e com 63,72
de média; a Júlio Brandão
na posição 239 e com 62,57
de média; e a Benjamim Salgado na posição 285 e com
61,28 de média. Já abaixo
dos 60 de média fica a Didáxis de S. Cosme, com 59,20
de média e na posição 373;

ARTAVE
líder nacional
e concelhia
no profissional
No ensino profissional, a
liderança é garantida pela
ARTAVE, com uma média de
100 por cento, posição que
divide com mais cinco escolas num total de 568 avaliadas.
No mapa do concelho
segue-se a Camilo, com a
posição 17 e uma média de
81 por cento; a Benjamim
Salgado também aqui sobressai com uma média de
78 por cento no 20.º lugar do
ranking; seguindo-se a Didáxis de S. Cosme com 77 por
cento de média na posição
seguinte (21.ª); a Cior ocupa
o lugar 24 com 74 por cento; a FORAVE fica no lugar
26 com 72 por cento; a D.
Sancho I no lugar 32 com 66
por cento; a Bento de Jesus
Caraça na posição 41 com
57 por cento; e a Didáxis de
Riba de Ave fica no lugar 48
com 50 por cento de média.
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Ana Marcelino em 6.º lugar
na lista do Bloco
ao Parlamento Europeu
A famalicense Ana Marcelino integra, em sexto
lugar, a lista do Bloco de
Esquerda ao Parlamento
Europeu, encabeçada por
Marisa Matias, actual europedutada do partido.
Em nota de imprensa, o
partido dá a conhecer a composição da lista, aprovada no
passado sábado pela Mesa
Nacional.
O segundo candidato é
José Gusmão, economista e
membro da comissão política
do Bloco de Esquerda. Sérgio Aires, sociólogo e antigo
presidente da Rede Europeia
Antipobreza é terceiro, Anabela Rodrigues, mediadora
cultural, dirigente da Solim e
lutadora anti-racista é quarta
e Alexandre Abreu, doutorado em economia e antigo
assessor do ministério das
Finanças de Timor-Leste é
quinto. No sexto lugar, candidata-se Ana Rute Marcelino,
geógrafa, dirigente do Bloco
de Esquerda em Famalicão e
professora na Escola Profissional Agrícola Conde de S.
Bento, em Santo Tirso, e, no
vigésimo primeiro lugar, está
Miguel Martins, de Barcelos,
estudante na Universidade

do Minho.
Em declarações à imprensa, Catarina Martins, coordenadora nacional do Bloco
de Esquerda, afirmou que a
lista às europeias é “absolutamente paritária”, com onze
mulheres e dez homens, e é
uma “lista diversa com provas dadas”.
Por sua vez, a cabeça de
lista, Marisa Matias realçou
que “Estado Social, trabalho
e ambiente são os três eixos
de maior cruzamento da po-

lítica europeia com a política
nacional, que nos afetam
quotidianamente e em relação aos quais temos de dar
respostas robustas e claras”.
O comício de lançamento
da campanha acontece na
próxima sexta-feira, dia 22,
em Coimbra

Ordem
dos Advogados
promove
Seminário
sobre
Propriedade
Imobiliária
O Conselho Regional do Porto da
Ordem dos Advogados, numa iniciativa
organizada em parceria com as Delegações de Vila Nova de Famalicão, Esposende, e Barcelos, promove, nos próximos dias 28 de Fevereiro e 1 de Março
próximos, no Pequeno Auditório da Casa
das Artes de Vila Nova de Famalicão, um Seminário Descentralizado sobre Propriedade
Imobiliária.
O evento arranca pelas 14h30 do dia 28, com abertura ppor Paulo Pimenta, presidente
do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados. No dia 1 os trabalhos arrancam
pelas 10 horas.
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9.º Duatlo promete ser
“desafio exigente
mas apaixonante”
Depois do sucesso da 8.ª
edição, a Associação Amigos do Pedal e a Federação
de Triatlo de Portugal promovem, no próximo dia 31 de
março, mais um Duatlo de
Vila Nova de Famalicão - A
Cimenteira do Louro, uma
prova que junta o atletismo e
o ciclismo BTT, “num desafio
exigente mas apaixonante”.
Segundo a organização,
esta nona edição volta a
contar com a presença dos
melhores atletas nacionais
da modalidade e apesar do
carácter federativo da prova,
que conta para o Circuito Regional Norte da modalidade,
a organização está a ser preparada para acolher todos
os amadores apaixonados

e simpatizantes pelas duas
modalidades desportivas.
O epicentro da competição será de novo no Parque
da Devesa de Vila Nova de
Famalicão e a iniciativa mar-

ca a abertura do calendário de organizações que os
“Amigos do Pedal” prepararam para 2019.

Câmara alerta para
falsos testes à qualidade
da água

		
A Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão alerta para a possibilidade de
burla com falsos pedidos de estudos/testes à qualidade da rede pública de água.
Em nota de imprensa a autarquia adianta
que lhe têm chegado nos últimos dias testemunhos de pedidos de falsos estudos/
testes à qualidade da água da rede pública, com a falsa indicação de se tratarem
de serviços municipais.
A autarquia informa que o controlo da
qualidade da água não é efetuado nas casas dos consumidores e que se trata de uma situação ilegítima e abusiva, pelo que deverão denunciar a situação às autoridades.
Refira-se ainda que no que toca à qualidade da água, Famalicão apresenta um número superior à meta definida pelos especialistas da ERSAR, que apontam como ideal uma qualidade
de água de 99 por cento.

Didáxis promoveu Concurso
de Literacia Digital

A Escola Cooperativa de
Vale S. Cosme promoveu,
na passada sexta-feira, a
segunda edição do concurso
Literacia Digital, cujo objetivo
é aferir as competências digitais dos alunos do segundo e
terceiro ciclo.
Esta edição do concurso
contou com alunos da Didáxis de Riba D’ave e Colégio
do Ave de Guimarães, tendo
os alunos obtido resultados
acima da média quer no segundo quer no terceiro ciclo.
O certame contou ainda
com um Workshop sobre
RaspBerry Pi, realizado pelos alunos do 3.º Ano do Curso Profissional de TEAC - Técnico de
Electrónica, Automação e Computadores, que mostraram as potencialidades doméstica desta
plataforma de programação.
Esta iniciativa foi realizada ao abrigo do plano pedagógico da Didáxis, que promeve uma
inclusão digital desde o quinto ao 12.º ano.
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Candidatura foi elogiada no Encontro Nacional da Rede

Famalicão eleito para coordenação
da Rede de Cidades Educadoras
O Município de Vila Nova
de Famalicão foi eleito para
a Comissão de Coordenação da Rede Portuguesa das
Cidades Educadoras para o
biénio 2019/2020. A candidatura famalicense destacou-se entre 14 cidades que se
apresentaram, acabando por
integrar aquele grupo restrito de sete municípios (cinco
eleitos e dois por inerência),
durante o Encontro Nacional
da Rede Territorial Portuguesa que se realizou, este mês,
em São João da Madeira.
À comissão de coordenação, para os cinco lugares
elegíveis, apresentaram can-

didaturas os municípios de:
Almada, Amadora, Guarda,
Loulé, Odemira, Odivelas,
Paredes, Pombal, Santa
Maria da Feira, Santo Tirso,
Soure, Torres Vedras, Valongo e Vila Nova de Famalicão.
Foram eleitos os municípios de Vila Nova de Famalicão, Almada, Loulé, Odemira
e Torres Vedras.
Para o vereador da Educação, Leonel Rocha, que
liderou a comitiva municipal
no encontro, “esta eleição
deixa-nos, simultaneamente, orgulhosos e obrigados a
uma maior responsabilidade
de afirmar, cada vez mais,

Vila Nova de Famalicão
como uma Cidade Educadora”.
O responsável autárquico
considera ainda que “ser-se
Cidade Educadora não se
confina ao aspeto escolar”,
mas que é um modelo de
gestão e desenvolvimento
“que atravessa toda a administração municipal e que
envolve toda a comunidade e
os seus agentes”.
O município de Vila Nova
de Famalicão, recorde-se,
aderiu em 2010 à Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE),
passando a integrar também

a Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras,
organismos que promovem a
troca e partilha de experiências, no âmbito da Educação
em toda a sua abrangência,
e que entendem a cidade
como um espaço de oferta
de importantes elementos
para uma formação integral
do indivíduo.
Neste âmbito, tem vindo
a desenvolver um conjunto
de iniciativas com destaque,
por exemplo, para a Conferência das Cidades Educadoras promovida, que se realizaram no passado dia 30
de novembro, pelo Jornal de

Notícias, intitulada “A Cidade
Educa?”.

Paulo Cunha entregou diplomas a mais de cem famalicenses que aumentaram a sua qualificação

Centro Qualifica de Famalicão
“é um dos melhores do país”, diz a ANQEP
O Centro Qualifica de Vila
Nova de Famalicão “é um
dos que apresenta melhor
execução em todo o país”. As
palavras são da presidente
da Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), Filipa Jesus, que na passada terça-

-feira esteve em Vila Nova de
Famalicão, onde elogiou os
números “muito superiores à
média nacional” do centro de
formação e qualificação da
autarquia famalicense.
A responsável falou na
cerimónia de entrega de diplomas e certificados do pro-

cesso de reconhecimento,
validação e certificação de
competências (RVCC) escolar e profissional a mais de
uma centena de adultos que
concluíram recentemente o
nível básico, secundário e
profissional.
Em 2018, o Centro Qua-

Brufe: Centro Social promove
IX Semana T
O Centro Social e Paroquial de São Martinho de Brufe promove, de 23 de Fevereiro
a 3 de Março, a IX Semana T, iniciativa que
pretende assinalar o aniversário da “Casa
de Todos, com Todos e para Todos” e dinamizar a comunidade em torno do Centro
Social e Paroquial da fregyesia.
A semana contará com diversas actividades e iniciativas dirigidas aos utentes e familiares da instituição, bem como, a toda a
comunidade em geral. Do programa destaca-se o jantar solidário a realizar-se no próximo sábado, dia 23, no Pavilhão Multiusos
de Brufe. Para além disso haverá lugar para
um encontro institucional, no dia 26, pelas
15 horas, em que são convidados especiais
o Centro Social e Paroquial de Requião e a
Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, de Guimarães. Na quarta-feira, em parceria com a GNR, haverá uma sessão de policiamento comunitário, dconstituindo-se como medida de sensibilização sobre burlas junto dos seniores. Neste evento
também marcará presença a turma do.º ano da Escola Básica de Brufe. No primeiro dia do
mês de março, depois de iniciaras celebrações carnavalescas, pelas 21h15, numa parceria
como Cineclube de Joane, será apresentado o filme “O grande Carnaval”, de Billy Wilder,
na Biblioteca D. Jorge Ortiga. No sábado, pelas 16 horas, haverá uma sessão de música
para bebés. A Semana T termina no domingo com uma Eucaristia, pelas 10h30, na Igreja
Paroquial, e com o serviço de takeaway entre as 12h e as 13h. O prato confecionado será
Cozido à Portuguesa e obrigará a reserva até ao dia 28 de fevereiro, através dos contactos
252 501 900 ou 968790622.
O programa completo encontra-se em www.csp-brufe.pt e na página de Facebook https://www.facebook.com/CentroSocialEParoquialDeSaoMartinhoDeBrufe/.

lifica de Famalicão superou largamente o objetivo
de atingir os 900 inscritos,
registando a inscrição de
1175 pessoas. No ano passado foram encaminhadas
para ofertas formativas 760
pessoas e para processos
de RVCC 383 pessoas. No
total foram certificadas 180
pessoas, alcançando uma
taxa de execução de cerca
de 93%.
Filipa Jesus falou em
“provas dadas” e aponta
como chave do sucesso “o
modelo de organização e
funcionamento deste Centro
Qualifica, baseado no trabalho em rede”. No entender
desta responsável, “não se
trata apenas de um envolvimento vertido na celebração
de protocolos”, mas antes
de “um real compromisso
assumido pelas entidades,
expresso em parcerias de
sucesso que efetivamente se
traduzem na implementação
das medidas e ações previstas e que se refletem nos resultados alcançados”.
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha,
mostrou-se satisfeito pelos
números apresentados, e
deixou uma palavra de agradecimento e felicitação a todos quantos se envolverem
neste processo. No entender
do edil, “a melhoria da qualidade de vida de uma comunidade consegue-se através
da valorização dos seus recursos humanos e é funda-

mental que cada um de nós
assuma a Educação como
uma prioridade”. “Se assim
não fosse, hoje não estariam
aqui como diplomados”, concluiu.
O edil adiantou ainda
que para 2019 estão disponíveis cerca de 80 mil
horas de formação gratuita
através do Centro Qualifica
de Famalicão, que poderão
atingir cerca de 25 mil pessoas, e deixou o desafio aos
famalicenses para que “não
deixem escapar esta oportunidade de aumentarem as
suas qualificações”.
Refira-se que o Centro
Qualifica tem como 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 Fa-

malicão é coordenado pela
Câmara Municipal em estreita colaboração com as escolas da Rede Local de Educação e Formação. Conta
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.
Os interessados em apostar num futuro melhor e mais
qualificado podem inscrever-se através da internet em
w w w.famalicaoeducativo.
pt /_centro_ qualif ica _ inscricao e obter informações
através do telefone 252 320
931 ou pelo email centroqualifica@vilanovadefamalicao.
org.
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Final joga-se a 9 de Março

Clube de Xdrez da Didáxis
apura-se para final
da Taça Distrital 2019
O Clube de Xadrez A2D
A, da Didáxis, venceu em todos os tabuleiros, 4-0, e apurou-se para a final da Taça
da Associação de Xadrez do
Distrito de Braga., nos quartos de final e meia final que
decorreram no passado fim
de semana.
O clube fez-se representar por Ivo Dias, João Romano, Inês Silva e Mário Oliveira (Capitão). Por sua vez, a
equipa B do CX A2D, representada por Pedro Ferreira,
Simão Barroso (Capitão),
Vitor Carvalho e José João
Pinto, venceu nos três primeiros tabuleiros e perdendo
no 4.º tabuleiro, fixando-se o
resultado final em 3-1.
Na Meia Final o sorteio
ditou que se defrontassem
as equipas A e B do CX A2D
e após duas horas de jogo a
vitória sorriu ao CX A2D A
em todas as mesas. Bruno
Gomes (Capitão) superiori-

zou-se a Carlos Azevedo no
1.º tabuleiro; Carlos Novais
venceu Phoenix Campos no
2.º tabuleiro; José Santos
não deu qualquer hipótese
a Jorge Santos e Emanuel
Fernandes impôs-se perante
Carlos Dias (Capitão). Nos
Quartos de Final, dia 15 de
fevereiro, as equipas A e B
do Clube de Xadrez A2D re-

ceberam as equipas do CX
Fórum Airão S. João e AX
Barcelos, respetivamente.
A grande Final decorrerá no dia 9 de março e o
CX A2D defrontará a equipa vianense ADC Perre que
surpreendeu na Meia Final o
CX Braga.

Agrupamento Camilo acolheu
parceiros da Turquia, Açores
e República Checa
O projecto Heritage Education Learning Program, do
Erasmus+ do Agrupamento
de Escolas Camilo Castelo
Branco (AECCB), trouxe a
Vila Nova de Famalicão alunos e docentes de escolas
da Turquia, República da
Macedónia e S. Miguel, Açores.
Com um programa recheado de atividades inovadoras de cooperação e de
aprendizagem entre pares e
com uma comunicação multilingue, preencheram esta
primeira mobilidade de intercâmbio de experiências. As
atividades conjuntas, assentes na temática “Articulação
entre o currículo nacional e
currículo local com a participação de associações, clubes e várias entidades locais
na construção de um currículo identitário”, refletiram-se
na apresentação realizada
pelos alunos atinente a cada
escola, currículo, localidade
e cultura, nas aulas telecolaborativas com meios digitais
inovadores e na feira gastronómica com especialidades
locais de cada país, que, no
que diz respeito a Portugal,
teve o apoio do Pelouro da
Internacionalização do Município.
A receção promovida pelo

diretor do AECCB, e pelo
presidente da Câmara, foram dois momentos formais
desta mobilidade. “O profissionalismo, a colaboração
e empenho dos professores
e assistentes operacionais
que promoveram diversas
atividades no Agrupamento, bem como os workshops
realizados no Museu Bernardino Machado, na Casa
do Território e nos Serviços
Educativos do Parque da
Devesa levou os parceiros
a descobrirem o significado
de bem-receber, profissionalismo e a generosidade dos
famalicenses”, descreve o
AECCB em nota de imprensa no rescaldo do encontro.
Os parceiros já regressaram aos seus países, “mais

ricos, depois desta experiência, levando na mala a palavra saudade, em particular,
pela experiência e amizade
criada com os alunos e famílias que abriram os seus
lares para o alojamento entre
pares”, sustenta, concluindo:
“levaram, também, o elevado desafio de programarem,
com igual qualidade, a próxima mobilidade na Turquia,
com o tema: “Desenvolvimento da educação patrimonial em conjunto: planeamento e execução de aulas
usando o património histórico e cultural da região”.
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FORAVE em Itália para reuniões
do projecto Erasmus +
Manuela Guimarães e
Teresa Lessa Santos da Forave, participaram, de 13 a
15 de fevereiro, em Perugia,
Itália, na segunda reunião
do projeto Erasmus + “WaTT
in STEaM - Women as TeachersorTrainers in Science,
Technology,
Engineeringand/ArtsMathematics”.
Com escolas, universidades e entidades oficiais ligadas ao ensino profissional na
Europa, parceiros da Holanda, Finlândia, Bélgica, Itália,
Islândia e Alemanha as docentes da escola famalicense discutiram a escassez de
professores do género feminino nas áreas técnicas do
ensino técnico e profissional,
nomeadamente na área de
estudos STEM.
Das boas práticas partilhadas pelos parceiros italianos, destacou-se a parceria
entre empresas, escolas
profissionais e escolas secundárias que resultou na

criação da ITS Academy,
um projeto financiado por entidades públicas e privadas
na área da mecânica e mecatrónica.
A cooperação entre escolas profissionais e as empresas foi também um dos
temas centrais da reunião da
direção da associação INNOTECS, que teve lugar em
Roma, no dia 16, e na qual
se iniciaram os preparativos

para a 5.ª Conferência, a
realizar em Outubro em Portugal.
Os trabalhos realizados
para estes projetos podem
ser consultados na página
do Facebook “ForaveProjetos Europeus” e no website
da INNOTECS (http://innotecs.eu/).

Alunos da Escola Básica de Bairro
plantaram canteiro de aromáticas
Os alunos do 2.º ano da Escola Básica de Bairro puseram-se ao trabalho e plantaram, no passado dia 6 de
fevereiro, um “canteiro” de ervas aromáticas (alecrim, hortelã, cebolinho,
cidreira, limonete, manjericão, salsa,
tomilho, entre outras) em garrafões
PET.
A iniciativa, no âmbito do programa
Eco-Escolase e que trabalha o tema
da agricultura biológica, está aidna
orientada para a necessidade de reciclar, reutilizar, produzir alimentos saudáveis e reduzir o consumo do sal. Na sequência da plantação, os alunos fizeram pesquisa
sobre o tema e construíram cartazes que colocaram na entrada da escola, partilhando com
os colegas e restante comunidade educativa, o que aprenderam.

Bairro: Jardim
de Infância celebrou
Dia da Amizade
As crianças do Jardim de Infância de Bairro festejaram o Dia da Amizade com a visualização da história “A
maior flor do mundo” de José Saramago. Fizeram ainda
a árvore da amizade “cheia de corações com mensagens
alusivas à amizade e houve partilha de corações entre as
duas salas”, descreve a valência em nota de imoprensa,
falando de uma actividade com o objectivo de “sensibilizar as crianças para os valores da partilha e da amizade”.

“Girl: o sonho de Lara”
nas Noites do Cineclube
Girl: O Sonho de Lara”, de Lukas Dhont, é o filme em exibição esta quinta-feira, pelas
21h45, em mais uma sessão das Noites do Cineclube, ao abrigo da rubrica “Traz Outro
Amigo Também”. O filme é sobre Lara, que aos 15 anos, sonha em tornar-se bailarina clássica. Quando é aceite numa prestigiada escola de dança, vê a sua oportunidade. Porém,
a disciplina rígida, associada às incapacidades físicas decorrentes de ter nascido num
corpo masculino, vão ser um enorme teste de resistência, uma vez que atravessa um longo
processo de terapia hormonal que irá, finalmente, completar a sua transição para rapariga.
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De Bem com Deus … & … De Bem com A Vida!

“Uma mensagem de Amor, Esperança e Vida,
do nosso Deus, para o Teu coração. Seja feliz!”
Esta é a trigésima quarta
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 Sofrimento é uma palavra triste e na sua existência
atinge a todos, por vários motivos e de diversas maneiras.
E muitas vezes indagamos à
respeito de quem será o real
culpado de seu início e de sua
existência? Quantas e quantas
são as pessoas que se perguntam e questionam por que
existe o Sofrimento em nosso
mundo, não é mesmo?Tenho
a certeza que você também
já ouviu alguém dizer ou até
mesmo fez esta afirmação:
… “Se Deus realmente existe e é o Todo Poderoso, por
que existe tanto sofrimento?
Por que Ele não acaba com
o sofrimento de uma vez?” …
Entretanto a Bíblia Sagrada
mostra e revela algumas razões o porque que existe o So-

Leitura Bíblica: “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.” EVANGELHO DE JOÃO 16:33

frimento, e o que nós podemos
fazer a respeito do assunto.
Fato é, ninguém gosta de sofrer! … Muitos são os que culpam diretamente a Deus pelo
motivo de existir Sofrimento
no mundo, mas será que os
mesmos tem razão para isso?
Como pensas sobre isto e
qual é a sua opinião?… Nada
acontece por acasos seja na
vida de quem for. Na verdade,
Deus tem sempre um propósito para cada acontecimento
em nossas vidas. Em suma,
nem mesmo o sofrimento humano acontece por acaso. O
Sofrimento teve seu início no
princípio da humanidade, à
partir do primeiro casal, Adão
e Eva, que habitou no Jardim
do Éden, criados por Deus.
A Bíblia Sagrada nos diz em
Génesis, capitulo 3, versos 16
à 19: … “À mulher ele disse:
Eu multiplicarei grandemente
o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás
filhos; e o teu desejo será para
o teu marido, e ele governará
sobre ti.E a Adão ele disse:
Porque tu escutaste a voz
de tua mulher, e comeste da
árvore, da qual eu te ordenei
dizendo: Tu não comerás dela,
amaldiçoada é a terra por tua
causa; com sofrimento tu comerás dela todos os dias da

tua vida.Espinhos e cardos
também produzirá para ti; e
comerás a erva do campo;no
suor da tua face comerás o
pão, até que retornes a terra,
pois dele tu foste tirado; porque pó tu és, e ao pó tu retornarás.” … Viver em obediência
a Deus se torna aprazível para
Ele, e, neste caso, ao desobedecerem uma ordem direta de
Deus no Jardim do Éden, Adão
e Eva, sem olhar para as consequências, abriram a porta
para todo o tipo de Sofrimento e aflição que existe na vida
do ser humano. O pecado da
desobediência trouxe o Sofrimento.Entenda que, enquanto
estivermos neste mundo, o
Sofrimento existirá em consequência do primeiro pecado
cometido no Éden.Observe
que, quando Deus pergunta a
Adão se ele havia comido do
fruto proibido, este responde:
… “A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me
deu da árvore e eu comi.” …
Génesis 3:12 … Adão imediatamente coloca a culpa de
seu próprio pecado em Deus,
pois foi Ele que lhe deu a mulher. À semelhança de muitos
hoje em dia que por causa
de seus pecados culpam a
Deus e o responsabiliza pelos Sofrimentos causados na

humanidade.As muitas dores
e angústias afligem a muitos
como consequência das suas
transgressões. Há pessoas
que vivem com o coração longe de Deus, se afundam nas
suas iniquidades, pecam contra Deus, e assim, sofrem colhendo os frutos de sua desobediência. A manifestação da
justiça de Deus tem um efeito
saudável dentro da sociedade,
pois as pessoas começam a
andar em retidão pelo medo
da punição, passando assim,
a respeitar o que é reto e justo, não só no pensamento e
palavras, mas, também em
atitudes e ações que o comprovam.Quando uma pessoa
despreza a Deus e vive cometendo pecados, está atraindo
Sofrimento não somente para
si, mas também para os seus.
São duras as consequências
que caem sobre nós e sobre
os nossos quando desprezamos a pessoa de Deus e
seus mandamentos, fazendo
escolhas e praticando atitudes erradas.Mas uma forma
de amenizar o Sofrimento depois das práticas erradas, é
abandonando todo o pecado,
nos arrependendo, confessando-os e deixando-os. A Bíblia
Sagrada nos ensina que existe um inimigo espiritual que

trabalha constantemente, nos
espreita e também cria situações de tal maneira, para que
sejamos enganados por suas
astúcias e artimanhas … Satanás … ele é real e está ativo
no planeta terra. Adão e Eva,
deu a ele legalidade para de
certa forma, também causar
Sofrimento.á sabemos por que
existe o sofrimento, agora saiba como Deus nos livra dele.
Por fim, a fonte de cura para
todo sofrimento providenciada por Deus é Jesus Cristo,
o Senhor, leia atentamente, o
que diz a Bíblia Sagrada: …
“Porque, se pela transgressão
de um homem, a morte reinou
por meio de um, muito mais
os que recebem a abundância
da graça, e do dom da justiça,
reinarão em vida por meio de
um, Jesus Cristo.Portanto, assim como pela transgressão
de um veio o juízo sobre todos
os homens para condenação,
assim também pela justiça de
um veio o dom gratuito sobre
todos os homens para justificação de vida.” … Romanos
5:17-18. Receba esta fonte
de vida em si mesmo, Jesus
Cristo, e Ele te abençoará,
Ele mesmo nos diz:… “Vinde
a mim, todos os que estais
cansados e oprimidos, e eu
vos aliviarei. Tomai sobre vós
o meu jugo, e aprendei de mim
que sou manso e humilde de
coração; e encontrareis des-

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.

cansopara as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e o
meu fardo é leve.” … Evangelho de Mateus 11:28-30 … Sofrimento é uma forma de nós
despertarmos para uma vida
mais voltada para Deus em
todas as ocasiões e nos reavaliar como ouvir, falar, pensar
e agir. Isto nos leva reavaliar
os nossos conceitos de aprendizado, para uma mudança
que agrada a Deus. Enfim, é
procurarmos ter um coração
ouvinte para a voz de Deus,
assim com certeza, a nossa
vida será um diferencial,para
outros, em meio a tanto Sofrimento … Deus vos Abençoe!
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VENDO

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

VENDO

VENDO

DIVERSOS
PRECISA-SE

ANTIGUIDADES

Empregado/a de

TLM.: 961 699 265

mesa e copa para

VENDO

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

restaurante em

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

TLM.: 914 904 464

TLM.: 917 529 676

Gerês Albofeira
Time sharing.

Casa no Louro c/
2.000m²

PRECISA-SE
Trolhas ou Pintores
para França.

VENDO

TLM.: 910 098 580

ARRENDO

VENDO

TLM.: 919 746 090

TLM.: 914 904 464

TLF.: 252 916 184

Escritório
c/ 51 m².

Pavilhão c/ 400m², a 1 km
da cidade. Licenciado
para indústria.

TLM.: 926 449 681/8

TLM.: 918 905 735

PRECISA-SE

T2 em Nine
c/ garagem 350€.

VENDO

Famalicão.

ALUGO

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

ALUGA-SE

TLM.: 919 241 504

Empresa metalúrgica em
V. N. Famalicão pretende recrutar

Cortador de carnes verdes
para talho. Urgente

OPERADOR DE ARMAZÉM
(Com experiência na condução de empilhadores)
Oferecemos:
- Vencimento compatível com a experiência
- Prémios de produtividade e Formação
profissional
- Cantina própria
CANDIDATURAS PARA:
Rua do Carvalhinho, 25 - Apartado 5012
4760-648 LOUSADO
Telefone: 252490020 | Fax: 252490029
Email: rh@cmw.pt

EMPRESA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

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

252 314 145 | 912 192 387

VENDO

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

TLM.: 933 594 771

EMPRESA NO SETOR ALIMENTAR DE
ULTRA CONGELADOS EM FAMALICÃO
EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

Recruta Op. Fabril para 2.º turno.
Preferência por residentes
no concelho de Famalicão.

TLF.: 252 331 750

ENTRADA IMEDIATA
SERRALHEIRO MECÂNICO
(Com pelo menos 3 anos de experiência
profissional na área)
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ANUNCIE
AQUI!

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

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€
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RELAX

BELA
MULATA

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

TLM.: 912 053 845

NOVIDADE

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

TLM.: 934 203 085

23

O POVO FAMALICENSE

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

TRAVESTY
PORTUGUESA
Apenas até quinta-feira.
Adoro à bruta, activa/passiva.
O natural até à última gota,
100% liberal, linguado
molhado. Venha e sinta a
diferença. 24 horas.

TLM.: 919 457 113

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

TRAVESTY
ORNELLA

1.ª VEZ EM FAMALICÃO
Peito XXXL, oral c/ garganta
profunda até ao fim, anal profundo,
dotada, completissima, ideal para a
sua primeira vez. Recebo sozinha
em apartamento privado.
Máxima discrição.

TLM.: 967 463 055

RELAX

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

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.

TLM.: 918 081 000

VIUVINHA
MEIGUINHA

ÚLTIMA SEMANA | FAMALICÃO

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

TLM.: 915 785 033

TLM.: 926 598 702

1.ª VEZ EM
FAMALICÃO

SIMONE

A BELA
CUBANA

HOMEM

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

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

TLM.: 913 778 031

ABALAR
FAMALICÃO

LOIRA SENSUAL
Estilo namoradiha, O profundo,
jamais visto. Mamas grandes,
boa espanholada, 69, O delicioso,
anal, venha conferir.
Também casais com
acessórios e massagens.

TLM.: 963 073 534

Peito XXL, meiga
e carinhosa. Boa
espanholada, 69 gostoso,
adoro beijo, O natural.
Atendimento para
cavalheiro de bom gosto.

TLM.: 913 590 643

PORTUGUESA

SARA

Linda, momentos
inesquéciveis, ambiente
sedutor, faço deslocações
a hotel e motel,
massagens e acessórios.

TLM.: 915 104 229

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

PRISCILA

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

TLM.: 910 634 363

Lindinha e safadinha corpinho
de sonho. Adoro carinhos
e beijinhos. Das 9 às 18h.
Todos os dias.

TLM.: 913 521 605

TLM.: 915 654 526

PORTUGUESA

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

TLM.: 911 746 125

26 anos, O natural, min..., 69,
acessórios. Beijinho atrevido.
Sou muito meiguinha, rata
peludinha. Atendo nas calminhas
em apartamento privado.

MORENA QUENTE

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

Combinação perfeita para
o teu dia. Muitos beijinhos,
relação envolvente c/
acessórios e massagem.
Todos os dias.

TLM.: 915 637 044

TRAVESTY
NOVIDADE

Completa, 24 horas, ativa e
passiva c/ dote XXL boca de
veludo para um bom oral natural.
Adoro carinho tudo nas calmas
sempre c/ leite ate ao fim.

TLM.: 913 997 161

QUER ANUNCIAR?
252 312 435

