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Assalto milionário 
em Oliveira 

S. Mateus 

O filho de um empresário do sector têxtil foi surpreendido e agredido em casa 
por assaltantes que, alegadamente, o obrigaram a abrir o cofre, de onde terão conseguido 
levar uma quantia elevada em dinheiro e jóias.
O sequestro motivou uma operação táctiva demorada e musculada da GNR, 
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Sinal, matreiro, que te escondeste... mas ainda bem que perto!
Pois, o desgraçado tombou à pancada, 

de junto de uma passadeira na Avenida Narciso Ferreira, 
e jaz debaixo do vão da escada, à espera que uma alma caridosa 

o reponha no seu lugar, alertando os condutores 
para uma zona de travessia de peões. 

Faz lá falta! Venha de lá a alma caridosa!

Os municípios de Vila 
Nova de Famalicão e Liver-
pool formalizaram, na pas-
sada semana, um acordo de 
colaboração, dando início 
formal ao desenvolvimen-
to bilateral de um programa 
de cooperação económica e 
social, que está a gerar uma 
aproximação e colaboração 
entre centros tecnológicos, 
empresas, estudantes e os 
dois municípios. 

Os dois autarcas, Paulo 
Cunha e Joe Anderson, que 
selaram o acordo em Liver-
pool, ao longo desta semana 
com a apresentação de um 
conjunto de empresas e ins-
tituições famalicenses liga-
das ao setor têxtil às Univer-
sidade John Moore e Hope 
University, onde são desen-
volvidos cursos relacionados 
com a criação, produção e 
comunicação do universo 
têxtil; com uma apresenta-
ção à comitiva portuguesa 
do Balti Creative, um espa-
ço que deu uma nova vida 
a uma antiga e abandonada 
zona industrial com a con-

centração de um vasto con-
junto de  empresas criativas 
e digitais; e com a promoção 
de um conjunto de reuniões 
de trabalho pessoais entre 
empresários dos dois países 
mediadas pela Câmara de 
Comércio Local. 

A delegação que esta 
semana se deslocou a Liver-
pool foi presidida pelo Presi-
dente da Câmara Municipal 
e teve a companhia de re-
presentantes das empresas 
Scoop, Riopele, Marjomotex, 
AAC Textiles, Oldtrading e 

de representantes da Univer-
sidade do Minho e da Asso-
ciação Têxtil de Portugal. 

A forte presença da di-
mensão têxtil da delegação 
explica-se pelo ligações his-
tóricas comuns que as duas 
cidades têm ligado ao setor 
mas sobretudo pela per-
manência do têxtil nos dois 
territórios ao nível da investi-
gação, inovação e desenvol-
vimento de novos produtos.   
“Não somos cidades gémeas 
mas temos muito em comum 
para potenciar e rentabilizar 

em benefício comum”, disse 
a propósito o Presidente da 
Câmara de Famalicão, Paulo 
Cunha, que recebeu do seu 
congênere de Liverpool a ex-
pressa manifestação de se 
deslocar a Vila Nova de Fa-
malicão num futuro próximo 
para aprofundar ainda mais 
a relação. 

O Memorando de En-
tendimento, cuja assinatura 
foi apadrinhada pelo Côn-
sul-Geral de Portugal em 
Manchester, Jorge Cruz, 
prevê a promoção e o de-
senvolvimento de atividades 
e a realização de eventos 
relacionados com a ativida-
de económica de interesse 
municipal e foi assumido 
pelo Município de Vila Nova 
de Famalicão, Liverpool City 
Council, Universidade do Mi-
nho, Hope University, Asso-
ciação Têxtil e do Vestuário 
de Portugal, Liverpool John 
Moores University, CITEVE, 
Sensor City, Baltic Creative, 
CENTI, Fashion Hub e Liver-
pool Chamber of Commerce.

Iniciativa Liberal 
organiza conferência 
sobre Educação 
em Famalicão  

O partido Iniciativa Liberal (IL) organiza, esta quinta-fei-
ra, na Biblioteca Municipal de Famalicão, a partir das 21 
horas, uma conferência sobre a Educação - “Que escolha 
para a Educação?”. 

O evento contará com a presença de António José Sar-
mento, presidente da Associação dos Estabelecimentos 
de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), José Antó-
nio Salcedo, engenheiro e coordenador para a Educação 
Portugal 2040, e Carlos Alberto Teixeira, diretor do Agru-
pamento de Escolas, são os oradores deste evento, que 
pretende debater e apresentar ideias para a Educação. 

José António Salcedoé o coordenador para a Educação 
do Portugal 2040Iniciativa Liberal. Equipa de especialistas 
que irá desenvolver uma agenda reformista, pensando 
Portugal a duas décadas. Nesta equipa estátambém inte-
grado o ex Primeiro Ministro da Estónia, TaaviRõivas, que 
irá trazer a experiência de um país que alcançou cresci-
mento e resultados objectivosatravés de políticas liberais.

O partido IL organiza regularmente momentos de de-
bate e reflexão, com convidados, com objectivo de promo-
ver a discussão sobre diversos temas relevantes para os 
portugueses, avaliar decisões e impactos, nomeadamente 
orçamentais, e encontrar alternativas sustentáveis.

Memorando foi assinado em Inglaterra pelos presidentes das Câmaras de Famalicão e Liverpool

Famalicão e Liverpool selaram acordo 
de cooperação económica e social 

Memorando foi assinado por várias entidades no Fashion Hub

Última hora
Suspeito de assaltos 
novamente detido

Um dos indivíduos detido pela PSP de Famalicão por 
alegado envolvimento na vaga de assaltos ocorrida nos 
últimos meses em Vila Nova de Famalicão, enviado para 
prisão domiciliária na sequência do primeiro interrogató-
rio judicial, foi novamente detido,  na passada sexta-feira, 
agora pela Polícia Judiciária, e à guarda de um outro pro-
cesso. Ao que O Povo Famalicense conseguiu apurar, a 
detenção tem relação com um roubo de dois carros, há 
cerca de um ano, na freguesia do Bairro. Desta feita o sus-
peito viu-lhe decretada a medida de coação mais grave, a 
prisão preventiva.
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Um jovem de 27 anos 
surpreendeu assaltantes, 
armados e encapuzados, no 
interior da casa onde reside 
com os pais, em Oliveira S. 
Mateus, e acabou sendo 
agredido e sequestrado. Os 
assaltantes conseguiram fu-
gir ainda antes da interven-
ção da GNR, levando consi-
go dinheiro e jóias cujo valor 
deverá ser da ordem das 
centenas de milhar de euros.

Tudo ocorreu na noite da 
passada quarta-feira. O jo-
vem terá sido surpreendido 
pela presença de três as-
saltantes quando entrou em 
casa, vindo da faculdade. 
Terá conseguido evitar que 
também a mãe fosse envolvi-
da, uma vez que terá gritado 
assim que se apercebeu da 
sua chegada, avisando-a do 
assalto em curso. De resto, 
foi a mulher que chamou a 
GNR de Riba de Ave, já fora 
da propriedade.

Sob a ameaça de arma de 
fogo, o jovem terá permitido 
o acesso do trio ao cofre. Te-
rão conseguido levar dinhei-
ro e peças de joalharia de 
valor bastante avultado.

Sem reacção do jovem a 

partir do interior, e sem infor-
mação acerca da eventual 
permanência dos assaltan-
tes na propriedade, consti-
tuindo ameaça à integridade 
física do refém, a GNR viu-
-se obrigada a uma inter-
venção musculada e táctica, 
envolvendo, nomeadamente, 
dezenas de militares de uni-
dades especiais sedeadas 
em Braga, Porto e Penafiel.

A operação levou ao cor-
te da estrada de acesso à 

propriedade durante mais de 
quatro horas.

Foi já na madrugada de 
quinta-feira, depois de uma 
avaliação da situação, que 
as dezenas de militares ac-
cionados (da equipa de Inte-
gração em Situações Espe-
ciais em Ordem Pública, de 
várias equipas da Unidade 
de Intervenção da GNR, bi-
nómios, investigadores e um 
negociador do comando da 
GNR de Braga), abordaram 

tacticamente a casa. Entra-
ram de rompante, e acaba-
ram por encontrar o estu-
dante universitário sozinho, 
fechado no interior de uma 
das casas de banho, e com 
escoriações na zona da ca-
beça. Foi socorrido no local 
pelos Bombeiros Voluntários 
de Riba de Ave, sem neces-
sidade de encaminhamento 
ao hospital.

Os assaltantes, esses, 
conseguiram fugir e estão a 

ser procurados pelas autori-
dades. A investigação está 
nas mãos da Polícia Judici-
ária.

O Povo Famalicense, que 
acompanhou as operações 
da GNR na madrugada de 
quinta-feira, tentou chegar à 
fala com a família, mas sem 
sucesso. Na extensa pro-
priedade, murada, com duas 
entradas distantes uma da 
outra, e sem campainha, a 
única pessoa que encontrá-

mos disse que não havia nin-
guém disponível para falar à 
nossa reportagem.

Apesar de não termos 
conseguido apurar a forma 
como os assaltantes entra-
ram e saíram da proprieda-
de, pudemos constatar de 
um dos portões estava a ser 
reparado.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Jovem sequestrado em assalto motiva 
operação táctica musculada da GNR

Operação envolveu dezenas de operacionais de unidades especiais da GNR, que vieram de Braga, Porto e Penafiel
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A Associação Famalicão 
Conselho com Futuro, criada 
em 2004, foi dissolvida por 
vontade das duas entidades 
que a constituíram: Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão e Associação Co-
mercial e Industrial (ACIF). A 
novidade resulta de uma pro-
posta apresentada na reu-
nião do executivo da passa-
da quinta-feira, e através da 
qual a autarquia irá canalizar 
pouco mais de 52.500 eu-
ros para a associação, com 
o objectivo de liquidar direi-
tos laborais dos seus dois 
únicos funcionários, assim 
como pagar outros encargos 
pendentes.

A proposta foi aprovada 
pela maioria PSD-PP, mas 
contou com os votos contra 
do Partido Socialista, que 
não se opõe à dissolução 
da associação cuja criação 
sempre questionou, mas 
está contra o objecto con-
creto da proposta: a transfe-
rência de mais dinheiro para 
uma organização que con-
sidera “de legalidade duvi-

dosa”, e que serviu de mero 
“escudo” do executivo mu-
nicipal para procedimentos 
de que o próprio executivo 
estava impedido enquanto 
entidade pública.

Segundo o presidente 
da Câmara, a dissolução de 
“comum acordo” ocorre por 
mudança das circunstâncias 
e do enquadramento da as-
sociação, quer do ponto de 
vista normativo, como do 
ponto de vista dos apoios 
externos que poderia cata-
pultar. “Não há nenhuma mu-

dança de opinião em relação 
ao que aconteceu há anos 
com a sua constituição. Ao 
longo dos anos a associação 
foi assumindo tarefas, exe-
cutando-as com perfeição, 
qualidade e resultados. Há 
no terreno razões de sobra 
que justificam o percurso 
desta associação, que va-
lidam as iniciativas munici-
pais na sua implementação 
e gestão, mas hoje com a 
mesma abertura e frontalida-
de concluímos que já chega”, 
explica, esclarecendo que a 

verba a atribuir, da ordem 
dos 52.500 euros, tem a ver 
com a questão compensa-
tória e remuneratória dos 
colaboradores, e com outros 
encargos que o município vai 
honrar.

Paulo Cunha deixa claro 
que “não há nenhuma altera-
ção de posição sobre a ma-
téria”, até porque tem provas 
dadas no desenvolvimento 
da cidade e vilas, “mas o 
tempo passou e não faz sen-
tido que continue a existir”, 
dado que Câmara e ACIF 

têm hoje os recursos neces-
sários a desenvolver, per si, 
as atividades que a Asso-
ciação Famalicão Concelho 
com Futuro desenvolveu.

Do lado do PS, que votou 
contra a transferência de um 
novo montante para a disso-
lução, o vereador Nuno Sá 
esclarece que a oposição 
tem a ver com “uma história 
tristemente longa” de uma 
entidade de “legalidade du-
vidosa”, e cujas “reais inten-
ções eram de meramente 
para facilitar e contornar 

regras a que as entidades 
públicas estão sujeitas para 
controlo dos seus gastos”.

O socialista sublinha que 
nunca percebeu os montan-
tes canalizados para a asso-
ciação, e considera que esta 
proposta dá razão ao PS 
“duplamente”. Por um lado 
são invocados condicionalis-
mos legais de impedimento 
na participação de autarcas 
em associações de direito 
privado, que os socialistas 
sempre defenderam, por 
outro lado porque até na dis-
solução “vemos passar mais 
um cheque do dinheiros dos 
famalicenses a esta associa-
ção”.

Nuno Sá acusa ainda o 
executivo de querer fazer 
passar a ideia de que o PS, 
que sempre foi contra a exis-
tência da associação, votou 
contra a dissolução, quando 
o voto contra do partido tem 
a ver com os custos desta 
dissolução.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Câmara e ACIF de “comum acordo” 
na dissolução da Associação 
“Famalicão Concelho com Futuro”

“Casa Feliz” estende-se 
a áreas de condomínio

Uma alteração 
ao regulamento 
do programa mu-
nicipal “Casa Fe-
liz”, que concede 
apoios à reabilita-
ção em casos de 
carência habita-
cional associada 
à económica do 
agregado, vai per-
mitir estender a 
medida a espaços 
comuns.

A proposta foi 
apresentada e 
aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal da passada semana, e, se-
gundo o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, “vai de 
encontro a uma necessidade que estava percepcionada”. Quando até agora apenas o espaço 
de habitação estava contemplado, os espaços comuns passam a estar previstos. 

O edil fala do exemplo clássico de pessoas que vivem em apartamentos, sem possibilida-
des de contribuir para melhoramentos em espaços ditos comuns, do domínio do condomínio, 
como por exemplo um telhado. Até ao momento, o regulamento do “Casa Feliz” não previa 
situações que não fossem de propriedade legítima e única do proponente, mas essa é uma 
situação que irá mudar com a publicação oficial da alteração agora aprovada na reunião do 
executivo municipal.

O programa “Casa Feliz” foi criado em 2005 com o objectivo de apoiar as famílias de es-
cassos recursos económicos a ter acesso a uma ajuda financeira que pode chegar aos cinco 
mil euros, para reabilitar as suas casas, proporcionando as condições mínimas de bem-estar. 

Já em 2012, o programa “Casa Feliz” foi alargado com a modalidade de apoio à renda. 
Neste caso o objetivo é, precisamente, apoiar as famílias famalicenses que se encontrem a 
viver em habitações arrendadas e que, de uma forma temporária e inesperada, se vejam sem 
condições financeiras para cumprirem os contratos celebrados com os seus senhorios.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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O Futebol Clube de Ver-
moim (FCV) é um viveiro de 
talento no futsal feminino. 
Amador na gestão, mas pro-
fissional no querer, impõem-
-se como “David” contra os 
“Golias” numa modalidade 
povoada de clubes de incom-
paráveis recursos.

No currículo conta já com 
três campeonatos nacionais, 
um título de vice-campeão 
Europeu e seis campeonatos 
distritais femininos, entre ou-
tros. O segredo? “O trabalho, 
a dedicação, o empenho, a 
humildade e uma entrega 
total”. A resposta é de Ana 
Azevedo, a atleta mais inter-
nacional de todas as jogado-
ras da seleção nacional, com 
67 internacionalizações, vá-
rias vezes considerada uma 
das melhores jogadoras do 
mundo, que ombreia “com 
orgulho” as cores do clube 
da terra e confessa ter recu-
sado “propostas tentadoras” 
por conta da fidelidade a 
origens que “o dinheiro não 
paga”.

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
que na passada quinta-feira 
deu o pontapé de saída para 
mais um treino da formação 
feminina de futsal, elogia a 
“vontade férrea” de dirigen-
tes e atletas do FCV, reve-
ladora do “quão importante 
é a dedicação às causas, às 

coisas, para ter bons resulta-
dos”.

A visita ao clube ocorreu 
no quadro de mais uma jor-
nada do Roteiro para a Ino-
vação, que faz por evidenciar 
exemplos de determinação, 
criatividade e empreendedo-
rismo.

Para o edil famalicense, o 
FCV “é um caso de estudo”, 

considerando que “só com 
muita imaginação e criativi-
dade, muito esforço, trabalho 
e humildade se consegue 
chegar a este patamar nacio-
nal no futsal feminino”, face 
à ausência de “uma cintura 
de apoios externos que faça 
este clube crescer”. Paulo 
Cunha fala mesmo de uma 
“conjugação muito virtuosa 

de factores”, um dos quais a 
atleta Ana Azevedo, enquan-
to “inegável agente polariza-
dor”.

Convicto da importância 
do apoio estritamente logísti-
co que o município disponibi-
liza, o presidente da Câmara 
elogia ainda a “criatividade” 
de um clube que consegue 
“chegar onde os outros não 
chegam, com a dimensão fi-
nanceira que têm”.

Ana Azevedo, que é 
também capitã da selecção 
nacional, tendo disputa-
do recentemente a final do 
Campeonato da Europa da 
modalidade, diz-se “feliz” no 
clube e garante que enquan-
to assim não irá sair. Assu-
me, de resto, ter recebido 
ao longo dos anos propos-
tas “algumas tentadoras”, do 
ponto de vista remunerató-
rio que no caso concreto do 
FCV não existe, mas deixa 
claro que “há coisas na vida 
que o dinheiro não paga”, no-
meadamente o sentimento 
de pertença à terra, a família 

e os amigos.
Francisco Paiva, presi-

dente do clube e treinador, 
orgulha-se da força moti-
vacional da equipa, e deixa 
claro que essa é a base de 
um desempenho desportivo 
que sobressai no panorama 
nacional da modalidade.

No rescaldo de uma épo-
ca em que perderam algu-
mas atletas, “porque a ver-
tente financeira falou mais 
alto”, e de um recurso a atle-
tas mais jovens para recirar 
a equipa, o treinador espera 
voltar a ser Campeão Nacio-
nal. “Assumimo-nos como 
candidatos”, afirma a propó-
sito, e ambiciona: “o grande 
sonho, tanto pessoal, como 
da equipa, é o de ganhar a 
Taça de Portugal, que ainda 
não temos”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Roteiro para a Imnovação, foi ao treino

Futebol Clube de Vermoim impõe-se 
aos “Golias” do futsal feminino nacional

Paulo Cunha com Ana Azevedo, capitã da formação de Vermoim e da Selecção Nacional

Os vereadores do Partido 
Socialista (PS) propuseram 
ao executivo a aquisição 
das antigas instalações da 
Fábrica de Tecidos Oliveira 
Ferreira, em Riba de Ave, 
para que, depois de requalifi-
cadas, com o objectivo de aí 
criar um “pólo industrial ino-
vador” que permita a fixação 
de empresas, e uma central 
de camionagem. A proposta 
foi apresentada na reunião 
do executivo municipal da 
passada quinta-feira, mas 
foi chumbada com os votos 
contra da maioria PSD/PP, 
que concorda com a filosofia 
da proposta, orientada para 
a dinamização económica 
da vila, mas discorda com a 
forma de lá chegar.

O socialista Nuno Sá 
justifica a proposta com a 
intenção de trazer mais di-
namismo económico àquela 
freguesia. O vereador fala de 
perdas ao longo dos anos, 
fruto da crise do têxtil, mas 
também de medidas mais 
recentes como a dos cortes 

aos Contratos de Associa-
ção com Didáxis e Externa-
to, reforçando a necessidade 
de incentivos à criação de 
emprego, à fixação das, e à 
criação de mais-valias que 
potenciem o desenvolvimen-
to económico. No entender 
do PS, a criação deste pólo 
industrial, associada a uma 
valência que aposte nos 
transportes colectivos de 
passageiros, poderá ser a 
alavanca. “Fizemos aquilo 
que oposição responsável, 
séria e construtiva deve fa-
zer, que é lançar o debate, 
apresentar proposta e me-
didas concretas, neste caso 
para defender Riba de Ave”, 
explicou.

A maioria PSD/PP votou 
contra a proposta, não por-
que discorde com a proposta 
“do ponto de vista substan-
cial”, mas porque não defen-
de “atitudes avulsas”, e, por 
outro lado, já a estratégia de 
revitalização está em curso, 
com medidas como a cria-
ção da Área de Reabilitação 

Urbana ou a Reabilitação do 
Cineteatro Narciso Ferreira. 
“Tudo isso está a ser compa-
ginado de forma a que, quan-
do tomarmos uma decisão, 
adoptarmos uma resolução, 
ela tenha efeitos práticos 

não só naquele caso indivi-
dual, daquela fábrica, daque-
le quarteirão, mas em termos 
mais globais”, esclarece.

Convicto de que o Cinete-
atro vai actuar em “contra-ci-
clo”, face às vicissitudes que 

a vila tem sofrido. “É bom 
não esquecer que os proble-
mas graves, e as más notí-
cias para Riba de Ave, não 
aconteceram só na década 
de 80 e 90. Já neste século, 
já com esta governação, há 
decisões que afectaram mui-
to negativamente aquela re-
gião, como o caso do dossier 
educação, que foi um rude 
golpe nas legítimas aspira-
ções daquela comunidade”, 
lamentou.

Ricardo Mendes 
e Nuno Sá em troca 
de galhardetes

Durante a discussão da 
proposta do PS, o tema das 
escolas surgiu inevitavel-
mente. O vice-presidente da 
Câmara, Ricardo Mendes, 
dirigiu-se aos vereadores do 
PS, da mesma cor política do 
Governo que atacou o pólo 
de ensino que durante déca-
das assegurou ensino públi-
co naquela região, para dizer 

que “às vezes não estragar 
já é bom”. Referiu mesmo 
que a mais recente medida 
que constituiu “uma macha-
dada na dinâmica da vila de 
Riba de Ave tem um rosto”, 
o da governação socialista, 
denunciando a ironia de se o 
PS a estar agora preocupa-
do com as consequências: 
“aquilo que este Governo fez 
às crianças e às escolas que 
foram criadas por investi-
mentos dos ribadavenses foi 
um crime de lesa pátria”.

Na reacção, Nuno Sá la-
mentou a “intervenção po-
litiqueira” do vice-presiden-
te, esclarecendo: “eu não 
acompanho a forma abrupta 
como o Governo tratou esse 
assunto”. Para o socialista, 
para quem o essencial é o 
contributo do PS para apon-
tar caminhos, “o Governo 
não fez tudo bem nessa ma-
téria”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Oposição no executivo propôs aquisição da antiga Fábrica de Tecidos Oliveira Ferreira 
para criar pólo industrial e central de camionagem

PS e Câmara alinhados na substância, 
mas desalinhados na forma
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Entre os 21 eurodeputados portugueses, 
sobressaem José Manuel Fernandes (do PSD), 
com 133 pontos, Miguel Viegas (da CDU), com 
98,7 pontos, António Marinho e Pinto (do PDR), 
com 98,5 pontos, João Ferreira (da CDU), com 
95,8 pontos, Ricardo Serrão (PS), com 77,4 
pontos, Paulo Rangel (PSD), com 73,8 pontos, 
Marisa Matias (do BE), com 63,1 pontos, Maria 
João Rodrigues (PS), com 62,3 pontos e João 
Pimenta Lopes (CDU), com 53,7 pontos. 
Se tivermos como referência a escala de zero a 
cem (0 – 100), utilizada nas nossas escolas até 
ao 9º ano de escolaridade, estes serão os 
“nossos” deputados europeus com nota positiva, 
ou seja, deputados europeus que, segundo os 
critérios do “MEP Ranking”, fizeram, no 
Parlamento Europeu, relatórios e declarações, 
em qualidade e quantidade que justificam 
esta “positiva”…

1. Os melhores…

Na próxima semana, e à semelhança do que tenho feito 
ao longo dos últimos anos, vou tecer algumas considerações 
sobre as posições das escolas de Vila Nova de Famalicão 
no “ranking das escolas” (posição numérica), recentemente 
fornecido pelo Ministério da Educação. Como poderemos ver 
(e os meios de comunicação social já fizeram disso eco), a 
posição das escolas de Famalicão no “ranking” continua a 
não ser famosa…

Hoje vou trazer aos meus leitores um outro “ranking”, o 
“ranking” dos portugueses eleitos para o Parlamento Europeu 
(os “nossos” deputados europeus) que agora estão a terminar 
mais um mandato. Este “ranking” foi dado a conhecer pelo 
“Diário Económico”, com base no chamado “MEP Ranking” 
(organismo que avalia o desempenho dos deputados euro-
peus) e que, contrariamente ao que aconteceu com as esco-
las, não teve grande eco na comunicação social!

A pergunta que é colocada é a seguinte: “Na presente 
legislatura (obviamente legislatura europeia), quem são os 
eurodeputados portugueses mais produtivos e assíduos?” O 
“MEP Ranking” analisa quatro categorias gerais de ativida-
des (relatórios, declarações, funções e assiduidade) e atribui 
pontos, de acordo com critérios quantitativos e qualitativos.

Entre os 21 eurodeputados portugueses, sobressaem 

José Manuel Fernandes (do PSD), com 133 pontos, Miguel 
Viegas (da CDU), com 98,7 pontos, António Marinho e Pin-
to (do PDR), com 98,5 pontos, João Ferreira (da CDU), com 
95,8 pontos, Ricardo Serrão (PS), com 77,4 pontos, Paulo 
Rangel (PSD), com 73,8 pontos, Marisa Matias (do BE), com 
63,1 pontos, Maria João Rodrigues (PS), com 62,3 pontos e 
João Pimenta Lopes (CDU), com 53,7 pontos. Se tivermos 
como referência a escala de zero a cem (0 – 100), utiliza-
da nas nossas escolas até ao 9º ano de escolaridade, estes 
serão os “nossos” deputados europeus com nota positiva, 
ou seja, deputados europeus que, segundo os critérios do 
“MEP Ranking”, fizeram, no Parlamento Europeu, relatórios e 
declarações, em qualidade e quantidade que justificam esta 
“positiva”, ao mesmo tempo que exerceram as suas funções 
com a qualidade necessária e tiveram uma assiduidade que 
não “escandaliza”!

2. Os piores…

Ana Gomes (PS) “inaugura” as “notas negativas”, com 47,6 
pontos, seguindo-se-lhe, na segunda metade desta tabela 
“negativa”, Carlos Coelho (PSD), com 47 pontos, Pedro Silva 
Pereira (PS), com 44,7 pontos, Carlos Zorrinho (PS), com 42 
pontos, Cláudia Monteiro de Aguiar (PSD), com 37 pontos, 
José Inácio Faria (MPT), com 35,9 pontos, Liliana Rodrigues 
(PS), com 32 pontos, Sofia Ribeiro (PSD), com 29 pontos, 
Francisco Assis (PS), com 28,5 pontos, Nuno Melo (CDS), 
com 25,5 pontos, Fernando Ruas (PSD), com 25,5 pontos e 
Manuel dos Santos (PS), com 7,1 pontos!

Entre estes “melhores” e “piores”, destaca-se pela positi-
va José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD, com uma 
assiduidade de 98% em sessões plenárias e de 93% em vo-
tações nominais. No que toca à produtividade, José Manuel 
Fernandes tem 811 discursos, 20 perguntas escritas, duas 
declarações, 20 relatórios, 164 emendas de relatórios e 932 
explicações de voto, entre outros dados estatísticos.

Entre os “três melhores” (José Manuel Fernandes, Miguel 
Viegas e António Marinho e Pinto) e os “três piores” (Nuno 
Melo, Fernando Ruas e Manuel dos Santos), a diferença é 
abissal. A produtividade e a assiduidade de uns e de outros 
não é comparável! Trabalhar custa e ser assíduo também 
custa!

O que não deixa de ser interessante e necessite talvez de 
uma análise mais científica é que ficamos com a sensação 
de que os deputados europeus que mais falam e “barafus-

tam” aqui em Portugal são aqueles que menos intervêm e 
que menos “produzem” em Bruxelas. Portugal é Europa, com 
muita honra e com muito orgulho, para a grande maioria dos 
Portugueses e dos Famalicenses. No entanto, há alguns por-
tugueses deputados europeus (ou seja, deputados da cúpula 
do mundo e da civilização) que não sentem a necessidade 
e a premência de nos levar, em todas as circunstâncias e 
momentos, ao mundo a que também pertencemos e que é 
nosso de pleno direito.

Se voltarmos às classificações das nossas escolas do En-
sino Básico e se fizermos corresponder à cotação numérica 
uma apreciação qualitativa global do desempenho dos “nos-
sos” deputados europeus, obteríamos os seguintes resulta-
dos: mais de 90 pontos, excelente (aqui temos que salientar 
José Manuel Fernandes que passa a barreira dos 100 pon-
tos); entre 73 e 89 pontos, satisfaz bastante, entre 50 e 72 
pontos, satisfaz, entre 25 e 49 pontos, reduzido e, finalmente, 
abaixo dos 25 pontos, muito deficiente.

Nuno Melo e Fernando Ruas “safam-se” por meio ponto 
desta classificação muito negativa, a mais baixa da escala; 
Manuel dos Santos, com 7,1 pontos, é que é, definitivamente, 
“o pior aluno da turma”!

3. Uma das melhores…

Uma instituição credível como é a Deco atribuiu à urgência 
do Hospital de Famalicão uma classificação de grande pres-
tígio a nível nacional, depois de analisar a “experiência dos 
utentes” em 42 hospitais portugueses públicos e privados. 
A urgência do Hospital de Famalicão consegue o 4º lugar a 
nível nacional e o 2º lugar entre os hospitais públicos. Entre 
os hospitais do Norte que integram o Serviço Nacional de 
Saúde, o Hospital de Famalicão fica em 3º lugar. Só estão à 
frente o IPO e o Hospital de Santo António!

Mais uma vez aqui, a comunicação social nacional passou 
ao lado deste fato, não lhe dando a notoriedade que mere-
ce…

É aos profissionais do Hospital de Famalicão (médicos, 
enfermeiros, técnicos, administrativos e, naturalmente, ao 
Conselho de Administração) que esta distinção é devida. 
Agora há que trabalhar para que Famalicão tenha a melhor 
urgência do País…

Dia a Dia - Mário Martins

O “ranking” dos “nossos” deputados 
europeus…
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O Centro Social de Calen-
dário acolheu, no pasasdo 
dia 13, o primeiro Encontro 
das Instituições Particula-
res de Solidariedade Social 
(IPSS) do concelho de Vila 
Nova de Famalicão, promo-
vido pela Pastoral Socialdo 
Arciprestado de Famalicão 
e pelo Representante das 
IPSS no Conselho Local de 
Ação Social (CLAS). 

O encontro contou com 
a presença de dirigentes e 
diretores técnicos de 29 IP-
SS’s, que durante duas ho-
ras debateram problemas e  
soluções para o futuro. Em 
nota de imprensa, a organi-
zação sublinha quer “o maior 
fruto desta reunião foi a defi-
nição de uma estratégia con-
certada de intervenção no 
concelho, de forma a unir es-
forços, partilhar experiências 
e reivindicar soluções junto 

das entidades competentes”.
No debate foi sublinhado 

“o papel das IPPS, enquanto 
instituições de proximidade, 
com instalações de quali-
dade, nas localidades mais 
próximas dos problemas 
pertinentes da população de 
todas as idades”, constituin-
do-se como “meio de con-
vergência e de resposta para 
a infância, juventude, família, 
deficiência e terceira idade”. 
O encontro servuiu ainda 
para perceber o compromis-
so das IPPS’s com a resolu-
ção dos problemas, uma vez 
que “quando não conseguem 
resolver os problemas por si 
procuram encaminhar para 
outras instituições do Estado 
ou Rede Social”. Além disso, 
o”ferecem uma gestão rigo-
rosa e de qualidade, exerci-
da por dirigentes voluntários 
e técnicos altamente qualifi-

cados que prestam um rele-
vante serviço à comunidade; 
pugnam pela dignidade da 
pessoa humana e desenvol-
vem um trabalho multiface-
tado, com prioridade para os 
mais débeis da sociedade”.

Esta forma pronta de es-
tar perante os problemas 
contrasta, contudo, com “al-
gumas injustiças que gos-
tariam de ver corrigidas”. 
Em concreto, as IPSS’s 
gostariam de contar com “a 
atualização dos acordos de 
cooperação em função do 
aumento da inflação e dos 
salários do pessoal funcio-
nário; a atualização de legis-
lação considerada obsoleta, 
que impede o crescimento 
e a prestação de melhores 
serviços à população; a cor-
reção de injustiças no corte 
de verbas mensais, em fun-
ção da frequência de utentes 

nas diferentes respostas so-
cias, apesar da manutenção 
permanente dos mesmos 
serviços e funcionários”. Do 
encontro resultou mesmo 
constatada “a falta de res-
peito e consideração do Go-
verno por todos os dirigentes 
que prestam diariamente 
serviços de gratuidade a es-
tas instituições”.

Face a esta leitura do 
sector, as IPPS’s presentes 
consideraram “oportuno” im-
primir maior frequência a es-
tes encontros, e criar grupos 
de trabalho para maior par-
tilha e articulação em rede; 
comunicar as preocupações 
apontadas neste encontro e 
pedir respostas concretas à 
CNIS – Confederação Na-
cional das Instituições de 
Solidariedade, Segurança 
Social e Ministro do Traba-
lho e Solidariedade; solicitar 

ao presidente da Câmara e 
do CLAS – Conselho Local 
de Ação Social, que tome 
em suas mãos a defesa das 
IPSS do concelho de Vila 
Nova de Famalicão e reser-
ve parte do orçamento muni-
cipal para apoio às mesmas.

Recorde-se que o terri-
tório concelhio é composto 

por um total de 43 IPSS que 
prestam serviços de proxi-
midade na área da Infância, 
Deficiência e Terceira Idade. 

Encontro concelhio de IPSS’s define 
“estratégia concertada de intervenção no concelho”
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Ultimam-se os preparati-
vos para mais um Carnaval 
em grande em Vila Nova de 
Famalicão. Essa mesma é a 
expectativa da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Fa-
malcão, que renova o convite 
aos foliões, mas aposta forte 
na segurança. 

Para que as memórias 
guardadas da noite mais 
longa do ano na cidade, a 
autarquia famalicense volta 
a assegurar transporte rodo-
viário gratuito e viagens de 
comboio a dois euros. 

No total, avança o muni-
cípio em nota de impremsa, 
estarão disponíveis um total 
de nove linhas de autocar-
ros que sairão das diversas 
freguesias do concelho às 
21h15, 22h15 e 23h00, em 
direção ao centro da cidade. 

As viagens de regresso 
estão agendadas para as 
02h00, 03h45 e 05h00, com 
saída do Parque 1.º de Maio, 
em frente à Escola Secundá-
ria D. Sancho I. As viagens 
são gratuitas e para viajar 
basta aparecer. Os locais de 
paragem no regresso e com 
vários destinos freguesias 
fora, estão disponíveis para 
consulta em www.vilanova-
defamalicao.org/_carnaval. 

Os autocarros saem das 
freguesias de Joane (dois 
autocarros em cada horário), 
Pedome, Riba de Ave (três 
autocarros em cada horário), 

Bairro, Ribeirão, Fradelos, 
Gondifelos, Arnoso Santa 
Eulália e Portela.

Para além dos autocarros 
há também viagens de com-
boio por apenas dois euros 
ida e volta para quem vem 
de fora do concelho, através 
de uma parceria entre a au-
tarquia e a CP – Comboios 
de Portugal. 

O Bilhete Especial Car-
naval é válido nos Comboios 
Urbanos do Porto (linhas 
de Aveiro, Braga, Marco de 
Canaveses e Guimarães) e 
para compras antecipadas 
entre 18 de fevereiro e 3 de 
março, com utilização a par-
tir das 12h00 do dia 4 e re-
gresso até às 12h00 do dia 5 
de março. 

O presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
explica a filosofia de aposta 
na disponibilizaçãod e trans-

portes: “queremos que todos 
possam viver a nossa noite 
carnavalesca e para isso vol-
tamos a apostar neste plano 
de mobilidade direcionado 
para quem vive em Famali-
cão, mas também para quem 
vem de fora. Assim todos 
poderão experienciar esta 
grande festa e poderão fazê-
-lo de uma forma segura”.

A noite de segunda para 
terça-feira de Carnaval, 45 
para 5 de Março, é o ponto 
alto da folia. No entanto, a 
festa arranca três dias antes, 
já na próxima sexta-feira, 1 
de março, com as crianças 
das escolas do concelho a 
desfilar pelas ruas da cida-
de, a partir das 14h30, num 
cortejo infantil, carregado de 
cor, criatividade e muita ale-
gria.

Entretanto, na segunda-
-feira de Carnaval a cidade 

agita-se a partir das 14h00, 
com os seniores a mostra-
rem o que valem no Pavilhão 
Municipal. Alegria, convívio, 
boa-disposição e muita brin-
cadeira marcam habitual-
mente o Carnaval sénior. 

À noite, o programa não 
tem hora, nem lugar marca-
do, apesar da garantia que 
a festa será memorável=. 
A animação fica a cargo 
dos milhares de foliões que 
serão acompanhados pela 
banda Famashow. Destaque 
ainda para o Desfile e Con-
curso de Mascarados, a par-
tir das 22h30.

Câmara volta a assegurar transporte gratuito 
e viagens de comboio a dois euros 

Tira o pé do chão 
e vem foliar 
ao Carnaval 
de Famalicão

Os meninos da Gerações tiveram oportunidade de “jo-
gar”, no passado dia 16 de Fevereiro, no auditório do Con-
servatório Bomfim, em Braga, o Jogo dos Direitos.

Em nota de imprensa a Gerações adianta que este é 
“um jogo pedagógico de tabuleiro que assume a particula-
ridade de ter envolvido na sua construção a participação 
de diversos grupos de crianças, através da intervenção 
das entidades parceiras, refletindo deste modo as suas 
experiências de vida e as suas interrogações sobre os 
seus direitos e os direitos que assistem outras crianças 
que vivem em contextos distintos”. O jogo tem como objec-
tivo “ensinar às crianças a partir dos seis anos, de forma 
lúdica, os seus direitos e deveres, podendo ser utilizado 
em diversos contextos sociais e educativos”. Os seus con-
teúdos baseiam-se na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e na Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Este jogo procura desta forma “contribuir para o pensa-

mento reflexivo, aliado a padrões de ética e de justiça so-
cial, sobre questões prementes na sociedade, favorecen-
do o desenvolvimento de competências no domínio dos 
valores e dos comportamentos associados à cidadania”.  

A iniciativa foi desenvolvida no âmbito de um grupo de 
trabalho promovido pela EAPN Portugal/ Núcleo Distrital 
de Braga, composto por um conjunto de entidades, desig-
nadamente: ACAPO – Delegação de Braga, Associação 
de Fomento Amarense, Associação Gerações, Associa-
ção de Moradores das Lameiras, Associação Valoriza, 
Centro Cultural e Social de Santo Adrião, Fundação Bom-
fim e Universidade do Minho.

A sessão contou com a presença das crianças, de pais 
e de outros familiares e de colaboradores de diversas en-
tidades e esteve aberta à comunidade em geral. O jogo 
foi apresentado através da visualização de um vídeo e de 
uma encenação por parte de crianças que denotaram os 

direitos que lhes assiste. No final, houve lugar à atribuição 
de certificados de participação às crianças envolvidas e à 
tradicional fotografia de grupo.

Crianças da Gerações participam na construção 
do Jogo dos Direitos

HumanitAVE ajuda 
professores da Guiné

A HumanitAVE- Associação de Emergência Huma-
nitária promove, no próximo mês de Julho, uma ação de 
partilha com os professores Guineenses sob o lema “Aju-
de-nos a Ajudar”. 

O objectivo da iniciativa é o de ajudar os professores da 
Guiné Bissau a terem contacto com outras experiências 
de ensino e outras formas de lecionar português e ma-
temática nas suas escolas. Para o efeito, a HumanitAVE 
apela a que os professores das áreas de Português, Mate-
mática e Animadores Socioculturais se possam associar. 
Os interessados podem contactar a instituição pelo núme-
ro 962784200, ou através do endereço de e-mail geral@
humanitave.pt.
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O CDS-PP apresentou 
uma moção de censura ao 
Governo de António Costa 
em ano de eleições legisla-
tivas. Para a crítica a moção 
foi apresentada fora de tem-
po, não fazendo sentido a tão 
pouco tempo do acto eleitoral 
querer eleições antecipadas.

A apresentação de uma 
moção de censura ao gover-
no é um direito constitucio-
nalmente consagrado, cujo 
seu exercício não se encontra 
limitado temporalmente.

Por outro lado, configura 
também um dever de todos 
os deputados ou grupos par-
lamentares que entendam 
que o governo não exerce as 
suas funções de acordo com 
as necessidades do país, na 
medida em que, gozando 
dessa prerrogativa, dela de-
vem lançar mão sempre que 
assim o entendam.

Mas a moção de censura 
do CDS-PP ao governo de 
António Costa encontra-se 
também substancialmente le-
gitimada por duas ordens de 
razão.

Desde logo seria neces-
sário trazer novamente ao 
debatepolítico a hipocrisia 
em que assenta a geringon-
ça. Hoje é notório que se trata 
de uma coligação de partidos 
que teve como único intuito 
impedir que a coligação PS-
D-CDS, que retirou o país da 
bancarrota, continuasse a go-
vernar.

Por outro lado, António 
Costa iniciou o seu manda-
to num contexto económico 

muito favorável. Enquanto 
houve dinheiro vingou a es-
tratégia de comunicação do 
governo de que tudo estava 
bem. E escondido de baixo 
dessa comunicação encon-
trava-se um governo inerte 
que não foi capaz de promo-
ver a reformas estruturais ne-
cessárias e que o momento 
positivo exigia.

Acontece que, foi sol de 
pouca dura, pois hoje é evi-
dente, aos olhos de todos, 
que Portugal tem os servi-
ços públicos colapsados e 
em permanente desagrega-
ção, ao mesmo tempo que é 
imposta aos portugueses a 
maior carga fiscal das últimas 
décadas.

Se um governo que em 
contexto económico favorá-
vel consegue levar um país a 
um estado desta gravidade, 
outra resposta não merece 
que não uma moção de cen-
sura, seja ela apresentada 
em ano eleitoral ou não.

Mas se a moção só por 
isso já faria sentido ser apre-
sentada, ela permitiu ainda 
clarificar o panorama político 
partidário em Portugal, que 
aos olhos de todos poderia 
parecer confuso.

Do lado do PSD Rui Rio 
que referiu quea moção apre-
sentada pelo CDS não teria 
qualquer efeito prático, talvez 
não imaginasse que ela lhe 
serviria tanto.

O PSD votou favoravel-
mente a moção demonstran-
do a sua discordância pela 
forma como o país tem sido 

governado, o que lhe permitiu 
um reposicionamento, sendo 
certo, ainda assim, que a úni-
ca garantia que os portugue-
ses têm de não ver António 
Costa governar novamente é 
o voto no CDS-PP. 

Mais à Esquerda o PCP 
e BE continuam submissos 
ao Partido Socialista. Con-
tudo, tentam esconder essa 
submissão com o apoio às 
greves fora das portas do 
parlamento. Mas quando se 
trata de frontalmente colocar 
António Costa em sentido, a 
esquerda não tem dúvidasem 
se colar ao poder que tanto 
almeja.

Assim sendo, a moção 
de censura do CDS-PP teve 
um efeito prático que prova-
velmente foi muito além do 
expectável, pois conferiu a 
possibilidade de esclarecer 
os Portugueses de uma for-
ma tão evidente que a própria 
campanha eleitoral talvez 
não seja capaz de conseguir.

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

Poder da Moção 
de Censura do CDS-PP

A Juventude 
Socialista (JS) 
de Vila Nova de 
Famalicão orga-
nizou, no pas-
sado sábado, 
um debate para 
o qual desafiou 
todos os ante-
riores líderes. 
O evento teve 
lugar em Joane, 
no “JoannemAu-
ditorium”, e contou com a presençade Carlos de Sousa, Joaquim Ribeiro, André Costa, Rui 
Faria, Luís Moniz e Márcia Nunes, todos ex-líderes desta estrutura concelhia, com a modera-
ção de Ricardo Dias, actual presidente da estrutura concelhia. 

  Sob o lema “No meu tempo era assim…”, os vários intervenientes procuraram mostrar 
como eram as vivências da JS nos seus tempos. “Foram revividas histórias e momentos 
marcantes desta juventude, desde os anos 70/80 até à atualidade”, descreve a JS em nota de 
imprensa, acrescentando que também não faltaram as histórias “caricatas”. O debate ficou 
ainda marcado por apelos para que “a juventude não deixe de lutar por aquilo que convicta-
mente acredita e para nunca deixar de ser irreverente e interventiva”. 

No rescaldo da iniciativa, a estrutura actual da “jota” reitera que “é conhecendo o passado, 
que se torna possível projetar e construir um futuro Socialista melhor, mais forte e recheado 
de muitas vitórias”. 

JS regressa ao passado 
para construir um futuro 
“mais forte e recheado de vitórias”
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As juvenis da Didáxis de 
Riba de Ave disputaram a 
Final Four do campeonato 
regional da Associação de 
Andebol de Braga e vence-
ram os dois jogos disputa-
dos, sagrando-se campeãs 
regionais.

Na meia final bateram o 
Xico Andebol por 25-20 e na 
final o Maiastars por 29-22. 
Após conquistarem o apura-
mento para a fase nacional 
do campeonato de juvenis, 
o título regional deixa boas 

prespetivas para o que a 
equipa poderá fazer no na-
cional.

Terminada a primeira 
fase dos campeonatos de 
iniciadas, juvenis, juniores e 
seniores, o balanço “é extre-
mamente positivo, pois todos 
os escalões conseguiram o 
apuramento para as fases 
seguintes”, sublinha a Didá-
xis em nota de imprebnsa. 

Entretanto, as seniores 
vão disputar a fase final do 
campeonato nacional da 

2.ª divisão e discutir com as 
equipas do Batalha, SL Ben-
fica, Almeida Garret, Ílhavo, 

São Pedro do Sul, ABC e 
Académico do Porto a subi-
da à 1.ª divisão nacional.

Didáxis sagra-se Campeã Regional 
de Andebol

Atleta da EARO 
vice-campeã nacional

Beatriz Fernandes, 
atelta da Escola Atletismo 
Rosa Oliveira (EARO) sa-
grou-se hoje vice-campeã 
Nacional de Pista Coberta 
nos 800 metros, nos Cam-
peonatos Nacionais de Ju-
niores Pista Coberta,  pro-
va disputada na cidade de 
Braga, concretamente no 
Altice Forum.

Participaram ainda nestes campeonatos, Ana Marinho, 
que foi 11.ª nos 800 metros, e Rui Oliveira, que foi 12.º nos 
três mil metros, com recorde pessoal. De realçar que estes 
jovens atletas ainda são juvenis.
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O Bloco de Esquerda 
fez aprovar, na Assembleia 
Municipal da passada sex-
ta-feira, o voto de recomen-
dação à Câmara Municipal 
para que “desenvolva os 
procedimentos necessários 
para a programação de po-
líticas de mobilidade assen-
tes na redução das tarifas e 
na utilização do transporte 
colectivo de passageiros”, e 
para que “desencadeie de 
imediato negociações com a 
CIM (Comunidade Intermuni-
cipal) do Ave, Cávado e Área 
Metropolitana do Porto, com 
vista à redução dos passes 
de transportes públicos para 
todos os munícipes a partir 
de Abril de 2019”. 

O voto contou com os 
votos favoráveis do PS e da 
CDU, e com as abstenções 
dos partidos da coligação 
PSD/PP. A abstenção ba-
seia-se na “indecorosa dis-
criminação” que consideram 
expressa no Programa de 

Apoio à Redução de Tarifá-
rio (PART), ao endereçar 88 
dos 104 milhões de finan-
ciamento disponível para 
Lisboa e Porto, e apenas 16 
milhões para todo o resto 
do país, sendo que apenas 
pouco mais de 1,3 milhões 
estão destinados à CIM que 
o município de Vila Nova 
de Famalicão integra. A ex-
pressão foi usada pelo so-
cial-democrata Jorge Paulo 
Oliveira, que denuncia: “este 
programa põe os famalicen-
ses a pagar os altamente 
deficitários transportes de 
Lisboa, nos quais não anda. 
Em Vila Nova de Famalicão 
não há metro, nem Carris, 
nem Transtejo, sem Soflusa, 
mas os famalicenses pagam. 
Aqui pagamos. Os famali-
censes vão continuar a pa-
gar a mobilidade dos lisboe-
tas, ou seja, da região mais 
rica do país”.

Na reacção, o deputado 
do Bloco, Paulo Costa, re-

feriu que até concorda com 
a desigualdade territorial 
do programa, da mesma 
forma que concorda com o 
“calendário apertado” a que 
submete as decisões dos 
municípios, mas invocou 
o princípio da contribuição 
solidária para rebater o ar-
gumento de Jorge Paulo Oli-
veira: “a ser assim, porque 
é que um bragantino há-de 
pagar os milhões que se gas-
tam na orla costeira”.

Numa sessão com pou-
ca discussão, a Assembleia 
Municipal voltou a debater 
ainda a questão da Loja do 
Cidadão, por intermédio do 
deputado Paulo Pinto, do 
PS. Questionou o presiden-
te da Câmara, Paulo Cunha, 
acerca do ponto da situação 
do processo, e o quanto já 
o município gastou na ren-
da do espaço que mantém 
vinculado à valência. “Que-
remos saber o custo que es-
tamos a ter por conta de uma 

valência que não sabemos 
quando vamos ter”, questio-
nou.

Jorge Paulo Oliveira rea-
giu, devolvendo responsabili-
dades ao Governo socialista, 
responsável por calendarizar 
a criação da Loja do Cida-
dão para a última fase do 
programa de investimentos 
que definiu para o período 
2017-2019, e já responsável 
também pela violação do 
seu próprio calendário ao 
assumir, mais recentemente, 
que só em 2020 esse inves-
timento poderá ser possível. 
“Talvez, quiçá, em 2020…”, 
comentou acerca do incum-
primento do prazo estabe-
lecido, para concluir que “o 
Governo não cumpre com a 
sua palavra”. SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Assembleia Municipal discutiu Programa de Apoio à Redução de Tarifário

“Indecorosa discriminação” 
justifica abstenção da coligação 
à recomendação do Bloco

Proposta do Bloco passa com votos favoráveis à esquerda

Cior procura “mais 
e melhor” empregabilidade 
para os seus alunos

A Escola Profissional 
CIOR acolheu, na passada 
quinta e sexta-feira, alguns 
diretores e professores de 
instituições parceiras da Ale-
manha e Espanha, para uma 
reunião preparatória tendo 
em vista a elaboração de 
uma candidatura ação/chave 
2, no âmbito do Erasmus+, 
relacionada com a emprega-
bilidade dos estudantes que 
frequentam o ensino profis-
sional.

Para Paula Pereira, da 
direção da escola e respon-
sável pelo Gabinete de Pro-
jetos, para além do conhecimento de diferentes realidades e contextos educativos e forma-
tivos existentes em vários países europeus, pretende-se criar e desenvolver ”mecanismos e 
estratégias facilitadores de maior e melhor empregabilidade dos nossos alunos”. 

Neste contexto, e ainda segundo esta responsável da CIOR, num  “trabalho de diagnós-
tico, acompanhamento e gestão de expetativas” serão envolvidos os alunos, os serviços de 
psicologia e orientação profissional, os responsáveis pelo acompanhamento da formação em 
contexto de trabalho/estágios,as empresas, as universidades e estruturas descentralizadas 
da administração pública liadas ao emprego e formação profissional.

Para além da CIOR e de escolas da Alemanha e Espanha, este projeto, com duração de 
dois anos, conta ainda com instituições parceiras da Turquia e da Croácia. 

Colheita de Sangue 
em Arnoso Sta. Maria

A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de  Famalicão promove, no próximo 
domingo, uma colheita de sangue na sede da Junta de Freguesia de Arnoso Santa Maria, uma 
iniciativa com o apoio da Junta de Freguesia e aberta à população em geral.

A colheita será realizada entre as 09h00 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue e 
da Transplantação (IPST).



13O POVO FAMALICENSE26 de Fevereiro de 2019



14 O POVO FAMALICENSE 26 de Fevereiro de 2019

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão e presidente da 
Comissão Política do Partido 
Social Democrata (PSD) de 
Vila Nova de Famalicão é um 
dos nove militantes que vão 
compor o Conselho de Opi-
nião da comissão da refor-
ma eleitoral, designada por 
“PSD 4.0”. O órgão, segundo 
o PSD de Famalicão, “terá 
como missão elaborar um 
documento sobre a reforma 
do sistema eleitoral, político 
e de revisão dos estatutos do 
partido”.

A estrutura integrada por 
Paulo Cunha conta com figu-
ras incontornáveis do PSD, 
como é o caso do seu mili-
tante número um, e antigo 
primeiro-ministro, Francisco 
Pinto Balsemão; Gonçalo 
Matias, assessor para os 
Assuntos Jurídicos e Cons-
titucionais da Casa Civil de 
Marcelo Rebelo de Sousa; 
Francisco Pereira Coutinho, 
doutorado em Direito pela 
Faculdade de Direito da Uni-
versidade Nova de Lisboa e 
atualmente subdiretor desta 

instituição; os especialistas 
em sistemas eleitorais Nuno 
Garoupa e Nuno Sampaio; o 
investigador do ISCTE Pedro 
Fontes Falcão; o presidente 
da mesa do Congresso do 
PSD Paulo Mota Pinto e o 
ex-ministro Ângelo Correia, 
que coordena a área da De-
fesa do Conselho Estratégi-
co Nacional do partido.

Os elementos deste órgão 

consultivo foram divulgados 
na passada sexta-feira. Este 
Conselho de Opinião visa 
constituir uma parte da aus-
cultação da sociedade que 
o PSD quer fazer para cons-
truir as suas propostas.

“A constituição do Con-
selho de Opinião surge na 
sequência da prioridade ma-
nifestada pelo presidente do 
partido de ouvir e envolver a 

sociedade portuguesa neste 
importante debate”, justificou 
o presidente da comissão de 
reforma eleitoral, Pedro Ro-
drigues, para quem “a credi-
bilização do sistema político 
implica a introdução de me-
canismos que promovam a 
aproximação entre eleitos e 
eleitores, potencie a transpa-
rência da atividade política 
e aumente a responsabiliza-
ção política dos eleitos pe-
rante os eleitores”.

Pedro Rodrigues, subli-
nha ainda: “estamos em-
penhados em consolidar 
conhecimento nesta área 
ouvindo especialistas, inves-
tigadores e académicos com 
pensamento e experiência 
nestas áreas”. Com esta me-
dida, o PSD assinala ainda 
uma forma pouco convencio-
nal de abordar estes temas, 
promovendo  “um amplo de-
bate nacional”. Deste traba-
lho sairão propostas que o 
PSD irá apresentar.

ASSEMBLEIA GERAL

Mário da Costa Martins, Presidente da Assembleia Geral da “Engenho” - 
Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este - convoca todos os 
associados para uma ASSEMBLEIA GERAL, a realizar no Centro Comuni-
tário, situado na Freguesia de Arnoso Santa Maria, no dia 24 de março de 
2019, às 11.00 horas, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS:

1. Análise e votação do Relatório de Atividades e Conta de Gerência do 
ano de 2018, bem como do parecer do Conselho Fiscal.

2. Outros assuntos de interesse para a Associação. 

Nos termos estatutários, se à hora constante da convocatória não se
encontrarem presentes mais de 50% dos associados com direito a voto, a 
Assembleia reunirá trinta minutos depois com qualquer número de 
associados. 

Arnoso Santa Maria, 2019.02.22

O Presidente da Assembleia Geral

(Mário C. Martins)

Autarca famalicense integra grupo de nove

Paulo Cunha no Conselho de Opinião 
da reforma eleitoral do PSD

Desafio à sociedade civil
Venha fazer parte 
do “elenco” 
da Casa das Artes

“Gosta de fre-
quentar a Casa 
das Artes de 
Vila Nova de Fa-
malicão? É es-
petador habitual 
da programação 
deste teatro mu-
nicipal? Sabia 
que é possível 
fazer parte inte-
grante de um es-
petáculo que vai 
a palco no grande auditório?”. Não sabia, mas é verdade. 
A Casa das Artes está a abrir as portas aos interessados 
em participar em espectáculos, uma iniciativa inédita e 
que constitui “uma oportunidade rara”, assinala.

A Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão tem aber-
to, até esta quarta-feira, dia 27 de fevereiro, o “Open Call” 
para um espetáculo de dança/teatro, a que se podem can-
didatar todos os interessados, entre os 20 e 50 anos de 
idade e residentes no concelho. Envie o seu nome, idade 
e telemóvel para o email: barro.casadasartes@gmail.com 

São necessários entre 30 a 50 elementos da comunida-
de local para integrar o espetáculo “Barro - Terra Molhada 
Onde a Bota Escorrega”, da Companhia Instável, que é 
inspirado no processo de fabrico e no imaginário cultural 
do Barro Negro de Bisalhães (Património da UNESCO) e 
do barro de Pinela.

São necessárias pessoas para intérpretes e músicos. 
Não é requerida qualquer formação em teatro nem em 
música.
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O Grupo Desportivo 
de Natação de Famalicão 
(GDNF), por intermédio de 
Adriano Niz esteve em evi-
dência no Torneio Nacional 
de Fundo de Masters, ao 
vencer a prova de 1500 Li-
vres e ao obter o recorde na-
cional da categoria.

Para além deste resul-
tados, ainda os famalicen-
ses Daniela Lopes, Gabriel 
Santos e Gonçalo Sampaio 
estiveram em boa forma, no 
Campeonato Nacional de 
Longa Distância, com des-
taque para a Daniela Lopes 
que se classificou em 4.º 
lugar da geral dos três mil 
metros, nesta sua primeira 
participação no campeonato 
nacional de longa distância, 
que se realizou nas piscinas 

olímpicas da Póvoa de Var-
zim.

Para o treinador Pedro 
Faia, “Famalicão esteve 
mais uma vez representado 
ao mais alto nível, com os 
seus extraordinários atletas 
a demonstrar todo o seu po-

tencial desportivo” O técnico 
salienta o “excelente mo-
mento de consagração de 
quem trabalhou e uma es-
sencial aprendizagem para 
todos, pois mais que treinar, 
temos de aprender a treinar 
e a competir”. No entender 

de Pedro Faia, “com atletas 
comprometidos e competen-
tes tudo se torna mais fácil”.

A prova teve lugar nas 
Piscinas Municipais da Pó-
voa de Varzim no passado 
fim de semana.

Torneio Nacional de Fundo de Masters, nas Piscinas Olímpicas 
da Póvoa de Varzim 

Adriano Niz vence os 1500 Livres 
e bate recorde nacional da categoria

Sérgio Costa e Rita Almeida, da Academia Gindança, sagraram-
-se Campeões Nacionais em Profissionais Standard, pelo terceiro ano 
consecutivo, no Campeonato Nacional de 10 Danças em Dança Des-
portiva, que se realizou no passado domingo em Lisboa. Da Gindança, 
ainda o par Rafael Almeidam e Bárbara Silva conquistaram o título de 
Campeões Nacionais em Juniores 1 Intermédios.

A Aacademia famalicense foi a terceira escola com mais pares 
presentes neste campeonato, e para além daqueles dois títulos de 
campeã ainda obteve mais quatro pódios e um 4.º lugar. Os tercei-
ros lugares do pódio foram assegurados pelos pares Tomás Gomes e 
Gabriela Teixeira, em Juniores 1 Open; Filipe Gomes e Lara Batista, 
em Juventude Open; Vasco Torres e Matilde Santos em Juniores Ini-
ciados 2; e Telmo Teixeiram e Sara Teixeira, em Adultos Intermédios. 
No quarto lugar de Juniores Open 1 ficou o par Tiago Lemos e Juliana 
Pereira, registando-se ainda um 5.º lygar para o par Afonso Marinho e 
Lara Sousa em Juvenis 2. Relatgivamente a este último, refira-se que 
devido a uma lesão o par só participou em metade da prova, o que se 
refletiu na classificação final.

Animada com estes resultados a Gindança compromete-se com a 
continuação do seu trabalho, porque a época ainda agora vao no início.

Gindança com 2 campeões nacionais 
no Nacional de 10 Danças

Joane acolheu mais de 500 escuteiros 
para celebrar nascimento do fundador

O escutismo esteve em festa, neste sábado, com as co-
memorações dos 162 anos do nascimento do fundador do 
escutismo, Baden Powell (B.P. nasceu a 22/2/1857), que se 
realizaram em Joane. Este foi também o dia escolhido para 
comemorar o dia da Patrulha Pica, no modelo de organiza-
ção do Núcleo de Famalicão do Corpo Nacional de Escutas 
(C.N.E.), que foi dividido em 2007 em quatro patrulhas e tem 
como objetivo que exista partilha entre os Agrupamentos e 
levar o Sistema de Patrulhas a todos os Agrupamentos.

O Agrupamento 184 de Joane, que este ano comemora 
60 anos da sua fundação, foi o anfitrião de mais de 500 es-
cuteiros provenientes de onze agrupamentos que compõe 
a Patrulha Pica, nomeadamente Castelões, Delães, Joane, 
Mogege, Oliveira Santa Maria, Oliveira S. Mateus, Pedome, 
Pousada de Saramagos, Riba d’Ave, Ruivães e Vermoim. 
Também esteve presente a Fraternidade Nun’ Álvres.

A atividade arrancou ao início da tarde com a concentração e acolhimento dos onze agrupamentos no Parque da Ri-
beira em Joane, onde decorreram os jogos por agrupamento. No final, ao ritmo da fanfarra, os mais de 500 escuteiros e 
elementos da FNA de Joane deslocaram-se em desfile para a Igreja paroquial de Joane onde foi realizada a eucaristia. O 
encerramento das comemorações foi feito no final com entrega de lembranças aos agrupamentos e entidades presentes.  
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O primeiro ciclo da inicia-
tiva “Dias à Mesa” arranca 
já na próxima quinta-feira, 
estendendo-se até domingo. 

No prato, o rei é o Cozi-
do à Portuguesa, prato típico 
com o Carnaval que se avi-
zinha.

A iniciativa, que consti-
tui uma nova estratégia de 
desenvolvimento Famalicão 
Turismo 2020, vai da mesa 
até ao fornecedores, inte-
grando a indústria da carne 
regional e os produtores de 
fumeiros e enchidos.

Neste primeiro ciclo de 
“Dias à Mesa” dedicado ao 
Cozido à Portuguesa, os 
restaurantes aderentes são 
Alfa, Colina do Ave, Com 
Requinte, Craazi’s, Fondue, 
Moutados de Baixo, O Prato, 
Outeirinho, Páteo das Figuei-
ras, Sara Cozinha Regional, 
Tanoeiro, Torres, Tosco e Vi-
nha Nova.

Entretanto, em Maio, por 
altura da Festa da Flor, os 
“Dias à Mesa” regressam 
com os Rojões. Durante a 
Feira Medieval e Viking, em 
Julho, o rei será o Bacalhau 
e os petiscos. O mês de se-
tembro divide-se em  Fran-
cesinhas para acompanhar 

com o Beer Fest e Street 
Food e em Cozinha Vegeta-
riana para com o melhor dos 
produtos regionais biológi-
cos, a complementar a Feira 
Grande de S. Miguel. Em ou-
tubro, é tempo de celebrar a 
Cozinha Internacional, com o 

International Week. A casta-
nha é quem mais ordena em 
novembro, acompanhado as 
festas em honra de S. Marti-
nho. Mas, durante este mês 
há ainda tempo e espaço 
para as massas, que se con-
jugará com a Meia Maratona.

Vêm aí “Dias à Mesa”

Carnaval e Cozido à Portuguesa
O Cozido à Portuguesa é um 

dos pratos mais típicos do país, e 
também uma proposta muito as-
sociada ao Carnaval. E porquê? 
Carnaval, significa “adeus, carne”. 
Ora, segundo o calendário católi-
co, no prelúdio do Carnaval está 
o Domingo Gordo, seguindo-se a 
Quarta-Feira de Cinzas, que as-
sinala o início da Quaresma e da 
abstinência que é sua caracterís-
tica. Assim, a terça-feira de Car-
naval e o domingo que antecede 
a Quaresma são dias gordos, de 
excessos, onde se comem diversas iguarias de carne, em contraste com os dias magros 
ou dias de peixe típicos da Quaresma.

A origem

A história do cozido está envolta em algumas dúvidas. 
Terá vindo de Espanha, derivando do “olla podrida ou co-
cido”, ou será uma herança mas antiga? E muitas destas 
dúvidas residem no facto de existirem muitas variações 
do cozido que conhecemos pela Europa fora. Em Fran-
ça, por exemplo, o cozido chama-se “Pot-au-feu”, e em 
Itália chamam-lhe “Bollito Misto”. No dois casos a essên-
cia são as carnes e os legumes cozidos.

No século XVII, Domingos Rodrigues, cozinheiro da 
Casa Real de Portugal, é o primeiro a escrever um tra-
tado de culinária em português (“Arte de Cozinha”, de 
1680), em que considerava o cozido à portuguesa um 
prato riquíssimo, onde não faltavam perdizes, coelho e 
pombos. No entanto, não lhe chamava cozido à portu-
guesa, mas sim o nome em espanhol escrito de forma 
aportuguesada: olha podrida.
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Minho

No Minho, é normal que se 
junte ao cozido uma galinha gor-
da, presunto, salpicão e focinho 
de porco. A couve é tronchuda e 
o arroz feito no forno.

Trás-os-Montes

Já em Trás-os-Montes não 
falta a alheira, ou não fosse esta 
terra delas. Acompanha com o 
chouriço de sangue e a farinhei-
ra. Também há quem junte feijão-
-verde, couve-lombarda, couve-

-coração e couve-portuguesa.

Alentejo

No Alentejo, o cozido exclui a 
galinha, mas pode levar borrego. 
Na terra de pastagens a perder 
de vista, o porco é rei, aprovei-
tando-se quase todas as partes: 
joelho, orelha, entrecosto, rabo, 

toucinho, entre outras. 
Não faltam os enchidos, da morcela à farinheira, passando 

pelo chouriço de carne, chouriço de sangue e ainda a lingui-
ça. O grão, com forte presença na gastronomia alentejana, 
também é tradicional usar-se no cozido.

Algarve

No Algarve, há quem junte ao 
cozido batata-doce e um raminho 
de hortelã. Tal como no Alentejo, 
o grão também faz parte do prato.

Açores

Nos Açores, temos o famoso 
cozido das Furnas, uma varia-
ção do cozido à portuguesa. É 
cozinhado debaixo da terra com 

o calor vulcânico das furnas, e junta-se inhame e toucinho 
fumado à carne de vaca e de galinha. Não faltam a batata, a 
cenoura, a batata-doce e as couves. Os enchidos eleitos são 
o chouriço e a morcela.

Madeira
Na Madeira, o cozido à portu-

guesa tradicional serve-se com 
fatias de pão e hortelã. Numa 
variação mais típica da ilha, o 
cozido também pode alinhar com 
cuscuz e tomilho, sem enchidos, 

apenas com carne de porco magra e salgada.

Variações

Cozido do Minho
Variações mais ou menos polémicas à parte, a receita-

-base do cozido é a carne de vaca, o porco e o frango; o 
chouriço de carne e de sangue; a farinheira e morcela; a 
couve-portuguesa e a couve-lombarda; a cenoura, a ba-
tata e o nabo.

Para quem ainda não se desafiou a fazer, aqui tem uma 
receita.

Ingredientes:

500 gr. Carne de vaca
500 gr. Entrecosto e chispe com sal
1 frango pequeno
200 gr. De presunto gordo
3 chouriços de carne
2 couves portuguesas
4 cenouras
10 batatas
1 chávena de arroz
Sal q.b.

Preparação:

Demolhe por umas horas as carnes salgadas ( chispe, 
entrecosto e presunto ).

Limpe as carnes e leve todas a cozer numa panela 
grande já com a água a ferver.

Tempere de sal e deixe cozer até estarem macias.
Coza o chouriço à parte e deite fora a água da sua co-

zedura.
Retire as carnes depois de cozidas e utilize a água da 

sua cozedura para cozer as couves cortadas aos boca-
dos, as cenouras e as batatas descascadas.

Coza o arroz com um pouco desta água das cozeduras. 
Para servir ponha as hortaliças no fundo da travessa, o 
arroz numa das laterais, as carnes e o chouriço cortado 
aos bocados, por cima, e regue com um pouco do caldo 
bem quente.

Pode não levar frango, não levar presunto, não ter feijão 
ou não ter nabo. Pode ter milho, arroz, orelha de porco ou 
chispe, salsichas frescas de porco ou até batata-doce. 

O denominador comum bem podem ser os enchidos, que 
dão ao cozido o seu sabor único, mas cada região aborda 
este prato à sua maneira. Senão vejamos o que difere.
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A Organização concelhia 
de Famalicão do PCP este-
ve reunida em Assembleia 
no passado Sábado, eleger 
a nova Comissão Concelhia 
para os próximos três anos, 
e delinear as medidas que 
vão estruturar a sua linha de 
acção. Quanto à Comissão 
Concelhia eleita, a coorde-
nação ainda irá ser delibera-
da em próxima assembleia.

No topo das preocupa-
ções continuam as baixas 
remunerações, ao verificar 
que o salário médio dos 
famalicenses é 12,30 por 
cento inferior á media nacio-
nal, e que também a dispa-
ridade entre género se fixa 
nos 14 por cento, quando a 
média nacional é 10,4 pon-
tos percentuais. Em nota de 
imprensa, no rescaldo da 
Assembleia da concelhia, o 
PCP culpa a “mesma políti-
ca de direita dos sucessivos 
governos PS/PSD/CDS”. 
Preocupação é também o 
desemprego riais: “em 31 de 
Dezembro de 2017, dos 5270 
desempregados, 285 tinham 
menos de 25 anos; 557 ti-
nham entre 25 e 29 anos; 
1129 entre os 30 e os 39 
anos; 1156 entre 40 e os 49 
anos; 2143 com 50 ou mais 
anos. Desta realidade, dra-
mática para muitas famílias 
atingidas pelo desemprego, 
destaque-se ainda a gene-
ralização dos baixos salá-

rios e da precariedade no 
concelho, que faz com que 
muitos trabalhadores conti-
nuem a empobrecer, mesmo 
estando a trabalhar. Acresce 
ainda que os valores médios 
dos subsídios de desempre-
go em Famalicão eram, em 
2017, 5.7 por cento abaixo da 
média nacional”.

Nota ainda para a média 
dos enfermeiros por habitan-
te. Segundo o PCP no con-
celho existem 2,4 enfermei-
ros por milhabitantes, longe 
da média nacional de sete 
enfermeiros por mil habitan-
tes. Nos médicos também 
o rácio fica aquém, com 3,1 
médicos por mil habitantes, 
abaixo da média nacional de 
cinco médicos por mil habi-
tantes. “Apesar do concelho 
ter uma taxa de mortalidade 
infantil e neonatal inferior 
à média nacional, somos o 
concelho com a maior taxa 
de mortalidade infantil e neo-
natal na zona do Ave”, cons-
tata ainda o PCP.

No quadro da aproxima-
ção de dois actos eleitorais, 
o PCP fopca-se no  “refor-
ço da representação parla-
mentar do PCP e da CDU”, 
considerando que “é a única 
garantia de resolução dos 
problemas”. Neste plano 
nem as autárquicas, apenas 
em 2021, ficam de fora da 
agenda, com o PCP a reite-
rar a importância de candi-

daturas próprias a todos os 
órgãos municipais e fregue-
sias, descartando assim co-
ligações.

A assembleia contou 
como convidado Gonçalo 
Oliveira, membro da Comis-
são Política do Comité Cen-
tral do PCP e responsável 
pela Direcção Regional de 
Braga deste partido, o qual 
encerrou os trabalhos, alu-
dindo à necessidade de “Re-
forçar a Organização” fazen-
do aderir mais militantes ao 
PCP, com vista à construção 
de um “Futuro com Abril ao 
lado dos trabalhadores e do 
Povo” conforme se conclui 
da Resolução Política apro-
vada.

Têxtil em luta 
esta quinta-feira

Entretanto, o PCP apro-
veita para lembrar que o 
Sindicato Têxtil do Minho e 
Trás-os-Montes anunciou 
uma concentração esta quin-
ta-feira, pelas 15h00, frente 
à Câmara de Famalicão, se-
guida de manifestação até à 
ATP (Citeve), “para reclama-
ção do direito à dispensa de 
trabalho no dia de Carnaval 
para todos os trabalhado-
res”.

Nova organização concelhia 
quer reforçar-se PCP
em Famalicão

Aluna de Joane conquista 
1.º prémio literário internacional 
“Correntes d’Escritas”

Cláudia Fernandes, aluna 
do Agrupamento de Escolas 
de Padre Benjamim Salga-
do, de Joane, foi a grande 
vencedora do concurso Cor-
rentes d’Escritas Papelaria 
Locus, no valor de mil euros.

A aluna do 10.º ano rece-
beu a unanimidade do juri 
pelo seu poema intitulado 
“Renascer”.

A divulgação do prémio 
foi realizada na cerimónia 
de abertura da 20.ª edição 
das Correntes D’Escriotas, 
presidida pelo Presidente da 
República, que teve lugar no passado dia 19, no Casino da Póvoa do Varzim, sendo que a 
entrega deste e de outros prémios decorreu na Sessão de Encerramento, no sábado, dia 23. 

Para além do prémio pecuniário, a jovem poetisa verá o seu poema editado no próximo 
número da Revista Correntes d’Escritas. Saliente-se que este concurso é de âmbito interna-
cional, envolvendo concorrentes dos vários países de expressão de língua portuguesa, com 
idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos.

A participação desta estudante neste concurso literário insere-se no projeto “Desafios em 
Português”, dinamizado no Agrupamento há já uma dúzia de anos. O projeto, segundo o 
Agrupamento, “visa conquistar, de forma lúdica, os jovens para a leitura e a escrita”, e envolve 
inúmeros alunos e ex-alunos. O sucesso, sustenta ainda, está plasmado na “conquista de 
variadíssimos galardões na área da leitura e da escrita literária”.

Regulamento do Orçamento 
Participativo Jovem 
está em discussão pública

O regulamento do Orçamento Participativo Jovem de Vila Nova de Famalicão está em 
discussão pública até ao próximo dia 9 de abril.

O documento pode ser consultado no site do município em www.vilanovadefamalicao.org e 
presencialmente nos Serviços de Atendimento da Câmara Municipal. Os contributos deverão 
ser remetidos à autarquia por escrito no prazo acima referido.

O “Orçamento Participativo Jovem – Impulsiona Jovem” surge como um processo dinâ-
mico de envolvimento e auscultação da população jovem residente no concelho, com idades 
compreendidas entre os 15 e os 35 anos.

Através deste instrumento de promoção do diálogo e da aproximação dos jovens ao poder 
político, a autarquia pretende promover uma participação ativa dos jovens na definição das 
políticas públicas, conferindo-lhes a oportunidade de desenvolverem processos participativos 
e de decisão em matérias que dizem respeito à Juventude.

Refira-se ainda que o “OP – Impulsiona Jovem” incide sobre a totalidade do território do 
concelho de Vila Nova de Famalicão e abrange todas as áreas de atribuição do Município.

 Soft Skills em debate no Ciclo 
de Conferências em Educação

A primeira ação do ano do Ciclo de Conferências em Educação 
está agendada para esta quinta-feira, dia 28 de fevereiro, e terá 
como tema “Soft skills: Escola e Famílias de mãos dadas”.  

A iniciativa, organizada pela autarquia famalicense em colabo-
ração com a Associação Famalicão em Transição, a Federação 
Concelhia das Associações de Pais de Famalicão e o Centro de 
Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão, 
decorrerá no auditório da Escola Secundária D. Sancho I, a partir 
das 21h30, e terá como orador convidado Jacinto Jardim, doutora-
do em Ciências da Educação pela Universidade de Aveiro.

A participação é gratuita mas a inscrição é obrigatória em www.
famalicaoeducativo.pt.

A participação no Ciclo de Conferências cumpre os critérios 
para ser acreditada como ação de curta duração pelo Centro de 
Formação Camilo Castelo Branco.
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Esta é a trigésima quinta 
edição deste simples devo-
cional que tem como critério 
máximo, a Palavra de Deus 
explicada e aplicada em nos-
so cotidiano, em conformidade 
com a Bíblia Sagrada. Neste 
sentido, convidamos a todos 
os leitores, a meditar nas Sa-
gradas Escrituras, aprecian-
do-a, lendo-a constantemente, 
refletindo e aplicando os seus 
princípios, ensinos e verdades 
no mais profundo de nossos 
corações, como também prati-
cando no dia-a-dia o seu con-
teúdo de sabedoria espiritual e 
inspiradora. 

Quantos milhões e milha-
res de pessoas à nossa volta 
são perturbadas pela culpa, 
por erros e pecados cometi-
dos. Em relação a isto pode-
mos nutrir dois decisivos sen-
timentos na jornada de nossas 
vidas, o Arrependimento, ou, o 
Remorso. Ambos tem a mes-
ma origem, é relacionados 
com maus atos praticados 
os quais geram uma grande 
opressão e tormento de cons-
ciência. Dependendo o rumo 
que deixamos seguir, pode se 
tornar em uma depressão pro-
funda, com sérias consequên-
cias. A diferença entre estas 
emoções está na atitude em 
lidar com a falha cometida. A 
verdade é, que para tudo tem 
uma solução, nós querendo ou 
não, a decisão é nossa neste 

sentido. A Palavra de Deus, 
sempre tem uma resposta 
para nós. Algo que muitos não 
acreditam e duvidam, mas, o 
nosso Deus sempre acompa-
nha os acontecimentos que 
nos ocorre, a aflição pela qual 
passamos, a tristeza que nos 
sobrecarrega, a carga que já 
não suportamos, enfim, até 
mesmo as nossas alegrias e 
momentos aprazíveis. É em 
sua Palavra que aprendemos 
sobre o que fazer e o que nun-
ca fazer, como tal, a escolha 
e a decisão é nossa. Temos 
dois exemplos que envolve 
um verdadeiro Arrependimen-
to e um profundo e lastimável 
Remorso. No Evangelho de 
Mateus capítulo 26, versículo 
75, lemos: …“E lembrou-se 
Pedro das palavras de Jesus, 
que lhe dissera: Antes que o 
galo cante, três vezes me ne-
garás. E, saindo dali, chorou 
amargamente.”. Lemos tam-
bém no Evangelho de Mateus 
capítulo 27, nos versículos 3 
à 5: … “Então Judas, o que o 
traíra, vendo que Jesus fora 
condenado, trouxe, arrependi-
do, as trinta moedas de prata 
aos príncipes dos sacerdotes 
e aos anciãos, dizendo: Pe-
quei, traindo o sangue inocen-

te. Eles porém disseram: Que 
nos importa? Isso é contigo. E 
ele, atirando para o templo as 
moedas de prata, retirou-se e 
foi-se enforcar.” … Estas duas 
situações são idênticas na ori-
gem, ambos eram discípulos 
de Jesus Cristo, cometeram o 
mesmo erro, a “traição”. Pedro 
negou três vezes que conhe-
cia a Jesus Cristo, por medo 
da retaliação que poderia so-
frer. Judas Iscariotes, movido 
por interesse financeiro, con-
duziu uma multidão armada 
para prender o Senhor, train-
do-o com um beijo. Podemos 
entender o Remorso como um 
falso Arrependimento. Judas 
Iscariotes ao trair Jesus Cris-
to imediatamente se sentiu 
culpado, triste e abatido. Uma 
pessoa com Remorso reco-
nhece seus erros, mas nunca 
se humilha para pedir perdão 
a quem ofendeu. Será que Je-
sus Cristo não perdoaria a Ju-
das Iscariotes? Eu creio plena-
mente que sim, afinal Ele veio 
buscar e salvar o que se havia 
perdido. Para que se entenda 
espiritualmente, o Remorso é 
uma opressão demoníaca que 
conduz à destruição. A ação 
maior de Satanás é reforçar o 
orgulho humano, fazendo com 

que a pessoa não possa re-
correr a Deus para obter uma 
solução total do problema. 
Uma pessoa que é vítima do 
Remorso sempre se refugia 
em outro erro, assim foi o que 
aconteceu com Judas Iscario-
tes, o tormento foi imenso que 
o seu próximo passo foi o sui-
cídio. Analise bem a vida das 
pessoas que assim fizeram o 
mesmo. Quantos erros, quan-
ta culpa sentiram e quanto 
orgulho os impediram de ter 
um final feliz na situação que 
enfrentavam. A atitude de Ju-
das Iscariotes não foi motiva-
da pelo Arrependimento, mas 
pelo Remorso. Já o genuíno 
Arrependimento, conduz o 
indivíduo para um caminho 
melhor, pois produz um senti-
mento de busca pela mudan-
ça. Já o Remorso desestrutura 
o emocional da pessoa que, 
geralmente, busca saídas 
aparentemente “mais fáceis” 
para suportar o peso da cul-
pa. Quando Pedro lembrou-se 
que Jesus Cristo havia predi-
to, momentos antes, que ele 
o negaria, diz a Palavra de 
Deus, que Pedro saiu daquele 
e “chorou amargamente”. Esse 
choro amargo representa o Ar-
rependimento, indignação por 

um ato particular praticado, 
ele fez a si mesmo, uma auto 
censura. Ele sentiu o peso do 
erro que cometeu, pela culpa 
que pesou em seu coração. A 
palavra Arrependimento, vem 
do grego “metanoeo” – “me-
tanóia”, ou seja, mudança de 
mente, fazer uma mudança de 
direção, de ponto de vista e de 
propósito. Intimamente se tra-
ta de uma tristeza profunda por 
ter ofendido a Deus e ao próxi-
mo, e, é sempre acompanhado 
da confissão de pecados e de 
um concerto perante a pessoa 
que prejudicamos com nossas 
ações e atitudes. O verdadeiro 
Arrependimento produz uma 
mudança extrema em nosso 
estilo de vida. Passamos a 
ver o pecado como Deus vê, a 
gostar do que Deus gosta, e, 
reprovar o que Deus reprova. 
Isto é viver a luz da Palavra 
de Deus, quando ela se torna 
o nosso padrão de vivência e 
prioridade acima de tudo, em 
nossa vida tão passageira. O 
nosso Deus em Sua Palavra, 
fala-nos sobre o Arrependi-
mento … “Deixe o ímpio o seu 
caminho, e o homem maligno 
os seus pensamentos, e se 
converta ao Senhor, que se 
compadecerá dele; torne para 
o nosso Deus, porque gran-
dioso é em perdoar.” … Isaías, 
capítulo 55, versículo 7. Quem 
quer andar no caminho do 
Senhor? … “Arrependei-vos, 

pois, e convertei-vos, para que 
sejam apagados os vossos 
pecados, e venham assim os 
tempos do refrigério pela pre-
sença do Senhor ” … Atos dos 
Apóstolos capítulo 3, versículo 
19. Por isso, queridos leitores 
deste devocional, nunca se 
sinta só, pois Deus todos os 
dias lhe dá diversas oportu-
nidades de confiar e perma-
necer N’Ele. Ele é o nosso 
Pai Celestial, estásempre de 
braços abertos para receber 
a tantos quantos vierem a Ele 
verdadeiramente Arrependi-
dos.Não perca tempo! Nós 
também estamos do seu lado, 
Orando e prontos a Ajudar.
Deus abençoe a Todos nós!

De Bem com Deus … & … De Bem com A Vida!

“Uma mensagem de Amor, Esperança e Vida, 
do nosso Deus, para o Teu coração. Seja feliz!”

O Pastor Albino Ferreira é o 
Fundador Presidente da Igreja 
Cristã Evangélica El-Shadday 
em Vila Nova de Famalicão, 
seu Ministério Pastoral já tem 
20 anos nesta cidade.
Para contatá-lo via e-mail: 
albino_ferreira@sapo.pt, ou, 
ligando para o 
telemóvel: 912 449 457.

Leitura Bíblica: 
“Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, 
da qual ninguém se arrepende; mas a tristeza do mundo opera a morte”.  

II CORÍNTIOS 7:10



VENDO
Terreno para construção 

em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

DIVERSOS

VENDO
Escritório 
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8  
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25 ANOS DE ATIVIDADE

EMPRESA 
CERTIFICADA

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

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

VENDO
T2 em Oliveira

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

TLM.: 914 904 464

ALUGO
T2 c/ terreno em 
Pedome. 300€.

TLM.: 914 904 464

VENDO
Gerês Albofeira 
Time sharing.

 TLM.: 910 098 580

MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE

Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificulda-
des 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
Casa grande c/ terreno 

em Calendário.
TLM.: 969 994 181 

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€

VENDO
ANTIGUIDADES
TLM.: 961 699 265

EMPRESA NO SETOR ALIMENTAR DE 
ULTRA CONGELADOS EM FAMALICÃO
Recruta Op. Fabril para 2.º turno. 

Preferência por residentes 
no concelho de Famalicão.
TLF.: 252 331 750

VENDO
5 refrigirantes de água 

semi-novos para firmas.
TLM.: 963 080 520

PASSA-SE
Pastelaria arredores 

de Famalicão.
TLM.: 910 005 594

SENHORA
Toma conta de idosos 

durante a noite.
TLM.: 910 044 603

VENDO
T3 junto

 ao Hospital.
TLM.: 919 679 360

ORAÇÃO A
 S. JUDAS TADEU
Advogado dos casos difíceis 

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

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

não acredite. 

REMY
Prefira o Comércio Tradicional

- Lãs e Algodões
- Retrosaria
- Têxteis Lar

Têxteis Lar - Grande Promoção
Colchas, edredões, jogos de cama, jogos

 de banho, atoalhados, a preços imbatíveis!
49 anos a bem servir!

Rua Vasconcelos e Castro, 88 V.N.F 
Próximo da Confeitaria Bom Gosto

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
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HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

LOIRA CÉLIA 
Rainha do O natural.

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

dias a partir das 8h. 
Corpo bem feito.

TLM.: 915 785 033

FAMALICÃO
Loira, sexy, magra, peito 

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

 nas calmas.
TLM.: 918 081 000

LOIRINHA
Peito avantajado e corpo bem feito, 

oral natural, compelta, 
adora miminhos, para homens 
de bom gosto. Todos os dias 

até à meia noite. Com acessórios.

TLM.: 916 588 266

RELAX RELAX RELAX

BONEQUINHA 
DE LUXO

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

ESTE ANÚNCIO
É só para quem 

gosta de O natural 
molhadinho 

do início ao fim. 
Das 8h às 24 horas.
TLM.: 919 615 001

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 
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

PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem, 

toda nua, toda sua, 
ambiente discreto. 

Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

NOVIDADE
Gata, gostosa, novinha, 

20 anos, elegante,
 atraente, sedutora, 
meiga, 69 delicioso, 

espanholada picante.
TLM.: 934 203 085

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

1.ª VEZ EM 
FAMALICÃO

26 anos, O natural, min..., 
69, acessórios. Beijinho 

atrevido. Sou muito 
meiguinha, rata 

peludinha. Atendo nas 
calminhas em 

apartamento privado.
TLM.: 913 521 605

SIMONE
Combinação perfeita para 
o teu dia. Muitos beijinhos, 

relação envolvente c/ 
acessórios e massagem. 

Todos os dias.
TLM.: 915 637 044

PRISCILA 
Lindinha e safadinha corpinho 

de sonho. Adoro carinhos
 e beijinhos. Das 9 às 18h. 

Todos os dias.
TLM.: 915 654 526

RELAX

PORTUGUESA 
Quarentona, meiguinha e 

carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

LENA
Super delicasa, corpinho de 
sonho, meiga e safada. Faço 
deslocações a moteis, hoteis, 

festinhas, jantares e férias. 
Todos os dias. Venha 

disfrutar de momentos únicos.

TLM.: 915 104 229

TENTAÇÃO 
De mulher sensual, carinhosa, 
apetitosa, atrevida e safada.

TLM.: 916 943 801

FOTO REAL

A BELA 
CUBANA
Peito XXL, meiga
 e carinhosa. Boa 

espanholada, 69 gostoso, 
adoro beijo, O natural. 

Atendimento para 
cavalheiro de bom gosto.
TLM.: 913 590 643

TRAVESTY 
NOVIDADE

Feminina ativa/ passiva,
 O natural, beijos, 

massagens. 
Tudo nas calminhas.

TLM.: 915 967 030

TRAVESTY CARLA
1.ª VEZ EM FAMALICÃO
Saía da rotina e venha disfru-

tar de novas fantasias, sou 
meiguinha, completa na cama, 
especialista em iniciantes. Mi-

nha foto 100% real. Recebo em 
apartamento privado discreto.

TLM.: 965 775 508




