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Famalicão tem Carnaval
no “ADN”

O Carnaval desfilou
pela cidade e pelas
freguesias, numa
disputa de alegria,
ritmo e cor em que
ficam todos a ganhar.
As crianças deram
o mote, e os foliões
seguiram-lhes
a passada repetindo
o cenário de enchente
na cidade.
Págs. 12 e 13

Directora
do Centro Social
de Bairro
vai a julgamento
O juiz de instrução entendeu não pronunciar a
responsável da direcção, por decisão de meados
do ano passado, mas o Ministério Público
recorreu para o Tribunal da Relação,
que agora lhe deu razão, validando a acusação.
Pág. 3

Especial

Paridade,
respeito,
exemplo

Nas imediações do Dia
Internacional da Mulher,
O Povo Famalicense analisou matérias como
a paridade, o quadro actual da participação das
mulheres na vida cívica e política, e ouviu
o testemunho de quem dá o exemplo.
Págs. 17, 18 e 19
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CIOR com mais
60 alunos em estágios
e intercâmbios
A Escola Profissional CIOR tem em
curso o maior fluxo de
mobilidade dos seus
alunos, neste ano letivo, em vários países
da Europa,no âmbito
do programa Erasmus+.
Presentemente, 24
alunos do 12.º ano dos
cursos de Mecatrónica Automóvel, Produção Metalomecânica/Programação e
Maquinação e de Eletrónica, Automação e Comando encontram-se a realizar os respetivos estágios profissionais,
com duração de dois meses, em empresas de Espanha,
Itália, Malta e Áustria.
No início deste mês de março será a vez de vários grupos, num total de 44 alunos do 10.º ano, a frequentarem os
cursos de Animação Sociocultural, Mecatrónica Automóvel e Produção Metalomecânica, Eletrónica e Instalações
Elétricas, acompanhados de um professor, se deslocarem,
durante 16 dias para a Finlândia, Reino Unido, Grécia e
Bulgária onde terão “oportunidade de adquirirem formação em contexto escolar, visitar empresas e instituições
relacionadas com as suas áreas formativas e conhecer novas metodologias de aprendizagem”, informa a CIOR em
nota de imprensa.
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Suspensões à parte, as lobas, que nos últimos tempos foram povoando
as estradas municipais, têm o condão de obrigar a uma redução
da velocidade a que circulam os automóveis, o que é sempre positivo
para a segurança rodoviária.
Só é pena que a maioria delas - e esta de Castelões é apenas um exemplo não estejam sinalizadas, e que a tinta que as torna perceptíveis ao condutor
se vá esbatendo ao ponto de as tornar “invisíveis”.
Desta forma, uma iniciativa que tem tudo para ser positiva
acaba sen contraproducente...
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Relação pronuncia directora
do Centro Social de Bairro por peculato
e participação económica em negócio
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PROCESSO ACUSA MAIS 4 ARGUIDOS, ENTRE OS QUAIS O EX-TESOUREIRO
QUE SE TERÁ APROPRIADO DE MAIS DE 1,7 MILHÕES DE EUROS
O Tribunal da Relação de Guimarães inverteu a decisão do juiz de instrução, no
caso da acusação que visava a directora do
Centro Social de Bairro, pronunciando-a pela
prática dos crimes de peculato e de participação económica em negócio.
Em Junho do ano passado, e decorrida a
fase de instrução do processo em que também é acusado o ex-tesoureiro da instituição
e mais três elementos dos órgãos sociais, o
juiz decidiu promover acusação apenas contra este, pelos crimes de peculato, branqueamento, falsificação e participação económica
em negócio, ilibando a directora. O Ministério
Público, titular da acusação, recorreu da decisão e viu-lhe ser dada razão pelo Tribunal
da Relação de Guimarães, que na passada
quinta-feira anunciou a pronúncia contra Ana
Maria Silva, que ainda se mantém na direcção da instituição.
Em comunicado, a Procuradoria-Geral
da República, adianta que “a arguida estava
acusada de ter determinado que a IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social)
lhe abonasse mensalmente, para além do
que lhe era devido, a quantia de 620 euros,

que ia contabilisticamente classificada como
“horas”, o que sucedeu de Janeiro de 2010 a
Setembro de 2012, e de ter, juntamente com
o tesoureiro, contraído empréstimo bancário
em nome da IPSS, hipotecando o património
imobiliário desta”.
Juntamente com a directora da instituição estavam acusados no mesmo processo
outros três arguidos, estes pronunciados no
decurso da instrução do processo.
O ex-tesoureiro, refira-se, está acusado
de se ter apropriado, entre 2008 e 2011, de
uma quantia superior a 1,7 milhões de euros,
“ pertença da IPSS”, e verba que quase na
totalidade transferiu contas do Centro Social
de Bairro “para contas de empresas de que
tinha a gerência”. O restante, 7.490, 17 euros,
terão sido “retirados em numerário da caixa”.
Ainda segundo o comunicado da Procuradoria-Geral da República, “só depois de fazer
passar os valores pelas contas das ditas sociedades, o tesoureiro as encaminhou para
contas pessoais, suas e da mulher, assim
pretendendo aparentar a licitude da sua origem”.
Ainda segundo a Procuradoria-Geral da

República, o Tribunal da Relação de Guimarães considerou também que “por força
desta apropriação, a IPSS deixou de efectuar os pagamentos devidos à Segurança
Social e viu-se impossibilitada de apresentar
candidaturas a fundos comunitários”. Para
solucionar este impedimento, acrescenta, o
ex-tesoureiro “forjou um documento atestando que a IPSS tinha a situação contributiva
regularizada, assim como forjou actas de
assembleia-geral, com a colaboração dos
outros três arguidos, membros da referida
mesa, para obter empréstimo junto de entidade bancária”.

Acusação deduzida em 2016
Recorde-se que a acusação pública contra os cinco arguidos foi conhecida em Dezembro de 2016, através de comunicado da
mesma Procuradoria-Geral da república. A
acusação, formulada pelo Departamento de
Investigação e Ação Penal (DIAP) de Braga,
acusou de peculato, branqueamento, falsificação, e participação económica em negócio
o ex-tesoureiro; e de peculato, e participação

económica em negócio, a actual presidente
da direção. Os outros três arguidos, todos
eles ex-membros da mesa da Assembleia-Geral, estão apenas acusados de um crime
de falsificação.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Câmara Municipal apresentou plano estratégico Famalicão Turismo 2020

Famalicão “puxa dos galões”
para cativar turistas
Vila Nova de Famalicão
quer ter uma palavra a dizer no sector do turismo, e
já tem estratégia. Famalicão
Turismo 2020, o plano que
traduz essa ambição, foi
dado a conhecer na passada quinta-feira na Fundação
Cupertino de Miranda, numa
sessão que foi também o primeiro acto público do recém-eleito presidente do Turismo
e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins.
“Acredito genuinamente
que o concelho tem valências capazes de o colocar
no mapa do turismo”. Foi
desta forma que o presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão deu
o mote para uma estratégia
que desafia todos os agentes do concelho, na certeza
de que o sucesso dependerá
de uma “vontade conjunta”.
Famalicão Turismo 2020
coloca no centro da estratégia “aquilo que temos e
somos, os nossos produtos,
os nossos produtores, as
nossas tradições, o nosso
artesanato, a nossa gas-

tronomia, o nosso acervo
museológico, aquilo que é
a nossa programação, nomeadamente a da Casa das
Artes, os eventos que acontecem por todo o concelho, a
nossa pujança industrial”. A
descrição é do edil, convicto
de que “tudo o que nós somos merece ser levado além
fronteira concelhias”.
Numa sessão que contou
com agentes dos sectores
identificados como capitais
desta estratégia de Famalicão para o turismo, Paulo
Cunha aproveitou colocou a
tónica na necessidade de um
trabalho de “articulação” e
“em rede”. “Se cada um dos
actores, seja um restaurante,
seja um produtor de vinhos,
seja um programador cultural, se refugiar no seu núcleo
de acção dificilmente sairá
daquela lógica de intervenção local. Atingirá, quando
muito, o público do outro
lado da rua. Se quisermos
chegar mais longe e a outros
patamares, é inequívoco que
temos que olhar para o outro
como um parceiro e perce-

ber o que podemos fazer em
conjunto”, desafia, na certeza de que só com uma lógica
destas é possível desenvolver um conjunto de produtos turísticos multifacetados
“desafiantes para o turista,
passíveis de o cativar”.
Segundo o presidente da
Câmara, depois de um levantamento dos produtos endógenos, o município pretende
trazer agora os agentes para
“uma plataforma comum”,
na expectativa de “começar
a concretizar, fazer produto,
pôr na rua”.

jectivo de alcançar sinergias
que não se criam quando
isolados.
Luís Pedro Martins, segundo o qual o turismo contribui já 14 por cento para o
Produto Interno Bruto Nacional, e cujo crescimento se
estima que venha a acontecer até 2030, Famalicão
beneficia de uma “localização excelente, património,
gastronomia, vinhos, turismo
industrial, excelente programação cultural”, pelo que
acredita que será bem sucedido.

“Famalicão tem tudo
para ter sucesso”

Gastronomia,
vinhos, animação,
eventos, cultura,
paisagem, turismo
industrial

Para o presidente do Turismo e Norte de Portugal,
“Famalicão tem tudo para ter
sucesso” neste novo desafio
a que se propõe, que de resto alinha pela lógica do plano
estratégico que também tem
para a organização a que
agora preside, e que assenta
no trabalho de rede, articulando parceiros, com o ob-

A estratégia apresentada
por Augusto Lima, vereador
do Turismo, faz assentar a
estratégia de Famalicão para
o turismo em quatro eixos
essenciais das tais características endógenas do terri-

Alguns dos agentes concelhios interessados na estratégia do município associaram-se ao seu anúncio

tório: Gastronomia e Vinhos;
Animação Turística e Eventos; Touring Cultural e Paisagístico; Turismo Industrial e
de Negócios.
Os objectivos deste plano são proporcionar experiências únicas e significativas; aumentar a duração
da estada média do turista;
contribuir para a internacionalização do concelho; desenvolver a economia e criar
emprego qualificado; envolver a comunidade na integra-

ção do visitante; e reconhecer e valorizar o património
cultural.
O plano será alinhado
com a estratégia nacional,
regional e local e com as políticas públicas, envolvendo
agentes e parceiros locais,
regionais e nacionais. O processo é aberto e está em
construção.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Líder da CGTP, Arménio Carlos, associou-se a mais uma jornada de luta

Trabalhadores em protesto contra baixos
salários e bloqueio à contratação colectiva
Os trabalhadores do sector têxtil e calçado voltaram
à rua para protestar contra
a política de baixos salários
praticada no sector, e contra
a intransigência dos patrões
para a negociação de um
contrato colectivo de trabalho, que proteja os seus direitos laborais.
A jornada de luta teve
lugar na tarde da passada
quinta-feira, com uma concentração de algumas dezenas de trabalhadores junto
aos Paços do Concelho, de
onde seguiram em marcha
lenta para a sede da Associação Têxtil e Vestuário de
Portugal, representativa do
patronato.
Arménio Carlos, líder da
CGTP, esteve em Famalicão
para se associar à manifestação dos trabalhadores,
e para denunciar a “intransigência” de patrões que
exibem o crescimento do
sector, mas continuam a promover uma política de baixos
salários, congelados, de resto há oito anos, e opõem um
“muro de silêncio” à tentativa

Concentração dos manifestantes ocorreu junto aos Paços do Concelho

dos sindicatos para a negociação de um contrato colectivo de trabalho que proteja
direitos laborais. “É inadmissível que um sector que tem
exportado tanto, que tem
aumentado o seu volume de
negócios e lucros, continue
a fazer do salário mínimo
nacional a sua referência
remuneratória”, lamentou o
líder sindical, que reclama

um salário mínimo de 650
euros, convicto de que “a
melhoria do salário dos trabalhadores é indissociável
da melhoria dos rendimentos
das famílias”, o que reflecte
positivamente nos lucros das
próprias empresas e no crescimento da própria economia
e do emprego.
Para além da questão remuneratória, Arménio Carlos

CONVICATÓRIA DE
REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos estatutários, venho convocá-lo para uma reunião de
Associação a realizar no próximo dia 27 de março de 2019, quarta-feira, pelas 18 horas, nas instalações da Creche e Jardim Infantil D.ª Elzira Cupertino de Miranda, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS:
1. Discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas de
Gerência referentes ao exercício de 2018 e Parecer do Conselho
Fiscal;
2. Outros assuntos de interesses para a Associação.
Se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos
associados com direito a voto, a reunião realizar-se-á meia hora
depois com qualquer número de associados presentes.
A Presidente da Assembleia-Geral
Dr.ª Inês D’Ávila Cupertino de Miranda Meireles

censura o “bloqueio” à contratação colectiva por parte
dos patrões, aos quais atribuiu uma “tentativa de substituição dos contratos colec-

tivos pela relação individual
de trabalho”, o que dificulta a
actualização salarial. Desta
forma, denuncia, há trabalhadores que no passado auferiam rendimentos acima do
salário mínimo, e que neste
momento estão nivelados
por ele, na ausência dessa
actualização vertida num
contrato colectivo de trabalho. O líder sindical considera ainda que falta acontecer
uma política de reconhecimento das competências
dos trabalhadores.
Certo que “o modelo de
baixos salários e trabalho
precário” não constitui futuro, Arménio Carlos mostra-se disponível para negociar
soluções para o sector, mas
sublinha que os sindicatos
têm “esbarrado com um
muro de silêncio, de boicote,

e de bloqueio à contratação
colectiva”, o que não deixa
alternativa à luta.
Isabel Tavares, coordenadora da direcção nacional
da FESETE - Federação dos
Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Peles de
Portugal, sublinha que “não
é justa” a forma como os
trabalhadores têm sido tratados, “quando há riqueza
criada que não está a ser
distribuída por eles”.
Em nome da organização que representa, deixa
claro que os patrões se têm
“fechado completamente ao
diálogo com os sindicatos”, o
que lamenta.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

A 12 de Março na Fundação Cupertino
de Miranda

“Finance for Growth”
ajuda empresários a aceder
a financiamento
A AEP - Associação Empresarial de Portugal e a AIP - Associação Industrial Portuguesa, vai explicar aos empresários de Vila Nova
de Famalicão, no próximo dia 12 de março,
numa sessão que decorrerá no auditório da
Fundação Cupertino de Miranda, entre as
10h00 e as 14h00, as formas das empresas
acederem às fontes de financiamento que
lhes permita crescer. É esse mesmo o objectivo do Finance for Growth.
Entre os oradores estarão presentes o vice-presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, o
Diretor Central de Marketing e Empresas da CGD, Armando Santos, a Presidente da Euronext Lisboa, Isabel Ucha, o Presidente da Comissão Executiva do IDF, Henrique Cruz.
Na roundtable sobre estratégia, inovação e financiamento participarão Miguel Soares,
Ricardo Santos e Artur Leite, em representação das empresas famalicenses Partteam,
João & Feliciano e Caixiave, respetivamente.
Aumentar a competitividade, a inovação e a internacionalização das empresas portuguesas é o principal objetivo do Finance for Growth, que se propõe fazê-lo através de um
reforço da informação e do incremento das competências empresariais ao nível da informação e gestão estratégicas.
Como o financiamento é essencial para as empresas, o Finance for Growth pretende
otimizar a estrutura de capitais das sociedades nacionais e sensibilizar as empresas para
acederem a (novas) formas de financiamento. E também ajudar as empresas a comunicarem de forma mais transparente o seu modelo de negócio.
A ideia é que as empresas sejam capazes de diversificar as fontes de financiamento,
bem como melhorar as condições de acesso ao seu financiamento, e, neste caso, a capitalização assume um papel importante para promoção de estruturas financeiras mais
equilibradas, promovendo o acesso a um ecossistema de competitividade, inovação e
crescimento sustentado.
Para além da sessão de 12 de março, está previsto para Vila Nova de Famalicão um
conjunto de duas dezenas de sessões coletivas de informação e sensibilização. Foco em
estratégia, inovação e opções de financiamento no ciclo de vida da empresa.
O projeto Finance for Growth, é uma iniciativa lançada em 2018 pela AEP e pela AIP,
cofinanciado pelo Compete 2020, através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e contando para a sua execução com o apoio da Caixa Geral de
Depósitos, da Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) e da Euronext, no âmbito
do programa Capitalizar.
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As “periféricas” voltam a triunfar…
Nos outros três estabelecimentos de ensino
com Ensino Secundário, há uma melhoria
significativa no “ranking” nacional, embora os
resultados não sejam de deslumbrar. A Escola
Secundária D. Sancho I ocupava, em 2018, a
posição 205 e agora é a 118; a Escola
Secundária Camilo Castelo Branco ocupava
o lugar 239 e agora é a 143 e a Cooperativa
Didáxis, de Riba de Ave, ocupava o lugar 251 e é
agora a 134. São melhorias significativas.
No entanto – e não fazendo dos “rankings” a
“palavra do senhor”, temos que convir que ainda
estão longe das nossas expetativas.
Um município competente e capaz, inovador,
fortemente industrializado e exportador, com
uma “capital” que é justamente considerada
uma “cidade educadora”, tem que ser cada vez
mais brilhante nesta “questão” dos “rankings”!

1. Escola Secundária de Joane
Alfredo Mendes, Diretor da Escola Secundária de Joane,
dizia, em 2018, justificando as boas classificações do estabelecimento de ensino no chamado “ranking nacional das
escolas”, nos últimos anos: «Envolvemos os alunos em atividades de diversas áreas científicas que, independentemente
da área de estudo, possam ter uma formação global».
A “Escola de Joane”, como é conhecida, disponibiliza aulas de apoio a diversas disciplinas, salas de estudo e professores sempre disponíveis para tirar dúvidas. Além disso,
referia Alfredo Mendes, “os alunos têm várias tardes ou manhãs livres para que possam desenvolver atividades, dentro
ou fora da escola, tendo também a possibilidade de receber
apoio individualizado na escola”. Alfredo Mendes realçava
também “a continuidade, de ano letivo para ano letivo, da
grande maioria dos docentes, um fator também importante
para o sucesso educativo”. O Diretor da Escola Secundária
de Joane rematava desta forma as suas opiniões sobre os
bons resultados que o estabelecimento de ensino tem obtido:
«A escola é credível para pais, alunos e professores.»
Esta “estratégia de intervenção” manteve-se ao longo do
ano letivo de 1917 – 1918 e os resultados agora conhecidos
comprovam que é uma estratégia de sucesso, com resultados visíveis. No ano letivo de 1917 – 1918, a Escola Secundá-

ria de Joane (Escola Secundária Padre Benjamim Salgado)
subiu mais um degrau, situando-se agora no 94º lugar do
“ranking” nacional das escolas secundárias. Ocupava o 95º
lugar no “ranking” de 2016 – 2017.
Em 630 estabelecimentos de ensino (no ano passado
eram 631), o grande “trambolhão” no “ranking” aconteceu
com o Externato Delfim Ferreira, de Riba de Ave que, em
2018, ocupava o 65º lugar (melhor escola de Famalicão), descendo agora para 294º. A Didáxis de Vale S. Cosme desceu
também uns “degraus” acentuados, fixando-se, em 2019, no
161º lugar, quando, em 2018, ocupava o lugar 106.
Nos outros três estabelecimentos de ensino com Ensino
Secundário, há uma melhoria significativa no “ranking” nacional, embora os resultados não sejam de deslumbrar. A
Escola Secundária D. Sancho I ocupava, em 2018, a posição
205 e agora é a 118; a Escola Secundária Camilo Castelo
Branco ocupava o lugar 239 e agora é a 143 e a Cooperativa
Didáxis, de Riba de Ave, ocupava o lugar 251 e é agora a
134. São melhorias significativas. No entanto – e não fazendo dos “rankings” a “palavra do senhor”, temos que convir
que ainda estão longe das nossas expetativas. Um município
competente e capaz, inovador, fortemente industrializado e
exportador, com uma “capital” que é justamente considerada
uma “cidade educadora”, tem que ser cada vez mais brilhante
nesta “questão” dos “rankings”!
Para “lermos” bem o que atrás se disse, temos que ter em
atenção o seguinte: os resultados do “ranking” do ano letivo
de 1916 – 1917 são divulgados em 2018 e os de 2017 – 2018
são divulgados em 2019.

Em 1 218 estabelecimentos de ensino avaliados no País,
as posições das escolas básicas de Famalicão são as seguintes: Externato Delfim Ferreira, lugar 191, Escola Básica
Integrada de Pedome, lugar 212, Escola Básica Júlio Brandão, 239, Escola Secundária de Joane, 285, Cooperativa de
Vale S. Cosme, 373, Escola Básica de Ribeirão, 501, Escola Básica Integrada de Gondifelos, 529, Escola Secundária
D. Sancho I, 572, Escola Básica Integrada de Arnoso Santa
Maria, 670, Escola Básica D. Maria II, de Gavião, 740, e finalmente a Cooperativa Didáxis de Riba de Ave, lugar 882.
Temos que ter em conta que, nas escolas secundárias,
também funciona o 3º ciclo (até ao 9º ano) e, por isso, as escolas têm diferentes posições no “ranking”, conforme o grau
de ensino que se está a avaliar.
A Escola Básica de Ribeirão que liderava, no ano passado, o grupo de escolas do Ensino Básico do Concelho de Vila
Nova de Famalicão, passou agora para o sexto lugar. Há que
reencontrar o caminho…
Dizia também no ano passado que, para muita “mágoa”
minha, a Escola Básica Júlio Brandão – uma escola citadina
onde passei parte da minha vida profissional – tinha ficado no
último lugar do “ranking” das escolas básicas do Concelho. O
processo de “regeneração” da Júlio Brandão parece agora
estar em curso, “en marche”! O último lugar do ano de 2018
é agora superado, de forma excelente, pelo 3º lugar de 2019,
uma posição muito mais ajustada ao prestígio e à história
deste estabelecimento de ensino.

2. Novamente as “periféricas”…

Na próxima semana, vou contar aos meus leitores algumas histórias de seminários e de seminaristas, os “estabelecimentos de ensino” que, nas décadas de cinquenta e
sessenta, eram as únicas alternativas existentes para os
meninos pobres das aldeias de Vila Nova de Famalicão que
tinham completado a 4ª classe de antigamente poderem continuar a estudar.
São histórias verdadeiras, vividas com intensidade e que
vêm a propósito de uma notícia que preencheu alguns “noticiários” de há quinze dias. Dizia a notícia que jovens de uma
escola do nosso País “tinham” que ajudar na limpeza da sua
escola e que era, portanto, uma situação inadmissível. Será?

Depois da Escola Secundária de Joane, no Ensino Secundário, também no Ensino Básico (9º ano) assistimos ao
triunfo das “escolas periféricas”, o que é aparentemente contraditório. A cidade e a área urbana possuem mais recursos
educativos do que as periferias!
No “ranking do 9º ano”, estão, nos lugares cimeiros, o Externato Delfim Ferreira, de Riba de Ave, e a Escola Básica Integrada de Pedome; no penúltimo lugar está a Escola Básica
D. Maria II, de Gavião, e, no último lugar, a Didáxis, também
de Riba de Ave que, contraria o “feito” das “periféricas”.

3. Alunos, colaboradores e professores…

DIREITO DE RESPOSTA do Dr. Nuno Melo ao artigo do Dr. Mário Martins
“O “ranking” dos “nossos” deputados europeus…”
Exma. Senhora Directora do Jornal O Povo Famalicense
Tendo sido visado na edição de 26/2/2019 do jornal O
Povo Famalicense, em artigo de opinião da autoria do Dr.
Mário Martins (Pag.ª 8), sob título “O ranking dos nossos deputados europeus”, em termos ostensivamente falsos, venho
pelo presente solicitar a publicação do seguinte Direito de
Resposta (lei nº2/99 de 13/1):
- De forma acrítica, sem qualquer preocupação de verificação da verdade dos dados que reproduziu, o Dr. Mário
Martins entendeu descrever um suposto ranking, convenientemente difundido há dias por quem não faz da vida a afirmação de valores e princípios, que coloca no topo alguns eurodeputados e outros bem abaixo, incluindo eu próprio.
- O que é que o Dr. Mário Martins não sabe, mas devia,
ou podia informar-se, tendo em conta que atinge pessoas ?
Sabia que o Meps ranking é uma fraude em democracia?
Sabia que não é um site oficial ? Sabia que o Meps Ranking
recebe dinheiro de eurodeputados, cuja identidade não revela, em óbvio conflito de interesses ? Sabia que recebe
dinheiro de entidades diversas, que igualmente não revela,
tornando impossível apurar se está ao serviço de partidos,
movimentos políticos, governantes ou lobies ? Sabia que no
ranking, eurodeputados com menos trabalho registado que
eu em todos os critérios, aparecem misteriosamente acima ?
- 3 exemplos apenas:
1) Comparando com o eurodeputado Paulo Rangel (PSD
/ PPE):
Perguntas: Nuno Melo 143 - Paulo Rangel 8
Emendas: Nuno Melo 546 - Paulo Rangel 254
Intervenções: Nuno Melo 849 - Paulo Rangel 658
Relatórios: Nuno Melo 8 - Paulo Rangel 3

Pareceres: Nuno Melo 9 - Paulo Rangel 5
Declarações: Nuno Melo 6 - Paulo Rangel 0
Presenças: Nuno Melo 89,81 - Paulo Rangel 88,3
Votos: Nuno Melo 82,76 - Paulo Rangel 81,74
Moções: Nuno Melo 12 - Paulo Rangel 4
Apesar de eu ter muitíssimo mais trabalho registado em
todos os critérios, sem excepção, o “ranking” coloca-me em
17º e ao eurodeputado Paulo Rangel em 6º lugar.
2) Comparando com a eurodeputada Maria João Rodrigues (PS - S&D):
Perguntas: Nuno Melo 143 - Maria João Rodrigues 5
Emendas: Nuno Melo 546 - Maria João Rodrigues 390
Intervenções: Nuno Melo 849 - Maria João Rodrigues 138
Relatórios: Nuno Melo 8 - Maria João Rodrigues 3
Pareceres: Nuno Melo 9 - Maria João Rodrigues 2
Declarações: Nuno Melo 6 - Maria João Rodrigues 0
Presenças: Nuno Melo 89,81- Maria João Rodrigues 91,32
Votos: Nuno Melo 82,76 - Maria João Rodrigues 81,27
Moções: Nuno Melo 12 - Maria João Rodrigues 8
Apesar de eu ter muitíssimo mais trabalho registado em
todos os critérios (exceoção a presenças) , o “ranking” coloca-me em 17º e à eurodeputada Maria João Rodrigues em
8º lugar.
3) - Comparando com o eurodeputado José Manuel Fernandes (JMF), suposto 1º no ranking (PSD - PPE):
Perguntas: Nuno Melo 143 - JMF- 20
Emendas: Nuno Melo 546 - JMF - 164
Intervenções: Nuno Melo 849 - JMF - 813
Relatórios: Nuno Melo 8 - JMF - 28
Pareceres: Nuno Melo 9 - JMF- 8
Declarações: Nuno Melo 6 - JMF - 2
Presenças: Nuno Melo 89,81 - JMF - 98,11

Votos: Nuno Melo 82,76 - JMF - 93,41
Moções: Nuno Melo 12 - JMF - 3
Apesar de eu ter mais trabalho registado na enorme maioria dos critérios, o “ranking” coloca-me em 17º e ao eurodeputado José Manuel Fernandes e, 1º lugar.
- Como bem se vê, um ranking que assim procede contraria a aritmética mais básica e é uma imensa fraude, produzida não se sabe por quem, sem ser oficial, colocando acima
na lista quem numericamente tem menos trabalho produzido,
com manifestos propósitos políticos, a 4 meses de eleições.
Obviamente, a diligência não é inocente.
- Acrescem iniciativas que desenvolvo e nunca nenhum
outro eurodeputado conseguiu. “O Melhor de Portugal”, que
junta mais de 30.000 pessoas no Parque Cinquentenário em
Bruxelas, na maior acção europeia de promoção do sector
agro-alimentar português, no último ano inaugurada pelo
Presidente da República, ou o Congresso Europeu de Jovens
agricultores, em parceria com a CAP.
- Tivesse o Dr. Mário Martins tido o cuidado de compulsar realmente o registo do trabalho dos eurodeputados e em
obediência à verdade, só poderia ter concluído de forma diametralmente oposta.
- Não pago a blogues/sítes sem dono conhecido, nem supervisão e com motivações políticas.
- Todavia, tenho orgulho no meu trabalho em favor de Portugal, que comparo com qualquer eurodeputado. E não admito que este trabalho seja “assassinado” através de “fake
news”, que sei são sinais dos tempos, mas é obrigação de
todos combater, em nome da mais básica decência.

COM OS MEUS MELHORES CUMPRIMENTOS,
NUNO MELO
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Inscrições para programa de desenvolvimento
de ideias decorrem de 11 a 28 de março

“Viveiro de Ideias” nasce
na Casa da Juventude
Ajudar os jovens do concelho a tirarem as suas
ideias do papel e a empreenderem é o objectivo central
da Casa da Juventude de
Famalicão com o programa
‘Viveiro de Ideias Gerador’,
destinado ao desenvolvimento de ideias empreendedoras e criativas destinado
aos jovens até aos 35 anos,
promovido pelo pelouro da
Juventude e pelo Famalicão
Made IN. A primeira fase
decorre entre os meses de
março e maio e é destinada
à apresentação de candidaturas e à participação num
conjunto de oficinas.
As candidaturas ao ‘Viveiro de Ideias Gerador’ decorrem entre 11 e 28 de março
e poderão ser apresentadas
de forma individual ou em
grupo, mediante o preenchimento de um formulário disponível no site da Casa da
Juventude, em www.juventudefamalicao.org. Já a oficina
de ideias decorrerá nos meses de abril e maio, em horário pós-laboral, na Casa da
Juventude, dividida em três

módulos: desenvolvimento
de ideia, desenvolvimento do
projeto e modelo de negócio.
Selecionadas as candidaturas, segue-se uma fase de
desenvolvimento e aprofundamento da ideia, com ações
de mentoria e networking e
uma última fase de teste e
aplicação que passa pela colocação em prática da ideia/
projeto.
Refira-se que os promotores das ideias e projetos
inseridos no ‘Viveiro de
Ideias Gerador’ dispõem de
um conjunto de apoios, sem
quaisquer custos, para o de-

senvolvimento, maturação e
estruturação dos mesmos,
nomeadamente o acesso
a um conjunto de ações de
qualificação no âmbito do
programa do Viveiro e a um
espaço de coworking na
Casa da Juventude.
Estimular atitudes e competências empreendedoras
e criativas e apoiar os jovens
ao nível de conhecimentos,
metodologias e instrumentos
relacionados com a criação
e desenvolvimento de ideias/
projetos inovadores são alguns dos objetivos do programa.

UD de Calendário fecha ciclo
de investimentos
Muita coisa mudou ao
longo dos anos no complexo da União Desportiva de
Calendário. A terra batida
dos campos de futebol onze
e cinco deu lugar a dois sintéticos, a bancada tem uma
nova coberta e as melhorias
realizadas na área envolvente dos campos são bem
visíveis.
O clube de Calendário
deu mais um passo decisivo
na melhoria das condições
para a prática desportiva, na
passada quarta-feira, com
a inauguração das obras de
requalificação dos cinco balneários e de um novo sistema de iluminação LED.
Com esta intervenção,
apoiada pela autarquia em
mais de 20 mil euros, “o clube finaliza assim um conjunto de obras muito importantes”, explica o presidente da
coletividade, Rui Faria.
“Eram obras necessárias
para nós, mas também para
a comunidade de Calendário, uma vez que as crianças
e jovens da freguesia vêm
para cá todos os dias praticar desporto”, disse.
O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de

Famalicão, Paulo Cunha,
acompanhado pela presidente da União de Freguesias de Calendário e Famalicão, Estela Veloso, afirmou
ontem que este tipo de intervenções são fundamentais,
“desde logo porque vêm
melhorar as condições de
conforto na utilização dos recintos desportivos”.
A inauguração da passada semana na União Desportiva de Calendário marca
o início de uma série de inaugurações de obras de beneficiação em vários recintos
desportivos do concelho.
No próximo mês de março serão inauguradas as intervenções realizadas nos
campos do Grupo Desporti-

vo de Joane, Bairro Futebol
Clube, Clube Desportivo de
Lousado e Grupo Desportivo
de Cavalões.
No total, estas cinco intervenções implicaram um
investimento municipal de
cerca de 140 mil euros.
“O que mais justifica os investimentos públicos que se
fazem neste tipo de complexos é a formação, são as camadas jovens. A aposta na
formação é o caminho certo
e com estas pequenas obras
estamos a criar condições
para que as nossas crianças
possam ter uma vida mais
saudável”, explicou o edil.
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Esta quarta-feira pelas 14h30
no Café-Concerto da Casa das Artes

“Que Género de escola temos?”
é mote para tertúlia

A Associação YUPI e Agrupamento de Escolas de Gondifelos promovem esta quarta-feira, dia 6 de março, pelas
14h30, no café concerto da Casa das Artes a tertúlia “Que
Género de escola temos?”.
Aproveitando as comemorações do Dia da Mulher, a organização pretende “estimular a reflexão sobre a forma como a
escola (e a sociedade como um todo) pode ser um espaço de
construção social que favoreça a igualdade de oportunidades
e (des)construção de estereótipos de género, garantindo a
meninos e meninas um respeito pela diversidade”.
A tertúlia contará com uma representante da Comissão
para a Cidadania e Igualdade de Género (especialista em Estudos de Género pela FPCEUP), autoras de livros infantis e
contará ainda com o lançamento do manual “Escola Amiga
da Igualdade de Género”, elaborado pela investigadora Tamy Rodrigues, da YUPI, que foi
realizado na escola de Gondifelos.

8.º Encontro Troca de Sementes
O 8.º Encontro Troca de Sementes de Famalicão, organizado pela Associação Famalicão em
Transição, terá lugar no próximo domingo, entre
as 14h00 e as 17h00, na Central de Camionagem.
Os objetivos deste encontro são promover a
recolha e partilha de sementes, de forma a contribuir para a soberania alimentar, para a preservação da biodiversidade das variedades alimentares (e não só) tradicionais e cada vez mais raras, e também para a economia familiar,
reduzindo os gastos na compra de sementes. A Troca não envolve compra ou venda, apenas
troca de sementes, estacas ou plantas.
O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova e Famalicão e da Associação Juvenil YUPI.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Em Famalicão é Carnaval
O carnaval em Famalicão
é uma data de destaque nas
vivências dos famalicenses,
e não só.Nesta data, milhares de pessoas invadem as
ruas da nossa cidade. Anos
após ano os foliões juntam-se e assim acontece o
maior carnaval espontâneo
do país.
Tudo começou a ganhar
forma, no início de década
de 90, na Avenida de Luís
de Camões, na noite da véspera do Carnaval. Foi lá, na
rua que então era conhecida
como a zona “dos bares de
Famalicão” que se começaram por se juntar foliões, e
não só.
Ao longo destes 30 anos
o número de visitantes foi
crescendo, conseguindo-se
assim o galardão d’ “Omaior
carnaval espontâneo do
país” para Famalicão. É esta
a simples estória de uma
data que trás a Famalicão
milhares de pessoas e de
uma alegria e energia contagiante.
Os que veem pela primeira vez, normalmente repetem, não faltam na próxima,
com a certeza “se não formos mascarados vamo-nos
sentir mal, toda a gente esta

mascarada!!!”. É assim que
toda a gente vê a festa na
cidade. Com a liberdade e a
espontaneidade que só em
Famalicão se vê.
As tradições que vêm das
ruas e nas ruas ficam.
Esta é a marca de autenticidade que a nossa cidade
vê crescer. Se pensarmos
que este fenómeno apenas
ocorre apenas no carnaval,
constatamos que é pressuposto totalmente errado.
A tradição do “Porto de
Natal”, a festa é semelhante
a energia na rua volta a sentir-se, as mensagens de Natal substituem-se pela proximidade e pelos desejos na
primeira pessoa. Nas festas
das antoninas, na festa da
Flor, o calor humano sente-se na rua e no coração dos
famalicenses e visitantes
que enchem as ruas.
Naturalmente a dimensão impressa no carnaval
e nos outros eventos, já há
muito ultrapassou a esfera
dos comerciantes e lojistas,
existe toda uma organização
proporcionada pela Câmara
Municipal que vai valorizando esta festa.
Tanto nas condições
relativas ao asseio dos re-

cintos como a limpeza e os
sanitários. Mas também na
questão da proximidade proporcionada a todas as comunidades do Concelho com o
transporte para todas as freguesias e os acordos realizados com empresas de transportes públicos, bem como
a mobilidade rodoviária no
centro da cidade favorecendo o acesso pedonal.
Unindo esforços de todas
as estruturas é possível ter
o sucesso que vem sendo
hábito nestes eventos, proporcionando todas as comodidades que estão ao alcance do município. De forma a
conseguir receber todos os
foliões que pretendam fazer-nos uma visita.

6 de Março de 2019
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Carnaval não tem idade
DOS MAIS PEQUENOS AOS SENIORES, ATÉ À NOITE MAIS LONGA DO ANO
Milhares e milhares de pessoas voltaram
a convergir para o Carvanal de Vila Nova
de Famalicão, e a fazer dele uma referência
no roteiro nacional.
O desfile de cerca de 3500 crianças das escolas
e instituições famalicenses, que teve lugar
na passada sexta-feira, “aqueceu os motores”
para outros que se realizaram pelo concelho
ao longo do fim de semana, e que culminaram
com a noite mais longa do ano,
no centro da cidade, com foliões
para todos os gostos e feitios a exibirem
irreverência e criatividade pela rua fora.

6 de Março de 2019
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Carnaval com sinal “mais”
MAIS QUANTIDADE, MAIS ROBUSTEZ, MAIS CREDIBILIDADE, MAIS SEGURANÇA
“Há grandes sinais que
nos evidenciam que o Carnaval, ano após ano, além
de ter ganho mais quantidade, tem-se robustecido,
tem-se cimentado, tem-se
credibilizado, e há mais
qualidade no produto que
proporcionamos à nossa
comunidade”. Esta é a leitura que o presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, faz de uma das datas que mais sobressai do
calendário anual de eventos
do município.
No rescaldo daquele que
foi o tiro de partida para as
festividades carnavalescas
edição 2019, o desfile das
crianças das escolas e instituições do concelho, o edil
famalicense assume que o

Carnaval é uma das marcas
distintivas de Famalicão,
razão pela qual continua a
ser uma aposta do executivo. Paulo Cunha considera
“manter uma tradição”, nascida de forma espontânea
no centro da cidade, mas
revela que mais do que isso
o executivo quer “criar condições para que no futuro
este produto possa crescer
ainda mais”. Assume mesmo que “é essa a grande
aposta”, e que “é para isso
que o município trabalha
todos os dias, procurando
criar condições para que
possamos continuar a ter
um bom Carnaval em Famalicão”. De resto, este é
um dos eventos tidos como
essenciais na estratégia de
diferenciação do município

no sector do turismo, apresentada dias antes na Fundação Cupertino de Miranda (ver página 4).
Quanto ao Carnaval das
crianças, o presidente da
Câmara sublinha o factor
educativo, enquanto “forma
adequada de implementarmos na sociedade civil famalicense uma tradição que
felizmente, anos após ano,
vai ganhando muito lastro e
dimensão”. Para o edil, encarar o projecto municipal
do ponto de vista educativo não retira da equação o
carácter “intuitivo e espontâneo”, características que
considera que mantém,
mas assume claramente
que “queremos que as razões que rodeiam o Carnaval sejam cada vez mais

partilhadas pela comunidade”. E remata: “nada melhor
do que começar com as
crianças, porque sabemos
que é aí que se lançam as
sementes dos projectos que
temos para o futuro”.
Paulo Cunha aproveita
para agradecer a todos os
agentes que contribuem
para que o Carnaval decorra com toda a normalidade
e em segurança. Refere-se
a polícias e bombeiros, e
volta a sublinhar a importância de medidas como a
dos transportes dedicados,
que o município instituiu,
para que cada edição do
Carnaval deixe “boas memórias”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Delegação do PS reuniu com responsáveis da PSP

“62 agentes e 6 viaturas são manifestamente
insuficientes” na PSP de Famalicão
Uma delegação do PS de
Vila Nova de Famalicão reuniu há pouco mais de uma
semana com responsáveis
da PSP local e do Comando
Distrital de Braga com o objectivo de avaliar a con juntura em matéria de segurança
e trânsito, nomeadamente
no quadro das intervenções
de reabilitação urbana que
a Câmara pretende levar a
cabo.
No rescaldo dessa jornada de trabalho, o PS adianta
em nota de imprensa algumas das conclusões a que
chegou,
nomeadamente
quando ao número “manifestamente insuficiente” de
agentes e veículos à disposição do contingente local 62 e seis, respectivamente.
A propósito, o PS adianta
ainda que “a média de idades dos elementos da PSP
é de 49 anos e aos 55 anos
entram numa situação automática de pré-aposentação,
sendo que esta realidade de
envelhecimento e aposentação dos polícias não tem
sido acompanhada ao longo
dos anos por novos cursos
de formação e admissão de

Socialistas avaliaram matérias como segurança e trânsito

polícias”. Não obstante os
constrangimentos, os socialistas elogiam a medida do
Governo que aponta para
a abertura de um concurso
para formação e admissão
de 600 novos agentes da
PSP. “Embora satisfeitos
por esta decisão todos reconheceram que há ainda
muito a fazer face aos cortes
sofridos sobretudo desde o
chamado período da Troika”,
critica. Também quanto ao
parque automóvel ao serviço da PSP, o PS constata
“poucas viaturas, com muitos quilómetros e algumas

já com bastantes anos”. Os
socialistas consideram que
“ficou assim bem claro que
as políticas do atual Governo
do PS no sentido da reposição de rendimentos, aposta
nos serviços públicos e investimento público representam uma inversão face ao
anterior governo PSD/PP e
vão no rumo certo para um
caminho onde ainda há muito a fazer”.
De fora da reunião não
ficou a “recente vaga de
furtos e insegurança”, com
a qual o líder da concelhia,
Rui Faria, e o deputado e

Associação Gerações
Associação de Educação, Solidariadade e Serviços

Assembleia Geral
Nos termos estatuários, convocam-se os associados da Associação Geraçoes Associação de Educação, Solidariadade e Serviços, para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar na sua sede, na Avenida Marchal Humberto Delgado, n.º 515-499, em Vila
Nova Famalicão, às 17h30 do dia 26 de Março de 2018, com a seguinte:
Ordem De Trabalhos
1. Apresentação, discussão e votação do relatório de atividades e conta de gerência, bem
como do parecer do Concelho Fiscal, relativos ao ano de 2018;
2. Outros assuntos de interesse para a Associação.
Nota1: Se á hora marcada não houver a presença da maioria dos sócios efetivos, a Assembleia funcionará em segunda convocatória, 30 minutos depois, com qualquer número
de presenças, com a mesma ordem de trabalhos e no mesmo local.
V.N. de Famalicão, 4 de Março de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
Julio Jorge da Silva Veloso, Dr.

vereador do PS, Nuno Sá, se
mostraram “preocupados”.
“Não obstante, a PSP considera Famalicão uma cidade segura e até os índices
de criminalidade têm vindo
a descer nos últimos anos”,
refere o PS, acrescentando
que esta vaga é atribuída a
“problemas concretos de indivíduos e grupos ligados ao
crime, dificuldades de ressocialização e circunstâncias
judiciais que podem num
determinado momento e
contexto provocar uma vaga
de criminalidade do género a
que assistimos, mas que tem
características de ciclo e não
de permanência”.
O PS congratulou-se

ainda com a conclusão das
obras ao nível da cobertura
da esquadra, obra realizada
mna sequência de protocolo
entre o município e a tutela,
na expectativa de que em
breve sejam realizados os
restantes investimentos ao
nível do interior do edifício
que desde a sua inauguração não sofreu mais nenhuma intervenção.
Os responsáveis do PS
agradeceram e reconheceram a todas as mulheres e
homens da PSP “o mérito
do seu trabalho de grande
exigência e valor, em condições difíceis e muitas das
vezes com riscos para as
suas próprias vidas”. Nuno

Sá assumiu o compromisso
de trabalhar e diligenciar junto quer da Câmara Municipal
quer do Governo da República para “apoiar a PSP de Famalicão e serem feitos mais
e novos investimentos em recursos humanos e materiais
em benefício da segurança e
qualidade de vida dos famalicenses”.

Máscaras de Carnaval
na Gerações
Figuras ilustres da pintura moderna como Picasso e Miró, conhecidos das
crianças da Associação
Gerações, foram os grandes inspiradores da festa de
Carnaval da instituição que
tem envolvido a comunidade
educativa ao longo das últimas semanas.
Pais e filhos foram “seduzidos” para a criação de
máscaras de Carnaval, com
base nas cores e nos desenhos destes dois artistas,
justamente reconhecidos em
todo o Mundo, e os resultados não se fizeram esperar, podendo ser considerados espantosos.
Tratou-se de envolver nos mesmos objetivos os familiares mais próximos e as crianças da
Associação Gerações que produziram autênticas obras de arte.
Ao todo, foram construídas cerca de setenta máscaras de carnaval que agora estão expostas nos corredores das instalações da Associação Gerações que ficaram cheios de novas
cores e de um brilho intenso. A criatividade das crianças e o carinho e o envolvimento dos
familiares neste projeto foram decisivos para o sucesso desta iniciativa.
A exposição de máscaras de Carnaval vai poder ser vista por todos os intervenientes na
sua criação até ao próximo dia 8 de março, dia em que, após um período de votação secreta,
todos escolherão a sua máscara favorita. A Associação Gerações irá atribuir três prémios
simbólicos às três máscaras que alcancem o maior número de preferências. Para todos os
participantes, haverá um “certificado de participação” que irá premiar a colaboração de todos
neste projeto.
O envolvimento dos pais, avós e outros familiares nas atividades desenvolvidas pela Associação Gerações para as crianças é uma das “traves mestras” da sua política educativa,
conseguindo-se, assim, uma transmissão de conhecimentos e experiências úteis para a vida
de todos. O resultado final traduz-se em intervenções coletivas deste tipo e com estas caraterísticas, em que todos se sentem criadores de algo que passa a ser marcante para as suas
vidas, nomeadamente para a vida das crianças, fazendo com que aprendam a ser solidárias
e possam contribuir para um mundo mais feliz. Por outro lado, esta é também uma forma que
a Associação Gerações encontra para se associar às festas de Carnaval que mobilizam Vila
Nova de Famalicão e não deixam indiferente nenhum Famalicense.

Gerações promete “surpresas”
no Dia Internacional da Mulher
Com o “Dia Internacional da Mulher” a chegar também, a Associação Gerações mobilizou-se e mobilizou o seu Centro Comunitário, através do Clube Sénior, para tornar este dia
especial para as seniores que frequentam a instituição.
No dia 8, de manhã, acontecerão, nas instalações da Gerações, diversas atividades “surpresa”, que incluem a oferta de brindes e um almoço – convívio, que irá decorrer num restaurante da Cidade.
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AML distinguida com
prémio CCD Inatel 2018

O POVO FAMALICENSE

A Associação de Moradores das
Lameiras (AML), foi distinguida com o
prémio Centro de Cultura e Desporto
- CCD - 2018, do Inatel. O prémio foi
entregue ao presidente, Jorge Faria,
pelo presidente Francisco Madelino, no
passado dia 22 de janeiro, em Lisboa.
~Em nota de imprensa a instituição famalicense adianta que “este prémio foi
atribuido, pelo seu empenho na mobilização dos jovens no projeto “Traço”, da
Casa ao Lado, que teve como consequência a pintura artística das quatro
torres do Edifício das Lameiras, com
figuras relevantes do concelho de Vila
Nova de Famalicão”.
O prémio foi atribuido no decorrer da
Gala Reconhecer, que teve por objetivo
revelar o trabalho desenvolvido na área
da intervenção social e sustentabilidade. Nesta gala, a Fundação INATEL quis reconhecer pessoas e entidades coletivas que se
destacaram com projetos que servem o bem-comum. Para além da AML foram distinguidas a
Casa do Povo de Vila Franca do Campo e o Orfeão de Leiria.
Jorge Faria enalteceu o
trabalho desenvolvido pela
Fundação Inatel, “sempre
atenta aos seus filiados”.
Para o presidente da direcção da AML, “este é um
motivo de orgulho para to“O cavalheiro com arma”, de David Lowery, é o filme em
dos: associação, moradores,
exibição esta quinta-feira nas Noites do Cineclube, como
utentes, associados, a prósempre pelas 21h45 no Pequeno Auditório da Casa das
pria Câmara de Famalicão e
Artes.
amigos da AML, para contiRetrata a vida de um criminoso “charmoso” na casa dos
nuar o bom trabalho que tem
70 que foge da prisão, e sobre o qual um jornalista escrevindo a desenvolver desde a
veu um livro que acabou no cinema.
sua fundação em 1984”.

Cineclube exibe
“O cavalheiro com arma”

6 de Março de 2019

Carnaval concelho fora

Em Riba de Ave
Os pequenos foliões
da Escola Básica de Riba
de Ave saíram à rua, na
passada sexta-feira, e percorreram as principais artérias da vila, espalhando
alegria, sob o olhar atento
dos familiares e de toda a
comunidade educativa que
aguardavam a passagem
dos mesmos.
Tratando-se esta de
uma Eco-Escola, o mote
que serviu de base para o
corso carnavalesco foi ao
encontro ao Projeto Educativo da Escola “Escola Amiga do Ambiente”. O carro alegórico, cedido pela Associação
de Pais, animou o corso carnavalesco, entoando as tradicionais músicas carnavalescas.
A Escola Básica de Riba de Ave aproveita para agradecer à Junta de Freguesia de Riba
de Ave, à Associação de Pais, aos pais e a todos os que contribuíram para o sucesso desta
atividade.

“Com todos”, na Engenho
O Carnaval na “Engenho”, que teve na passada
sexta-feira o seu ponto alto,
envolveu as crianças, pais,
educadoras e utentes das
diferentes resposta sociais
da Instituição.
Depois dos dias preparativos, o Carnaval “foi
intensamente vivido por
todos com alegria, brincadeira, criatividade e imaginação, com os pais a fazerem artefactos, máscaras e
demais adereços alusivos à
quadra carnavalesca, num
processo de aprendizagem intergeracional no domínio da expressão artística e dinâmicas
relacionais”, como sublinha Carla Vale, coordenadora pedagógica da Engenho.
De salientar ainda a participação das crianças, equipa educativa e pais da creche de
Arnoso Santa Eulália, no tradicional desfile de Carnaval que realizou nesta freguesia, na
tarde de domingo. “A vida no campo, a agricultura os animais e a natureza serviu para passarmos uma mensagem ecológica e amiga do ambiente”, disse, por sua vez, a educadora
Márcia Gonçalves, referindo ainda o recurso a materiais reutilizáveis.
Também os utentes do Lar foram surpreendidos com as “brincadeiras e traquinices” das
crianças, de acordo com a nota de imprensa enviada pela Engenho.

Desfile em Arnoso Santa Eulália
O tradicional desfile de
carnaval de Arnoso Santa
Eulália saiu para a rua no
passado domingo. Organizado pela Junta de Freguesia, o corso carnavalesco
foi composto por onze carros alegóricos e três centenas de foliões.
A organização elogia a
“imaginação” e “toda a caracterização” dos foliões,
que tinham disponível para
encarnarem personagens
alegres e divertidas que
animaram, com travessuras, música e coreografias, os inúmeros assistentes que aguardaram a passagem do corso
pelas ruas da freguesia.
O desfile terminou na Escola Básica de Quintão, onde foi servido lanche pela Associação de Pais e decorreu o convívio de todos os participantes.
A Junta de Freguesia agradece a colaboração da Polícia Municipal, ao Agrupamento de
Escolas D. Maria II, à Associação de Pais, à Câmara Municipal e a todos os participantes
que voluntariamente contribuíram para mais um êxito deste evento, que trouxe a Arnoso
Santa Eulália milhares de visitantes.
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Maria Manuel Martins, Conselheira Local para a Igualdade, avalia o papel da mulher
na sociedade actual

“Se nos respeitássemos como diferentes,
seríamos mais iguais nos direitos”
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

A igualdade de género de que tanto se fala há pelo menos
20 anos, está ainda longe de acontecer, apesar dos passos
que têm sido dados para que as mulheres sejam mais intervenientes nos quadrantes tradicionalmente masculinos.
Convidada para uma entrevista, na qual foi desafiada a fazer uma análise da actualidade e dos factores que continuam
a ser “areia” nessa engrenagem da igualdade de género, Maria Manuela Martins, nomeada pelo município como Conselheira Local para a Igualdade (no âmbito do Plano Municipal
para a Igualdade 2016-2020), considera que o factor cultural
continua a ser determinante. De um lado está “o poder expresso e cultural dos homens”, e do outro está “a aceitação
das mulheres, a falta de consciência de que estão a ser usadas”. Nenhuma das partes é mais ou menos “culpada”, no entender da Conselheira, para quem o respeito pela diferença
dos géneros é o primeiro passo para instituir o respeito por
direitos iguais.
O Povo Famalicense (PF) – Enquanto conselheira do
Plano Municipal para a Igualdade, que leitura faz do quadro actual do país em matéria de igualdade de facto para
as mulheres?
Maria Manuela Martins (MMM) - No nosso município, eu
sou a conselheira local para a igualdade, mas não só de género. A defesa da igualdade também passa pelas diferenças
geracionais e de condição física ou mesmo de raciais.
Mas, centrando-me na questão do género. Os dados estatísticos têm demonstrado as diferenças em todo o mundo.
Quando nos focamos em Portugal e na Europa verificamos,
nomeadamente no último relatório do Eurostat, que as portuguesas, por exemplo, estão melhor que os homens no que diz
respeito ao completar o ensino superior, e em determinadas
áreas de ensino com muito maior representação. Mas isso
não tem tido visibilidade nas situações de emprego, ou de
remuneração, criando as tais diferenças salariais.
Quando pede a minha leitura sobre esta realidade, eu
creio que o primeiro factor que influencia estas realidades é
cultural, e particularmente porque, por natureza, ainda somos
diferentes.
A sociedade tem interesses paradoxais em matéria de género. Quer que as mulheres procriem, sejam mães, criem os
filhos, acompanhem os filhos, mas depois não dá condições
para que tenha trabalho ajustado a esta realidade. E por isso,
em média, elas trabalham mais horas que eles.
Muitos empregadores não querem mulheres porque estas
são absentistas. E porque o são? Porque têm que desempenhar papéis que a sociedade conta que elas desenvolvam,
que muitos homens não foram ensinados a desenvolver,
mesmo que tenham condições físicas para o fazer.
A educação desde criança, e particularmente no meio familiar, continua a ser determinante para estas diferenças. No
relatório que já referi (do Eurostat), verifica-se que as mulheres saem de casa dos pais e casam mais cedo que os
homens, e isto continua a ser o reflexo da educação, como
disse.
Muitas de nós fomos educadas para não brilhar, não participar, e isso tem consequências por algumas gerações. Vai
mudar, acredito. Por isso espero que as mulheres repensem
a sua participação social.
PF – O assunto está na ordem do dia há décadas. No
seu entender o que é que está a falhar para que não tenha saído desse plano?
MMM - A dificuldade de tornar um plano uma realidade,
em meu entender, tem duas fontes: uma é o poder expresso
e cultural dos homens, e outra é a aceitação das mulheres, a
falta de consciência que estão a ser usadas. Algumas vezes,
aceitamos determinada realidade não por submissão, mas
por comodismo.
Algumas ações destes planos precisam não só da vontade
das mulheres, mas particularmente do respeito pelas diferen-

tunidades, e muitas vezes as mulheres não querem mesmo
agarrar essas oportunidades, porque têm valores e crenças
onde esses cargos não as compensam.
PF – Numa leitura que fizemos da participação das
mulheres, por exemplo, nos órgãos autárquicos locais –
Câmara, Assembleia, Juntas e Assembleias de Freguesia,
constatamos que a sua participação é ainda desproporcionada relativamente à dos homens (ver página 18). Que
leitura faz desta realidade?
MMM - É verdade o que constatou, mas pense comigo,
já se questionou sobre o tempo que resta a uma mulher com
filhos e responsável por muitas tarefas domésticas para participar em actividades políticas? Já pensou em que horários
se promovem a maior parte das actividades políticas? Já se
questionou há quanto tempo a sociedade da comunicação,
discute as questões da igualdade? Para ser generosa, diria
que apenas nas últimas duas décadas. As mudanças sociais
são lentas, e muitas mulheres além de não estarem motivadas para participar, provavelmente não encontram vantagens
em estarem em determinados cargos.
O exercício da cidadania não tem sido suficientemente
trabalhado nas escolas, e muitas destas diferenças passam
pela vontade de cumprir com o meu mandato social.

Eu não tenho medo
de sermos diferentes.
Temo é que a minha diferença
limite a minha liberdade
só porque sou mulher. Creio que,
se houver um respeito pelas
competências que adquirimos
ao longo da vida, pelas
diferenças físicas, sociais,
intelectuais, raciais
e geracionais de cada cidadão,
as diferenças acabarão
por se dissipar.
ças. Se humanamente nos respeitássemos como diferentes,
seríamos mais iguais nos direitos de cada um.
PF – As medidas tomadas, nomeadamente as cotas,
quer nas listas em actos eleitorais, quer nas administrações das empresas públicas, parecem-lhe a melhor forma de fazer esse caminho da concretização da igualdade
de oportunidades para as mulheres?
MMM - Há males necessários. Eu gostaria que não fosse
necessário cotas para que as mulheres chegassem a cargos
para os quais têm competências.
Eu acredito que, daqui a décadas, haverá cargos ou áreas
onde as ditas cotas terão que ser para os homens.
Gostaria de alertar que estamos também a falar de opor-

PF – Qual seria para si o futuro ideal em matéria de
igualdade entre homens e mulheres?
MMM - Eu não tenho medo de sermos diferentes. Temo é
que a minha diferença limite a minha liberdade só porque sou
mulher. Creio que, se houver um respeito pelas competências
que adquirimos ao longo da vida, pelas diferenças físicas,
sociais, intelectuais, raciais e geracionais de cada cidadão,
as diferenças acabarão por se dissipar. O ideal é que cada
homem ou mulher tenha a oportunidade de ser o que deseja,
e se sentir feliz e capaz de ser um valor acrescentado nesta
sociedade exigente.
Eu gostaria que em áreas tais como justiça, educação,
saúde, trabalho, entre outras, se respeitasse a diferença nas
intervenções, e não se tratassem situações diferentes como
se fossem iguais. Homens e mulheres são diferentes. Por
isso devem ser tratados de forma diferente, no estrito respeito por direitos iguais.
Também não será bom que mulher ou homem ocupe um
cargo político, profissional ou social só porque faz parte de
uma cota e não seja capaz de acrescentar nada à sua passagem por esta vida ou por esse cargo. Há mais para dar do
que para receber.

O que é o Plano Municipal
da Igualdade?
O Plano Municipal da Igualdade, para o período de
2016/2020, foi criado pela Câmara Municipal com o objectivo de trazer para a agenda diária a temática da igualdade
e da não discriminação, enquanto mecanismo de promoção de coesão social nas diferentes áreas de atuação e
intervenção municipal.
O documento resulta do protocolo de cooperação que a
autarquia celebrou com a Comissão para a Cidadania e a
Igualdade de Género, e através do qual foi instituído o Dia
Municipal para a Igualdade e a figura da(o) Conselheira(o)
Local para a Igualdade. Para além de Maria Manuela Martins, é também Conselheiro Quintino Pinto.
A promoção da igualdade de género, a promoção da
igualdade das pessoas com deficiência ou incapacidade,
a promoção da igualdade intergeracional, a promoção da
igualdade e da inclusão das minorias étnicas e migrantes
são as quatro prioridades de intervenção que serão alvo
de medidas concretas para a desconstrução de estereótipos discriminatórios e para a promoção da formação de
cidadãos nesta matéria.
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Dia Internacional da Mulher: 13 anos depois da conhecida Lei da Paridade
é forçoso reconhecer que elas estão mais na política, mas ainda aquém dos 33%

Paridade, pouco a pouco…
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Passados 13 anos da criação da lei da paridade, que
vincula uma representação de pelo menos 33 por cento de
ambos os sexos nas listas eleitorais, constatamos que a proporcionalidade no que toca ao sexo feminino continua por
concretizar, se avaliarmos a presença das mulheres nos órgãos do poder local.
À passagem de mais um Dia Internacional da Mulher, que
se assinala na próxima sexta-feira, dia 8 de Março, O Povo
Famalicense foi verificar o número de mulheres que estão
no exercício de facto dos cargos na Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia e Assembleias de
Freguesia, para constatar que a famosa Lei da Paridade (Lei
Orgânica n.º 3/2006), que pretendia garantir o acesso das
mulheres ao exercício de cargos de natureza política, não
cumpriu inteiramente a sua missão. Dos 587 mandatos atribuídos para os vários órgãos do Poder Local, apenas 141 são
exercidos por mulheres, que representam assim pouco mais
de 24 por cento do cenário global. Não obstante, é mais ou
menos evidente que elas são hoje muito mais presentes na
vida política.
Entetanto, a nova Lei da Paridade, que aumenta para 40
por cento o mínimo de representação de um dos géneros nas
listas eleitorais, só deverá entre em vigor após o ciclo eleitoral
de 2019.

Câmara, sobretudo no masculino
Dos oito membros que a coligação PSD/PP conseguiu
eleger para a Câmara Municipal, apenas um é mulher, expressando uma representatividade de apenas 12,5 por cento.
Por sua vez, o PS, atinge a paridade ao ter uma mulher, entre
três eleitos, no exercício do cargo.

uPSD/CDS

Na Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, presidida por um destacado militante do CDS-PP, Nuno Melo,
apenas o CDS, precisamente, dá o exemplo ao materializar a
representatividade percentual estabelecida pela Lei da Paridade. Dos 9 eleitos, três são mulheres.

uCDS

6 Homens
3 Mulheres

O PS fica próximo, com uma bancada em que três de 13
eleitos são mulheres, o que institui uma representatividade
percentual da ordem dos 30 por cento. Para cumprir plenamente a paridade, teria de prescindir de um homem a favor
de uma mulher.

uPS

10 Homens
3 Mulheres

Na bancada do PSD, composta por 37 eleitos, apenas oito
são mulheres, o que remete a participação feminina para os
21,62 por cento. Cumprir a tal Lei da Paridade implicaria que
mais quatro mulheres estivessem em exercício.

Avançando para as Juntas e Assembleias de Freguesia,
num total de 34, nota-se que é nestas últimas que a representatividade das mulheres mais se faz sentir. Dos 380 eleitos
cerca de 105 são mulheres (275 são homens), o que reflecte
uma representatividade da ordem dos 27,63 por cento.
Nas Juntas de Freguesia a expressão emagrece. Dos 127
eleitos para cargos executivos apenas 20 são mulheres (107
são homens), o que traduz uma expressão feminina da ordem
dos 15,75 por cento. Neste plano destaca-se a vila de Riba de
Ave, a única freguesia onde as mulheres estão em maioria no
executivo. A presidente Susana Pereira tem em Patrícia Ferreira a parceira de género, que assume o cargo de secretária.
Do executivo faz ainda parte José Joaquim Brandão Castro
Ferreira no exercício do cargo de tesoureiro. De resto, são 19
as Juntas de Freguesia com uma mulher em cargo executivo.
Considerando os 507 mandatos atribuídos nas 34 freguesias, elas representam já cerca de 24,65 por cento do número
de eleitos, enquanto nos órgãos do município (Câmara e Assembleia) a percentagem cai para os 20.
Refira-se que, na análise que fizemos nas Juntas e Assembleia de Freguesia, os números avançados são apenas
aproximados, uma vez que nos faltam os elementos relativos
à freguesia do Louro. Apesar de vários contactos, pelos mais
diversos meios, estabelecidos com o autarca da freguesia,
este nunca nos respondeu, esclarecendo quantas mulheres
estão no executivo da Junta ou têm assento na Assembleia
de Freguesia.

u CDU

uBE

No PCP e Bloco, que elegeram um
deputado cada um, são dois homens
que exercem o cargo. Também ao nível dos independentes, todos eles autarcas de freguesia, os oito eleitos são
todos eles homens.

uINDEPENDENTES

uPS

Elas já são mais de 24%
nas Freguesias

29 Homens
8 Mulheres

uPSD

Assembleia, idém

Assembleias de Freguesia

380
eleitos

275
Homens

105
Mulheres

Juntas de Freguesia

127
eleitos

107
Homens

20
Mulheres

Balanço da Lei da Paridade
A conhecida Lei da Paridade, que na realidade é a Lei
Orgânica n.º 3/2006, de 21 de Agosto, estabelece que as
listas para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais são compostas de
modo a assegurar a representação mínima de 33 por cento de cada um dos sexos, de modo a promover a paridade
entre homens e mulheres. As listas apresentadas não podem conter mais de dois candidatos do mesmo sexo colocados, consecutivamente, na ordenação da lista.
De acordo com o mais recente Balanço da implementação da Lei da Paridade em diferentes níveis de governo,
uma análise longitudinal solicitado pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, publicada precisamente 8 de Março de 2018, a evolução da
participação das mulheres no exercício de cargos políticos
é distinta de acordo com os distintos níveis de governo
- europeu, nacional e local. O estudo circunscreve-se ao
período 2001-2013.
No caso concreto do poder local, “comparando a proporção de eleitas para a presidência e para os cargos de
vereação, percebe-se, claramente, que o aumento da presença relativa das mulheres nos executivos municipais é
feito através da proporção de vereadoras, na medida em
que a de presidentes se mantém constante”, lê-se da redacção do balanço apresentado. Mais, escreve ainda, “tal
significa que o poder autárquico continua a ser dominado
pelos homens, particularmente nos lugares de tomada de
decisão, revelando resistências à mudança, mesmo na
presença da Lei da Paridade, particularmente nos casos
do CDS-PP e do PSD”. Este último indicador quando aos
partidos decorre de uma análise por força política que
também consta do estudo.
Pode encontrar a versão integral em https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/03/ESTUDO_Balanco_da_Implementacao_da_Lei_da_Paridade_em_diferentes_niveis_de_governo_06_03_2018.pdf

6 de Março de 2019

O POVO FAMALICENSE

19

Susana Pereira, presidente da Junta de Riba de Ave, é um dos rostos do poder local,
no feminino

“Não é a condição de homem ou mulher
que tem que definir a nossa vida e o grau
da nossa participação cívica activa”
Susana Pereira, 44 anos, casada, três filhos (de 16 e onze
anos), professora de profissão, é presidente da Junta da vila
de Riba de Ave desde 2013.
Mulher, num mundo predominantemente masculino, o da
governação autárquica, não se sente intimidada, nem tão
pouco inclui género na equação, na medida em que interpreta a participação cívica activa como uma coisa natural, que
deve ser transversal a todos quantos têm, como ela, um forte
sentimento de pertença e contributo à terra que a viu nascer,
crescer e tornar-se líder.
Em entrevista ao Povo Famalicense, nas imediações de
mais um Dia Internacional da Mulher, faz uma leitura desassombrada da igualdade que tanto povoa ainda os discursos
de circunstância neste dia. Admite que ainda não é uma realidade de facto, mas deixa claro que cabe também às mulheres “fazer o seu caminho e ser exemplo” para impor uma
presença que considera natural, porque “não é a condição de
homem ou mulher que tem que definir a nossa vida e o grau
da nossa participação cívica activa”.
O Povo Famalicense (PF) – Como é que a política e a
vida autárquica entram na sua vida? Sobretudo porque
não há histórico?
Susana Pereira (SP) – Não, não há histórico. Eu cresci
num ambiente sem ligações à política, aos partidos, mas com
forte ligação à terra. De há alguns anos a esta parte, essencialmente quando o meu filho mais velho entrou na escola primária, fundei com outras mães a Associação de Pais. Estive
ali uns anos, fizemos muita coisa, e depois disso, em 2013,
recebi este desafio. Um desafio que me colocava perante a
possibilidade de dar um contributo à minha terra. E aceitei.

O papel da mulher,
de facto, ainda
está pouco associado a
responsabilidades políticas
e cívicas, daí que cada uma
de nós tem que fazer um
caminho, e ser exemplo.

PF – Como é que a família reagiu a essa incursão pela
vida política e autárquica? Estamos a falar de uma decisão que, necessariamente, afecta o colectivo familiar…
SP – Na minha casa quase todos são muito activos e envolvidos na comunidade, no desporto. Portanto, digamos que
encararam isto com alguma naturalidade. É certo que não
sabiam muito bem o que os esperava, mas é certo que o encararam com muita naturalidade. Porque eu também já tinha
um passado de participação cívica activa, saídas para reuniões, para eventos...

que o papel da mulher ainda
está muito associado às tarefas domésticas e familiares,
e também é certo que ainda há muito preconceito em
torno disso. Aliás, deixe-me
dizer-lhe que na minha primeira campanha tive algumas
situações engraçadas, com
expressões do género: “uma
mulher, com três filhos, o que
é que ela vai fazer para a Junta de Freguesia?!”. Mas isso
para mim não tem qualquer
importância. A minha lista tem
até mais mulheres do que homens. É tudo uma questão de
nos organizarmos. O papel da mulher, de facto, ainda está
pouco associado a responsabilidades políticas e cívicas, daí
que cada uma de nós tem que fazer um caminho, e ser exemplo. Porque as mulheres podem ser um grande contributo à
política, assim como em todas as outras áreas.
Eu aprendi a gerir as várias tarefas como todas as outras
mulheres. Eu não acredito que não haja uma mulher que tenha muito tempo. Todas as que trabalham, têm filhos, têm
sempre muita coisa para fazer, e muitas têm ainda de cuidar
dos pais, só têm uma solução, que é a minha: organizar-se e
estabelecer prioridades.
Está na hora de algumas das prioridades que são socialmente entregues às mulheres serem entregues aos homens.
E nós, mulheres, temos que educar os nossos filhos nesse
sentido. A igualdade de género tem que ser encarada de forma séria. Não é a condição de homem ou mulher que tem que
definir a nossa vida e o grau da nossa participação cívica activa. O que tem que definir a nossa vida é a nossa capacidade,
a nossa disponibilidade, a nossa vontade, a nossa motivação,
independentemente do género.

PF – E como é conciliar todas as tarefas familiares e
domésticas, a sua profissão, acrescida do exercício autárquico numa freguesia que é vila, e que tem uma dimensão já considerável? Como é possível tocar vários
instrumentos ao mesmo tempo?
SP – Eu não vejo isso assim como uma coisa extraordinária. É uma questão de prioridades e organização. É certo

PF – Alguma vez se arrependeu de ter traçado este caminho?
SP – É público que já passei aqui momento delicados,
difíceis, que nos destroem o ânimo, que nos desencantam.
Há situações que achamos que vamos conseguir resolver,
mas depois não correm como estávamos à espera. E esses
momentos são bastante difíceis. Mas, há outros em que senti-

PF – Estamos a falar de esferas muitos distintas…
SP – São planos muito distintos, sim, mas que se encontram no ponto em que estamos a trabalhar para a comunidade. As associações de pais, se calhar são o tipo de associativismo mais puro, porque tudo o que se faz é pelos meninos,
não há medalhas, mas quando se consegue alguma coisa
para a escola ou para os meninos é uma satisfação muito
grande. Foi aí que tudo nasceu.
PF – Tem consciência que alguma coisa desse trabalho
na Associação de Pais há-de ter sobressaído para que
esse desafio lhe fosse lançado…
SP – Tenho tido a sorte de poder contar com boas equipas.
E o trabalho a favor da comunidade passa por aí, tem que ser
fruto de um trabalho de equipa, e disso posso orgulhar-me.
Tanto na Junta, como na associação de pais, tenho podido
contar com equipas valiosas, trabalhadoras, e o que salta à
vista é o resultado desse colectivo.

mos que fizemos a diferença,
nem que seja numa questão
pequenina, e esses momentos acabam por compensar
e dar força para continuar, na
certeza de estarmos a fazer
o melhor. Como em tudo na
vida nem tudo corre sempre
bem, nem cada corre sempre
mal, mas há que encarar e
andar para a frente.

PF – O que é que acha
que as mulheres podem trazer de diferente à política?
SP – Nos últimos anos de democracia a vida política foi
marcada pela presença quase exclusiva de homens. E passados tantos anos temos um balanço dessa participação
essencialmente masculina. Por isso está na hora de dar às
mulheres a possibilidade de fazerem isso mesmo, diferente.
E depois teremos que avaliar. Mas à partida não podemos
recusar uma forma de fazer diferente, porque as mulheres
são um género diferente.
PF – Apesar de não haver ainda uma igualdade de facto, as mulheres são mais presentes na vida pública. Acha
que já há algum reflexo disso?
SP – Eu acho que é cedo para avaliar. É cedo para fazer
uma leitura, e acho que a leitura que se faça daqui a anos vai
encontrar muita coisa que correu bem, muita que correu mal,
não porque tenham sido os homens ou as mulheres a decidir,
mas porque foram aqueles homens ou aquelas mulheres.
No poder local, que é o da minha experiência, eu tenho a
certeza de que cada autarca faz o seu melhor, porque está
bem consciente do impacto que as suas decisões tem na vida
das pessoas. O poder local é muitas vezes visto como uma
espécie de “elo mais fraco” da democracia, mas no meu entender é precisamente o contrário. O poder local é o elo mais
forte, precisamente porque é exercido por pessoas que estão
lá no dia-a-dia, fazem parte da comunidade, convivem com
as pessoas que as conhecem desde sempre. Por tudo isso
devia ser o elo mais forte da governação, mais fortalecido, e
mais respeitado.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Oficina vai levar o audiovisual
à EB 2,3 Ribeirão
A Oficina - Escola Profissional do INA assinou mais
um protocolo de colaboração, desta vez com o Agrupamento de Escolas 2.3 de
Ribeirão, com o objectivo de
que os alunos possam aprofundar conhecimentos na
área do audiovisual.
A diretora do Agrupamento de Escolas de Ribeirão,
Elsa Carneiro, sublinhou a
importância deste acordo:
“o objetivo é dar resposta às
necessidades dos alunos do
9.º ano, dando-lhe acesso às
áreas do vídeo bem como
dar-lhes perspectivas de fu-

turo”.
Já Miguel Sá Carneiro,
diretor pedagógico da Oficina, destacou a dimensão
colaborativa deste novo protocolo em que os alunos da
escola profissional poderão
desenvolver as suas competências de audiovisual com
os alunos da escola de Ribeirão: “estas parcerias que
contemplam a integração
das várias áreas tecnológicas vão contribuir para um
modelo pedagógico mais ativo para os alunos”. O diretor
salientou, ainda, que esta
parceria tem como objetivo

“apresentar os projetos pedagógicos que a escola vai
desenvolvendo, em especial
o bgreen, um festival de vídeo ecológico que coloca as
novas tecnologias ao serviço

6 de Março de 2019

Simão Mendes
vice-campeão nacional

das causas ambientais”.
Entretanto, o protocolo
deu já os primeiros passos com o workshop Como
Construir um Spot de Vídeo.

Queimadas:
comunicação prévia ao
município é obrigatória

“As melhores ideias
dão frutos” no Jardim
de infância de Bairro

A Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão informa que, nos
termos do n.º 2 do art.
28 do Decreto-Lei n.º
14/2019, de 21/01, a
queima de matos cortados e amontoados e
qualquer tipo de sobrantes de exploração, bem
como a que decorra de
exigências fitossanitárias de cumprimento
obrigatório, fora do período crítico e quando
o Índice de Risco de Incêndio não seja de níveis muito elevados ou máximo, está
sujeita a mera comunicação prévia ao Município.
A comunicação pode ser efectuada através do telefone
252 317 336, durante o horário de expediente da Câmara
Municipal, ou através da aplicação informática https://fogos.icnf.pt/queimasqueimadas.

“As melhores ideias dão frutos, a brincar ao carnaval”.
Este foi o lema para a construção de máscaras realizadas
com a colaboração da família, tendo como tema a fruta.
Esta atividade, promovida pela Compal, em parceria com
o programa Eco-Escolas,, foi agarrada pelo Jardim de Infância de Bairro, e os resultados estão à vista,
A iniciativa, refira-se, pretende incutir nas crianças, a necessidade de reciclar, de proteger o ambiente e motivar os
alunos para a introdução de fruta na alimentação diária.

Atleta da EARO bate recorde nacional
Francisco Silva atleta da Escola Atletismo Rosa Oliveira (EARO) bateu o
recorde Nacional de iniciados nos 800 metros Pista Coberta com a Marca de
1 59.80, em prova que se realizou no Altice Forum de Braga nas Provas extras
do Campeonato Nacional de Veteranos que se realizaram no dia 2 e 3 de
março.
Participaram ainda João Azevedo, João Rodrigues, Ana Faria e Joana
Azevedo que bateram recordes pessoais, tal como Nuno Fernandes que nos
Campeonatos Nacionais de Sub 23 em Pista Coberta, que se realizaram em
Pombal.

Simão Mendes, do Atlético de S. Martinho, sagrou-se vice-campeão nacional
no escalão de Veteranos
M40 nos 400 metros em
Pista Coberta, prova disputada em Braga neste fim de
semana.
O atleta foi ainda 5.º nos
60 metros, e terminou a
participação nestes campeonatos também com um 5.º
lugar nos 200 metros.

Joane: alunos dos EFA
foram ao Teatro
Os formandos
dos cursos de Educação e Formação
de Adultos (EFA),
do
Agrupamento de Escolas de
Padre Benjamim
Salgado, em Joane, acompanhados por vários dos
seus professores, rumaram a Vila Nova de Famalicão,
para assistirem à peça “Azul longe nas colinas”, de Dennis
Potter, que decorreu na Casa das Artes.
Com esta ida ao teatro o agrupamento procurou “dar
a conhecer a história de um grupo de crianças a descobrir a violência do mundo que as rodeia, um mundo que
procuram compreender, imitando a realidade dos adultos”,
numa iniciativa que constituiu “uma boa oportunidade de
aprendizagem e entretenimento para os formandos”.

Dupla do FC Vermoim
no Torneio
Interassociações
Catarina Martins e Sofia Castro,
duas jovens famalicenses de apenas
15 anos, estão a
representar a seleção distrital sub-17
de futsal feminino
no Torneio Interassociações em
representação da Associação de Braga. Após várias observações em contexto de treino, a dupla do Futebol Clube
de Vermoim mereceu a confiança para integrar a equipa
no torneio que se está a disputar em Coimbra, desde o
passado sábado e que se prolongou até ontem.

Membros da LOC/MTC de Joane
desafiados a “ser esperança”
A LOC/MTC (Liga Operária Católica – Movimento de
Trabalhadores Cristãos) de
Joane realizou um encontro,
no passado dia 2 de Março,
na sede da Associação de
Reformados da vila e orientado pelo assistente diocesano do movimento, José Maria
Carneiro Costa, subordinado
ao tema “O que é para ti Ser
Esperança?”.
As respostas foram sur-

gindo: “é comunicação; acolhimento; saber superar as
diferenças; ter capacidade
para nos espantarmos; saber descer o “monte” e ir ao
encontro dos outros; é como
uma flor frágil e bela que
desponta no meio das intempéries; dá o lugar aos outros;
está sempre de partida; dá-te a alegria de viver e ser feliz; dá-te a alegria de passar
o testemunho”. A reflexão foi

sendo aprofundada, e foram
surgindo definições para a
virtude da Esperança, sendo a mesma referida como
“solidariedade; criatividade;
inovação; juventude; é um
permanente dar e receber”.
Na sequência destas conclusões, o encontro terminou
com um apelo missionário:
“Ide… e fazei-vos animadores de grupos: no trabalho,
na família, nos tempos livres,

com os vizinhos e no mundo
associativo. Vamos todos
empenharmo-nos no rejuvenescimento e alargamento
dos grupos existentes. «Ide
por todo o mundo», anunciai
e praticai esta Boa Nova”.
Fátima Pinto, coordenadora diocesana que encerrou o encontro, lembrou ainda que “estamos às partas
da Quaresma”, e, por isso,
“temos que estar preparados

para percorrer o caminho do
deserto, que nos conduz à
Páscoa da Ressurreição”.
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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 sexta
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.
Todos nós em nossas vidas passamos por momentos
difíceis, porém alguns acontecimentos em nosso cotidiano
nos afetam mais que outros.
Tais acontecimentos em nossas relações, negócios, no
sentido emocional e pessoal pode nos levar a vivenciar
interiormente um sentimento
de Amargura. A mesmapode
surgir por causa de um acontecimento triste, como quando
sofremos alguma derrota,quando uma expectativa não
é atingida,a morte de um ente
querido, ou, por causa de uma
injustiça, como uma traição,
também pode ser algo mal
resolvido dentro do nosso coração que ficamos remoendo
e trazendo dissabor à nossa
vida, como pode ser tantas

Leitura Bíblica:
“Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia e toda a malícia
seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus
vos perdoou em Cristo”. EFÉSIOS 4:31-32.
outrassituações ruins. Quando essas coisas acontecem, é
normal sentir Amargura, mas
mesmo assim, logo depois temos uma escolha para fazer:
ou deixamos a Amargura crescer e contaminar nossa vida,
ou, lidamos com a situação de
uma maneira positiva e seguimos em frente ultrapassando
todo mal. A Bíblia Sagrada fala
e nos ensina sobre este sentimento como “raiz de Amargura”, pois ela nasce e vai
crescendo até destruir a nós
mesmos e aos outros também.
No início, é uma minúscula
raiz, muito difícil de ser detetada. Não é grande, nem fica
na superfície onde possa ser
facilmente identificada. Pelo
contrário, como um cancro,
realiza seu trabalho insidioso
lá nas profundezas ocultas,
na intimidade do nosso coração. Somente depois de se
aprofundar é que os sintomas
aparecerão em palavras, pensamentos, atitudes e ações
amargas.A Amargura está
tomando conta das Famílias,
da Sociedade e mesmo dentro das Igrejas. As crianças
são Amarguradas com seus

pais. Os pais têm Amargura
com os filhos. Os divorciados
têm Amargura com os ex-cônjuges. Os filhos de casais separados estão Amargurados
porque os pais se divorciaram.
Os irmãos têm Amargura uns
com os outros por rivalidades em questões de afeto ou
preferência dos pais e de heranças. Muitas famílias, antes unidas em amor, já foram
destruídas pela Amargura que
brotou depois da leitura de um
testamento. Há Amargura no
trabalho, empregados têm ressentimento uns com os outros
e com os superiores. Há inveja
entre a classe dos empregados e a classe dos empresários. Há Amargura na Igreja.
Os membros têm Amargura
com o Padre ou Pastor. E, lastimavelmente, muitos Padres e
Pastores estão amargurados
com suas ovelhas. Amargura
entre Cristãos por causa de
palavras, ações ou atitudes
que ferem estão matando e
dividindo Igrejas. Pior de tudo,
alguns estão Amargurados
com Deus, com sua Palavra e
sua Igreja. A Amargura sempre acaba manifestando-se.

Todo cancro, mais cedo ou
mais tarde, virá à tona. Se tiver
qualquer um destes sintomas,
você tem … no mínimo … uma
raiz de Amargura. Alguém falou ou fez algo que o ofendeu?
E, depois, você deixou de lidar
com essa situação de forma
que a resolvesse? A Amargura
começou a criar uma raiz em
seu interior? Alguém recebeu,
por mérito ou não, algo que
você desejava ou achava que
merecia? Alguém, um irmão
ou uma irmã, um amigo ou
amiga, está recebendo atenção ou afeto que você sente
que merece, mas não recebe?
A Amargura tem um curso a
seguir, se você está sofrendo por causa de uma raiz de
Amargura, deve se examinar,
para ver se possui alguns ou
todos os sintomas.Quando
deixamos a Amargura tomar
conta de nossa vida, atrapalha
e estraga muitas coisas e pode
levar a todo tipo de erros e pecados diante de Deus. Cito
aqui algumas consequências
que ocorrem devido a Amargura entranhada em nossos
corações: Infelicidade, focando apenas nas coisas ruins

da vida; Ingratidão; Ódio por
quem tratou mal; Sentimento
de inveja e atos de vingança e
maldade; Influenciar outros a
terem pensamentos negativos;
Perda de amizades; E, uma
das piores, que é o afastamento de Deus, culpando-O por
tudo de ruim que lhe acontece,
não enxergando que o problema maior está em si mesmo.
Por causa de tudo isso, é muito importante tratar da Amargura. Nossa vida não precisa
ser definida pela Amargura
do passado. Na Bíblia Sagrada está escrito em Romanos
12:17-19: …”Não retribuam a
ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos
olhos de todos. Façam todo
o possível para viver em paz
com todos. Amados, nunca
procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está
escrito: “Minha é a vingança;
eu retribuirei”, diz o Senhor.”
… A Amargura normalmente vem associada à falta de
perdão. Há alguém que você
precisa perdoar, ou, mesmo
se perdoar? O perdão liberta
de muita Amargura, peça-o ou
se perdoe. Escolha perdoar e
largar o desejo de retribuição,
deixando o passado nas mãos
de Deus. Na Palavra de Deus
também está escrito: … “Se
pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” ...
Evangelho de João 8:36. Atra-

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.

vés do Senhor Jesus Cristo,
podemos viver livres, provar
o Seu verdadeiro Amor, sentir
a paz interior e desfrutar das
muitas Bênçãos e Promessas
que por meio da Sua Palavra
nos é transmitida. Precisas de
uma cura? Podes encontrá-la
na Bíblia Sagrada, leia e medita. Peça em Oração para que
Deus te oriente, com certeza
não ficarás sem resposta.Se
não der conta de o fazer sozinho ou sozinha, procure ajuda.
Deus tem algo maior e melhor
para fazer em sua preciosa
vida ... Não estás só! … Deus
abençoe a Todosnós!
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VENDO

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

VENDO

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

VENDO

Comercial Renaut 1900 Disel, ano
2000. Vidro eletricos, fecho central
e direção assistida. ABS. 1400€.

TLM.: 927 133 661

VENDO

Casa no Louro
c/ cerca de 2000m².

DIVERSOS
VENDO

ANTIGUIDADES

Famalicão / Braga / Sto.Tirso / Trofa / Guimarães

TLM.: 910 005 594

EMPRESA
CERTIFICADA

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

De muita confiança
oferece-se para
motorista de idosos.
TLM.: 961 217 962

25 ANOS DE ATIVIDADE

VENDO

TLM.: 914 904 464

VENDO

Terreno de construção c/
2750m² em Calendário.
TLM.: 969 994 181

ARRENDO

TLM.: 919 746 090

Escritório
c/ 51 m².

T2 c/ terreno em
Pedome. 300€.

TLM.: 926 449 681/8

ADMITE PARA VÁRIOS CARGOS
(M/F)

TLM.: 961 699 265

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

VENDO

EMPRESA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

PASSA-SE

Pastelaria arredores
de Famalicão.

ALUGO

TLM.: 914 904 464

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

CASAL

EMPRESA

Em expansão
precisa de
colaboradores
para zona de
Vermoim entrada
imediata.
TLM.: 911 180 157

6 de Março de 2019

PRECISA-SE
Ajudante de
cozinha c/
experiência para
restaurante
arredores de
Famalicão.

TLM.: 912 482 819

VENDO - 968 670 680

V.N.F. - Gavião - Vila Lam. - 495.000€
800m² - 1800m² de terreno
V.N.F. - Landim - Vila Trav. - 245.000€
540m² - 1600m² de terreno
Algarve - Garrão - Vila Porti - 2.590.000€
610m² - 1.296.000m² de terreno
V.N.F. - Landim - Terreno - 75.000€
1500m² para construção

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

6 de Março de 2019
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RELAX

RELAX

RELAX

BONEQUINHA
DE LUXO

FAMALICÃO
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

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

TLM.: 917 392 262

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

TLM.: 919 643 991

LOIRINHA

Peito avantajado e corpo bem feito,
oral natural, compelta,
adora miminhos, para homens
de bom gosto. Todos os dias
até à meia noite. Com acessórios.

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

TLM.: 918 081 000

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

TLM.: 913 778 031

TLM.: 916 588 266

1.ª VEZ
23 ANINHOS

ESTILO
NAMORADINHA

A partir de 20 beijinhos.
Ao principio um pouco
tímida mas bem safadinha.
Atendo local discreto das
9 horas às 19 horas.

TLM.: 938 495 983

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

VIVIANE

Boca de Mel. Desfrute de
bons momentos em
ambiente envolvente e
relaxante. Oral delicioso, 69,
carícias. Com vídeo erótico.
Não atendo privados e fixos.

TLM.: 913 441 183

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

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

Loira, alta, olhos
azuis, peito XL, toda
boa, O natural
gostoso, 69, mi...,
bela espanholada,
massagem.
Acessórios,
beijinho atrevido.
Adoro dar e receber.
Sou muito meiguinha.
Apartamento privado.

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

PORTUGUESA

PORTUGUESA

TLM.: 911 798 542

Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

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

HOMEM

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

SIMONE

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

M. A Rainha do Oral
ao natural. Peito XXL,
peludinha, muito meiga e carinhosa. Todos
os dias das 9h às 20h.

TLM.: 911 746 125

FAMALICÃO

Lara, jovem, meiga, jeitosa,
corpo e rosto de
boneca. (Somente para
homens de bom gosto).
Não atende privados.

TLM.: 916 130 100

FOTO REAL

TENTAÇÃO

GATINHA SAFADA

TLM.: 919 643 801

TLM.: 910 176 945

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

Linda, sensual, magrinha,
corpo de boneca, meiga,
envolvente atrativa e
sedutora, adoro miminhos.

PORTUGUESA

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

TLM.: 910 634 363

