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Rusga de Joane 
revisita memórias 
com espectáculo 
“Vivências”

Integrado nas comemora-
ções do seun 28.º aniversá-
rio o Grupo Etnográfico Rus-
ga de Joane, irá promover o 
espetáculo “Vivências – na 
senda do linho”, que decor-
rerá no dia 31 de março, pe-
las 16h00 no grande auditó-
rio da Casa das Artes, e que 
consiste numa revisitação às 
memórias e vivências das 
gentes de outrora, tendo o linho, como o fio condutor entre 
as tarefas agrícolas, o serão, as cantigas de embalar, ritu-
ais da morte, a religiosidade e por fim a festa, a romaria.

O espetáculo conta com o apoio do Município de Vila 
Nova de Famalicão e encenação do Teatro da Didascália.

A entrada é livre, carecendo apenas de levantamento 
de bilhetes, junto da organização). Nem “Divino”, nem “Salvador” é o estado em que se encontra uma parte 

substancial do piso da Rua com esse nome na freguesia de Ruivães.
Há muitos, muitos meses abriram-se valas 

para uma intervenção infraestrutural, e as ditas nunca mais foram tapadas.
Mesmo remendadas foram-no pouco, ou não fosse visivelmente 

lastimável o estado em que a estrada se encontra... 
Obras, daquelas que se começam e se acabam, é o que impõe!
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Uma carrinha de valores foi assaltada na 
manhã de ontem (segunda-feira) na fregue-
sia de Pedome. Dois indivíduos armados e 
encapuzados terão surpreendido o funcio-
nário quando este se preparava para tirar da 
viatura o dinheiro que se destinava a abaste-
cer uma máquina multibanco. Terão conse-
guido levar consigo milhares de euros.

O assalto terá acontecido cerca das 09h30 
da manhã, na Avenida de S. Pedro, junto à 
escola de Pedome, onde existem vários es-
tabelecimentos que àquela hora já estavam 
abertos. De resto, um dos comerciantes ter-
-se-á apercebido dos dois indivíduos quando 
já se punham em fuga, num carro de cor pre-
ta, a partir da rua onde se encontra o portão 
de acesso às garagens do prédio onde se 

encontra instalada a máquina multibanco. 
Ao que O Povo Famalicense conseguiu 

apurar, os indivíduos terão mesmo saído pelo 
tal portão da garagem, indiciando com isso 
que terão surpreendido o funcionário da car-
rinha de valores a partir do interior do prédio, 
onde um pequeno patamar antecede a má-
quina. As autoridades estão ainda a investi-
gar como conseguiram ter acesso ao interior 
do bloco de apartamentos.

Os dois homens ter-se-ão posto em fuga 
na direcção do interior da freguesia de Pedo-
me. Mais tarde, um carro foi encontrado a ar-
der junto ao Monte de Santa Tecla, já em Oli-
veira Santa Maria, havendo suspeitas de que 
este tenha sido o carro usado no assalto. Os 
assaltantes chegaram-lhe fogo e atiraram-no 

por uma ravina, onde a nossa reportagem 
ainda o encontrou.

No local, e para além do comerciante que 
apenas presenciou a fuga dos dois indiví-
duos, os restantes não se aperceberam de 
nada. Na pastelaria do rés-do-chão do prédio 
e a escassos metros da máquina multibanco, 
os funcionários não se deram conta de qual-
quer movimentação anormal, até que chega-
ram as autoridades. 

A GNR de Riba de Ave foi a autoridade 
que tomou conta da ocorrência, mas a inves-
tigação prossegue a cargo da Polícia Judici-
ária.

No Monte de Santa Tecla estiveram tam-
bém os Bombeiros Voluntários de Riba de 
Ave para extinguir o fogo. SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Assaltantes agiram de forma discreta e terão conseguido levar milhares de euros

Carrinha de valores assaltada em Pedome

Carro alegadamente usado no assalto terá sido 
abandonado a arder em Sta. Tecla
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O gosto das crianças de 
Requião pela escola, cres-
ce à medida de actividades 
curriculares que dão asas 
à imaginação, à expressão 
dramática, à prática despor-
tiva ou à dança. O responsá-
vel por tudo isto é o projecto 
inovador que a escola pri-
mária lançou no ano lectivo 
anterior, e que permite aos 
meninos do 1.º e 2.º anos de 
escolaridade beneficiar de 
um conjunto de actividades 
extracurriculares que pre-
enchem as tardes, uma vez 
que o período lectivo termina 
pela uma e meia.

No período da manhã não 
há contemplações, a hora 
é de estudo, mas as tardes 
são de brincadeira e ativida-
des como a dança, o teatro, 
o andebol, as artes e o in-
glês. Entre os parceiros en-
contram-se A Casa ao Lado, 
a Gindança, a Associação 
Cultural de Vermoim e a ACE 
– Escola de Artes.

O Roteiro para a Inova-
ção, uma iniciativa da Câma-
ra Municipal com o objectivo 
de dar a conhecer projectos 

famalicenses “fora da caixa”, 
foi conhecer o projecto na 
manhã de hoje.

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
elogiou o “arrojo e a audácia” 
da comunidade educativa, 
que empreendeu uma rutu-
ra com o modelo clássico 
da formação, acrescentan-
do-lhe actividades extra-

curriculares que considera 
essenciais para uma forma-
ção transversal das crianças 
e que as “prepara melhor”. 
Para além disso, sublinha 
o facto de as actividades 
serem ministradas por enti-
dades famalicenses, numa 
lógica de captação e sensibi-
lização que garante e salva-
guarda o futuro.

Replicar o conceito 
é possível

O edil admite mesmo 
que o conceito possa ser 
replicado noutras escolas 
do concelho, sem prejuízo 
das diferenças que conside-
ra normais de acordo com 
as especificidades e carac-
terísticas próprias de cada 
território. De resto, frisa que 
não é “massa crítica” que 
falta para que assim pos-
sa ser, por entender que o 
tecido associativo é rico o 
suficiente para suportar pro-

jecto com esta mesma na-
tureza. “Temos uma riqueza 
associativa que é por todos 
conhecida e reconhecida, e 
associações de pais muito 
dinâmicas”, sublinha, e afir-
ma em jeito de desafio: “o 
que é preciso muitas vezes, 
como costumo dizer, é levan-
tar a cabeça. Essa mudança 
de perspectiva é essencial 
para que possamos criar 
condições diferentes. Elas 
estão ao alcance de todas as 
escolas, essa massa crítica 
existe, as Juntas de Fregue-
sia estão muito disponíveis e 
comprometidas com o pro-
cesso educativo, ou seja, os 
ingredientes existem, o que 
é preciso é colocá-los de for-
ma articulada para encontrar 
uma boa solução”.

Para Maria Antónia, pre-
sidente da Associação de 
Pais, o projecto nasceu de 
proposta das docentes da 
escola ao qual não foi possí-
vel resistir, na certeza da im-
portância das competências 
transversais que traria para 
as crianças.

Ao cabo de um ano lecti-
vo em funcionamento, esta 
encarregada de educação 
fala de um balanço muito 
positivo, que até ultrapassou 
expectativas contabilizáveis 

na alegria com a qual as 
crianças aderem às activida-
des. Para além de reforçar 
o gosto dos meninos pela 
escola, onde encontram um 
espaço “feliz”, Maria Antónia 
sublinha que o projecto tem a 
vantagem de democratizar o 
acesso das crianças a estas 
actividades, não só por efei-
tos da distância do centro da 
cidade, como por efeitos dos 
encargos financeiros que 
traria para as famílias. 

“Quem sabe não teremos 
aqui um campeão de danças 
de salão, ou um artista plásti-
co reconhecido, um acto, um 
cenógrafo… Ao desenvol-
ver estas competências tão 
cedo podem efectivamente 
encontrar aqui uma vocação. 
Se assim for teremos o nos-
so projecto mais do que con-
solidado”, conclui a presiden-
te da Associação de Pais.

A avaliar pela pequena 
apresentação de dança que 
os alunos fizeram perante a 
comitiva, bem pode aconte-
cer.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Projecto inovador na Escola Básica de Requião abriu portas ao Roteiro para a Inovação

Manhãs de estudo dão lugar a tardes 
de dança, teatro, desporto, artes e inglês

Comunidade educativa deu a conhecer dinâmica do projecto á comitiva municipal

Iniciativa decorre no próximo sábado, 
em dez freguesias do concelho

Município oferece mais 4 mil 
árvores para adoção

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão 
vai promover, no próximo 
sábado, uma mega campa-
nha de adoção de árvores, 
disponibilizando quatro mil 
plantas de 15 espécies au-
tóctones distintas. A iniciati-
va vai estender-se por todo 
o dia num total de dez fre-
guesias do concelho, sen-
do que das 9h00 às 13h00 
a campanha realiza-se em 
Antas, Arnoso Santa Maria, 
Seide, Cabeçudos, Vilari-
nho das Cambas e Joane, 
e das 14h00 às 18h00, as 
árvores estarão disponíveis no Louro, Requião, Bairro e Riba de Ave. Cada cidadão fama-
license pode adotar até três plantas.

A iniciativa está inserida no âmbito do projeto “25 mil árvores para 2025”, cujo objetivo 
é a reabilitação de aproximadamente 25 hectares do território concelhio através da planta-
ção de 25 mil árvores e arbustos nativos da região em áreas urbanas, espaços rurais, ao 
longo das linhas de água e em montes e serras.

Com estas quatro mil árvores, o projeto chega às 17 mil árvores plantadas no concelho 
aproximando-se do objetivo para 2025.
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Criada em 2018 e actuar no sector 
do underwear, empresa dá novo passo

Oldtrading lança marca 
própria para maternidade

A Oldtrading está a fa-
zer uma aposta no nicho 
de mercado ligado á ma-
ternidade. A empresa fa-
malicense assume como 
objetivo concretizar, ainda 
em 2019, o lançamento de 
uma marca própria para o 
segmento pré-mamã e pós-
-mamã, investindo na apre-
sentação de uma linha de 
vestuário seamless em que 
é especialista.

Rui Gordalina, adminis-
trador da empresa, fala de 
“uma operação de marke-
ting bem estruturada, pro-
duzindo para o casual, o sportswear e a modelação, ao criar uma marca para essas áreas, 
podíamos colidir com os nossos clientes, que já contam connosco”. Assim, “trabalhando 
com a maternidade, o pré-mamã e o pós-mamã, reservamos para nós o desenvolvimento 
dessa área de negócio com a nossa marca”. 

Criada em 2008 a pensar no underwear, a Oltrading assume que o sportswear é atual-
mente a grande aposta. Só em 2018, o sportswear cresceu dez por cento, representando 
agora cerca de 25 por cento do que se produz na Oldtrading. “Em 2019, acreditamos que 
vamos conseguir crescer mais 20 por cento”, afirma Rui Gordalina.

No âmbito de um projeto de inovação produtiva em que está envolvida, a Oldtrading ad-
quiriu três novos teares “com características de última geração, preparados para trabalhar 
com elastano e fios especiais”, adianta. Foi um investimento que rondou os 300 mil euros, 
comparticipados pelo Portugal 2020.

Com 50 trabalhadores, dos quais seis se dedicam exclusivamente ao I&D, a Oldtrading 
exporta 95 por cento do que produz, essencialmente para os países nórdicos e para a Eu-
ropa Central, com exceção da Alemanha, mercado que a empresa quer conquistar.

Uma das armas para potenciar a exportação é a aposta na sustentabilidade. A pensar 
nisso, desenvolveu recentemente duas fibras sintéticas inovadoras: uma reciclável e outra 
biodegradável. 

Em 2019 o objetivo é crescer em volume de negócios. “Queremos continuar o caminho 
de incorporação de clientes com produtos técnicos. Em 2018 atingimos os 800 mil euros 
em produtos técnicos e acreditamos que este ano iremos atingir um milhão de euros só em 
produtos técnicos”, conclui Gordalina.

A grande maioria dos cer-
ca de 160 trabalhadores da 
falida Ricon, que há cerca de 
um ano foi contratado pela 
“Sonix”, que retomou a acti-
vidade industrial na unidade 
de Ribeirão, vai voltar a ser 
confrontados com o drama 
do desemprego.

O grupo da empresária 
Conceição Dias, que há um 
ano devolveu a esperança 
àqueles trabalhadores, terá 
desistido da compra dos ac-
tivos do grupo e já anunciou 
que irá cessar o vínculo labo-
ral com os cerca de 140 tra-
balhadores, na sua maioria 
costureiras, que se mantêm 
afectos à “Nocir”, nome com 
o qual batizou uma nova vida 
para a Ricon.

No rescaldo da insolvên-
cia, decretada em Janeiro do 
ano passado pelo Tribunal 
de Famalicão, “Sonix” e “Va-
lérius” disputaram as insta-
lações industriais, mas foi a 
primeira que ganhou a corri-
da. De acordo com o contra-
to estabelecido com a massa 
insolvente, a “Sonix” pagava 

uma renda mensal de 17 mil 
euros, uma situação que 
sempre terá sido transitória, 
dado que a compra das ins-
talações sempre terá sido o 
objectivo final, integrando os 
activos no grupo que conta já 
com cerca de cinto centenas 
de trabalhadores.

Não entanto, a estraté-

gia da “Sonix” caiu por terra 
com o impasse na compra 
dos activos da falida “Ricon”. 
Tal como anunciamos na 
passada semana, a falta de 
consenso da comissão de 
credores face a uma única 
proposta apresentada, em 
sede de venda judicial, levou 
a juíza titular do processo de 

insolvência a decretar mais 
60 dias para que pudessem 
surgir novas propostas ou 
desenvolvimentos.

A única proposta apre-
sentada, ao que agora se 
sabe, fica bastante aquém 
do preço mínimo fixado para 
a venda, 3,5 milhões de eu-
ros. A oferta em avaliação 
terá sido da ordem dos 1,65 
milhões, abaixo ainda dos 50 
por cento. Os termos da ven-
da admitem, todavia, a ven-
da por 85 por cento do valor 
mínimo. A proposta obteve 
votos distintos dos três mem-
bros da comissão de credo-
res (O Banco Santander terá 
votado a favor, a TMG contra 
e o representante dos traba-
lhadores absteve-se). Face 
à ausência de consenso e a 

oferta muito abaixo do míni-
mo, levou a juíza a decretar 
novo prazo na expectativa de 
desenvolvimentos.

Atendendo ao impasse 
que remete uma decisão fi-
nal para daqui a dois meses 
– 25 de Abril -, e na iminên-
cia da caducidade do contra-
to de arrendamento no final 
deste mês -, a “Sonix” terá 
decidido abandonar o negó-
cio. A intenção da cessação 
dos vínculos laborais já terá 
sido comunicada aos cerca 
de 140 trabalhadores – uma 
vez que alguns dos 160 ini-
cialmente contratados saí-
ram por iniciativa sua – no 
final da passada semana. 
Deverá ser formalizada esta 
semana.

As dificuldades no Grupo 

“Ricon” foram conhecidas 
no final de 2017, e o despe-
dimento colectivo dos seus 
cerca de 600 trabalhadores 
formalizado em Janeiro de 
2018, altura em que o Tribu-
nal de Famalicão também 
decretou a insolvência. O 
passivo acumulado ao longo 
dos anos atingiu os 33 mi-
lhões de euros.

Entretanto, alguns jornais 
económicos afloram a pos-
sibilidade da retoma do inte-
resse da “Valérius” n proces-
so, mas essa é uma situação 
que O Povo Famalicense 
não conseguiu confrmar.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Sonix terá desistido da compra das antigas instalações industriais na iminência da caducidade 
do contrato de arrendamento e do impasse na venda judicial dos activos

“Nocir” vai despedir 140 
depois de ter virado “Ricon” do avesso
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Em 2018, ano da última avaliação, Portugal 
obteve 754 pontos no “ranking”, melhorando em 
relação aos 747 registados no ano anterior, 
graças a um “forte desempenho” no Serviço 
Nacional de Saúde que lhe possibilitou passar 
de 14º classificado no ano de 2017 para 13º 
lugar em 2018. A liderar o “ranking” está a 
Suíça, seguida da Holanda, da Noruega, 
da Dinamarca e da Bélgica. Portugal e o seu 
Serviço Nacional de Saúde estão logo atrás da 
Alemanha que é 12º e à frente de países como a 
Inglaterra (16º), Espanha (19º), Itália (20º) e 
Irlanda (22º)! “É obra” e é digno de registo! 
Sendo nós um País pobre, ainda com muitas 
carências e, sobretudo, um País extremamente 
desigual, é gratificante saber que o nosso 
Serviço Nacional de Saúde é dos melhores da 
Europa e dos melhores do Mundo!

1. Saúde privada…

Teresa de Sousa, uma jornalista – comentadora que leio 
regularmente no “Público” dos domingos, dá-nos conta se-
manalmente de factos que nos ajudam a pensar e que passa-
mos a lembrar por algum tempo.

Num dos últimos “públicos” de domingo, escreveu isto: “Há 
já bastante tempo, quando tentava marcar consultas para a 
minha mãe (ADSE), numa clínica ou hospital privado, a per-
gunta era sempre a mesma: “Privado ou ADSE? Porquê, mi-
nha senhora? Privado, amanhã, ADSE, daqui a três sema-
nas. Os protestos foram os suficientes para o Estado intervir 
e a discriminação deixar de ser feita. Depois, a ADSE ajudou 
a implantar os hospitais e as clínicas privadas e deixou de ser 
necessária a pergunta discriminatória.”

Mais à frente, diz Teresa de Sousa: “Há doenças crónicas 
que exigem tratamentos crónicos – como o nome indica – não 
muito caros, mas o suficientemente (caros) para não poderem 
ser pagos na íntegra pela esmagadora maioria das pessoas, 

mas que os seguros (de saúde) não pagam. Inventam (sem-
pre) uma desculpa, mesmo quando são os seguros mais ca-
ros da seguradora. Não pagam. E lá vamos nós para o bom 
do SNS (Serviço Nacional de Saúde) que nos administra o 
tratamento sem precisarmos de pagar um tostão.” (!!!) 

A “trajetória” nos hospitais e clínicas privadas é, lamenta-
velmente, sempre esta: primeiro o seguro de saúde, depois a 
ADSE e, no fim da fila, os utentes Serviço Nacional de Saúde! 
Só que, quando as duas anteriores falham, resta uma alterna-
tiva universal e gratuita: o SNS. Falham os seguros de saúde 
quando se esgotam as possibilidades de comparticipação 
das famílias, falha a ADSE também quando a comparticipa-
ção familiar (por exemplo numa cirurgia) não é “suportável” 
pelo beneficiário…

Depois, bom, depois, como diz Teresa de Sousa, “lá va-
mos nós para o bom do SNS que nos administra o tratamento 
sem precisarmos de pagar um tostão.” Quando tudo o mais 
falha para tratar da nossa saúde, resta-nos o recurso ao Ser-
viço Nacional de Saúde.

Quando lhe disserem que o Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) não presta, não acredite e recuse o que lhe estão a 
dizer. E há para aí tanto político e tanto deputado a “enxova-
lhar” o SNS! Até os médicos, enfermeiros e outros técnico 
de saúde o fazem! O que é certo é que, como vimos, quando 
tudo falha, resta-nos só uma saída: recorrer ao SNS!

2. Saúde pública…

A Europa tem cinquenta países. O “ranking” anual elabo-
rado pela organização “Health Consumer Index” classifica 
anualmente 35 serviços nacionais de saúde, com base em 
indicadores como direitos e informação dos doentes, acessi-
bilidade, resultados, diversidade e abrangência dos serviços 
prestados, prevenção e produtos farmacêuticos. Trata-se de 
um estudo sério reconhecido internacionalmente.

Em 2018, ano da última avaliação, Portugal obteve 754 
pontos no “ranking”, melhorando em relação aos 747 regista-
dos no ano anterior, graças a um “forte desempenho” no Ser-

viço Nacional de Saúde que 
lhe possibilitou passar de 14º 
classificado no ano de 2017 
para o 13º lugar em 2018.

A liderar o “ranking” está 
a Suíça, seguida da Holanda, 
da Noruega, da Dinamarca e 
da Bélgica. Portugal e o seu 
Serviço Nacional de Saúde 
estão logo atrás da Alema-
nha que é 12º e à frente de 
países como a Inglaterra 

(16º), Espanha (19º), Itália (20º) e Irlanda (22º)! “É obra” e é 
digno de registo!

Sendo nós um País pobre, ainda com muitas carências e, 
sobretudo, um País extremamente desigual, é gratificante sa-
ber que o nosso Serviço Nacional de Saúde é dos melhores 
da Europa e, sendo dos melhores da Europa, é dos melhores 
do Mundo!

Claro que nem tudo está bem e nem tudo é perfeito. Há 
sempre questões e processos a melhorar. Segundo a orga-
nização que elabora este “ranking”, o SNS tem que melhorar 
o acesso aos cuidados primários de saúde, já que o prazo 
estimado para conseguir uma consulta, nomeadamente em 
centros de saúde, é de cerca de 15 dias.

Não estamos também muito bem no que se refere às “in-
feções hospitalares adquiridas” e temos ainda períodos de 
espera excessivos para tratamentos do cancro. Estes são 
também “segmentos” muito delicados que é necessário “tra-
tar” com urgência.

3. Excelência clínica

O Governo de António Costa, através de Graça Freitas, 
Diretora – Geral da Saúde, não deixou de valorizar esta si-
tuação, realçando o facto de Portugal estar “classificado em 
13º lugar (em 35 países (analisados) no “Euro Health Consu-
mer Index (EHCI)” 2018, imediatamente a seguir à Alemanha. 
Esta classificação, também já alcançada em 2014, é a melhor 
de Portugal desde o início deste índice, em 2006.”

Segundo a DGS, “este índice anual faz uma avaliação dos 
sistemas de saúde de 35 países europeus, do ponto de vista 
do consumidor.” Portugal continua a subir de “forma constan-
te” no “ranking”, atingindo, em 2018, 754 pontos, apenas a 31 
pontos da Alemanha.

Os “rankings” de 2018 e de 2017 “recompensam a exce-
lência clínica real mais do que as edições anteriores, uma vez 
que os critérios foram ainda mais apertados, demonstrando 
que a classificação de Portugal tem um mérito acrescido.” 

Salienta a DGS que “os cuidados de saúde europeus es-
tão a melhorar de forma consistente: a mortalidade infantil e 
as taxas de sobrevivência por doenças cardíacas, acidentes 
vasculares cerebrais e cancro estão todas a avançar na dire-
ção certa. A escolha e o envolvimento do doente nos cuida-
dos e nas decisões estão a ganhar relevância.”

Portugal está também a seguir este caminho e os indica-
dores revelados pelo “ranking” são a prova eloquente disso 
mesmo. Portugal consegue atingir os melhores valores nos 
critérios de resultados da qualidade em saúde e na acessibi-
lidade aos cuidados de saúde.

Por isso, já sabe: não ligue aos “pregoeiros” e “semeado-
res” da desgraça, quando falam do SNS!

Dia a Dia - Mário Martins

Diga bom dia ao SNS!
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Bloco “preocupado” 
com despejo de família 
por parte da Câmara

O deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, 
Paulo Costa, solicitou explicações sobre o despejo que a Câmara Municipal desencadeou 
contra uma família que residia há vários anos na central de camionagem.

No requerimento, Paulo Costa afirma que “a habitação é um direito fundamental” e, por 
isso, quer saber se “foi prestada alguma assistência e acompanhamento à família por parte 
da Câmara Municipal” e se, antes do despejo, “houve alguma preocupação em garantir que 
a família teria condições de conseguir aceder ao arrendamento condigno aos valores de 
mercado”.

Em nota de imprensa o Bloco alega que esta iniciativa surge na sequência da informa-
ção divulgada pela comunicação social, “em que a família, composta por três elementos, 
um deles enfrenta uma situação de doença crónica grave, vive uma situação social muito 
complicada, não tendo condições económicas para arrendar casa”.

Dádiva de Sangue em Famalicão
A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão promove  esta qunta-

-feira, dia 28, uma colheita de sangue na Escola D. Sancho I, em Famalicão. 
A acção será realizada entre as 09h00 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue 

e da Transplantação (IPST), aberta à população em geral.
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O concelho de Vila Nova 
de Famalicão vai ficar com 
uma fatia de 270 mil euros, 
dos pouco mais de 1,3 mi-
lhões que o Programa de 
Apoio à Redução do Tarifário 
(PART) destina à Comunida-
de Intermunicipal (CIM) do 
Ave, na sequência da medi-
da que o Governo inscreveu 
no Orçamento de Estado, 
visando canalizar apoios 
financeiros para a diminui-
ção do custo dos títulos dos 
transportes públicos. 

O prazo para formaliza-
ção das propostas dos mu-
nicípios acabou na passada 
sexta-feira, dia 15 de Março, 
e a as medidas entraram em 
vigor a 1 de Abril.

Em declarações exclusi-
vas ao Povo Famalicense, 
o presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
adianta que este orçamento 
vai permitir apostar essen-
cialmente em duas áreas: 
na carreira urbana “Voltas”, 
e nos transportes colectivos 
utilizados pelos alunos do 
Ensino Secundário. Segun-
do o edil famalicense, com 
este financiamento será pos-
sível avançar para uma se-
gunda fase da implementa-
ção do “Voltas”, introduzindo 
a gratuitidade generalizada, 
que de momento só se apli-
ca a quem demonstrar título 
válido de transporte público. 
“Esta é a segunda etapa no 
processo de implementação 
do ‘Voltas’. A primeira eta-
pa está cumprida, e os pri-
meiros anos já percorridos 
sinalizam que a aposta que 

fizemos foi acertada, porque 
as pessoas aderiram. Agora 
há que dar um passo no sen-
tido de aumentar as pessoas 
que o utilizam”, sustenta a 
propósito de uma ambição 
que se apoia então na gra-
tuitidade. Por outro lado, os 
apoios no quadro do PART 
permitem consolidar a medi-
da de financiamento público 
dos transportes públicos dos 
alunos do Secundário.

Paulo Cunha 
acusa Governo 
de “tratamento 
desigual”

Reconhecendo que os 
apoios são sempre bem-
-vindos, Paulo Cunha não 
deixa de lamentar que os 
prazos definidos pelo Go-
verno - com o anúncio das 
verbas a 4 de Fevereiro, 
condicionando a apresenta-
ção de propostas dos muni-
cípios a pouco mais de um 
mês depois (15 de Março) -, 
“o que não nos permite um 
horizonte tão cuidado quan-
to desejávamos do ponto de 
vista do planeamento”. Para 
além disso, censura: “a ver-
ba afecta a Famalicão está 
muito aquém do que deveria 
ser. Se fizemos uma análise 
‘per capita’, e compararmos 
a verba atribuída a outros 
concelhos, como Grande 
Lisboa ou Porto, e convém 
dizer que Vale de Cambra 
faz parte do Grande Por-
to, Santo Tirso faz parte do 
Grande Porto, Trofa faz parte 

do Grande Porto, ela não me 
parece minimamente justa. 
Eu não quero comparar Fa-
malicão com o Porto, mas te-
nho a ambição de comparar 
Famalicão com Gondomar, 
com Maia, com Matosinhos, 
e, obviamente, com Trofa ou 
Santo Tirso. Achamos que 
há aqui uma desigualdade, 
e não deixamos de reivindi-
car uma atenção mais crite-
riosa, mais ajustada, para 
concelhos como Vila Nova 
de Famalicão, que deve-
riam ser diferenciados pela 
positiva e são diferenciados 
pela negativa. Não há uma 
lógica de proporção”. Escla-
rece ainda: “nós devíamos 
receber mais do que o pro-
porcional, e recebemos me-
nos. Embora qualquer verba 
seja bem-vinda, confesso 
que estávamos à espera de 
um apoio superior, sobretudo 
depois de termos ouvido ga-
rantias do senhor ministro do 
Ambiente de que todo o terri-
tório iria ser contemplado. E 
foi-o, de facto, mas de forma 
totalmente desigual”. “A ver-
ba que nos foi afecta podia e 
devia ser substancialmente 
superior”, remata.

Na expectativa de que a 
proposta evolua no futuro, 
Paulo Cunha contesta os 
critérios e espera que ao 
longo deste ano se criem 
condições para que em 2020 
Famalicão disponha de um 
envelope financeiro “bastan-
te superior”. 

Atendendo à verba dispo-
nível na CIM, os 270 mil eu-
ros afectados a Famalicão, 
de um total de 1,3 milhões de 

euros, “é o melhor possível”, 
sublinha. De resto, Paulo 
Cunha elogia a “postura res-
ponsável” dos autarcas e a 
sua  “sensibilidade” nas ne-
gociações que tiveram que 
ocorrer no quadro da CIM. 

Lisboa e Porto 
beneficiam de mais 
de 80% dos fundos

O programa, que pela 
primeira vez distribui apoios 
a todo o país, disponibiliza 
um total de 104 milhões de 
euros, mas só 16 milhões é 
que vão chegar a mais de 80 
por cento dos municípios do 

país. Isto porque, daquele 
bolo inscrito no Orçamento 
de Estado, 88 milhões ficam 
nas áreas Metropolitanas de 
Lisboa e Porto. Compostas 
por 35 municípios (18 e 17, 
respectivamente), e repre-
sentando pouco mais de 
onze por cento do país (que 
no total tem 308 municípios), 
aquelas Áreas Metropolita-
nas serão beneficiárias de 
mais de 84 por cento das 
verbas inscritas no PART.

As verbas afectadas à 
CIM do Ave vão ser divididas 
entre Vila Nova de Famali-
cão e mais sete concelhos: 
Fafe, Mondim de Basto, 
Vieira do Minho, Cabeceiras 

de Basto, Póvoa de Lanho-
so, Guimarães, Vizela. Esta 
área geográfica, com qua-
se meio milhão de habitan-
tes, tem nos municípios de 
Famalicão e Guimarães os 
mais populosos (quase 140 
mil e 160 mil, respectivamen-
te), e em Mondim de Basto o 
menos populoso, com cerca 
de 7.500 habitantes.

Segundo Paulo Cunha 
nas verbas afectas não está 
inerente um mérito substanti-
vo das propostas, mas o cri-
tério restito do território. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Famalicão recebe 
270 mil euros para 
redução de tarifário 
dos transportes
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O mundo mudou. Há no-
vas profissões, novas formas 
de chegar ao público-alvo. 
A 4ª geração, os Millennials 
chegaram, mostraram-se e 
começam a arrasar. 

Mark Zuckerberg na área 
do I&D, apareceu em 2008, 
com o Facebook. Tinha 23 
anos e foi assim considerado 
o mais jovem empreendedor 
a entrar na revista forbes, 
como um dos 400 mais ricos 
do planeta.

Em 11 anos muito mu-
dou, bem como a fortuna 
deste bilionário. Outros jo-
vens foram concretizando 
os seus sonhos e criando 
os seus impérios. Chegando 
este ano, através de um re-
alityshowprotagonizado pela 
sua família, a vez da Kyllie-
Jenner.

Através de uma marca de 
cosméticos e 10 trabalhado-
res, 5 deles a par-time, con-
seguiu uma fortuna avaliada 
em 900 milhões de dólares. 
Tem 21 anos, tem uma filha 
e vende através da influência 
que exerce nos seus segui-
dores.

Até pode ser uma fortuna 
assente apenas no nome de 
uma pessoa, que eventual-
mente seja flutuante e daqui 
a uns tempos se tenha es-

vanecido. No entanto, é um 
facto, o alcance de tão eleva-
da fortuna numa tenra idade, 
através do Instagram e do 
Snapchat.

Chegou aquele momen-
to em que que todos os que 
diziam que ser influencer era 
apenas profissão fugaz, fútil 
e sem remuneração, mor-
derem a língua.A economia 
é extramente oscilante e in-
certa, e nestes últimos anos 
temos assistido a diversos 
fenómenos inexplicáveis.

O que os pais dos jovens 
de hoje definem como algo 
inalienável, amanhã torna-
-se o contrário. Quantos são 
aqueles que conhecemos 
que fizeram a sua formação 
numa área convencional 
(Engenharia, Economia, Di-
reito) e passados uns anos 
encontram a sua vocação a 
fazer algo totalmente dife-
rente?

As soft-skill’s que vamos 
desenvolvendo ao longo do 
tempo, pelas vivências que 
adquirimos, vão moldando 
a nossa forma de pensar, 
redefinindo os objetivos de 
uma vida.A forma de pen-
sar varia, mas tudo aquilo 
que foi adquirido numa sala 
de aula, bebendo o conheci-
mento, não se esgota em si, 

nem nesta variabilidade de 
opções que o mundo laboral 
nos permite. Bem pelo con-
trário!

Este desígnio que a todos 
é permitido, como participar 
nos escuteiros da freguesia, 
frequentar um café, partici-
par na associação de estu-
dantes, ser um membro ativo 
na praxe, faz parte de uma 
aprendizagem constante. 
Muitas vezes desencorajada 
pela docência.

A educação é tudo isto. É 
estudar, aprender e vivenciar 
para ser cada vez melhor 
onde quer que estejamos. É 
também isto que as nossas 
escolas deveriam ser. Exi-
gentes e voltadas para uma 
educação vocacionada para 
as necessidades de cada um 
e adaptadas à sociedade em 
que nos inserimos. 

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Curiosidades 
das novas fortunas

Sessão de divulgação 
das ações de financiamento 
do DLBC Rural 

A Casa do Território é palco esta quarta-
-feira, a partir das 18 horas, de uma sessão 
de divulgação das ações de financiamento 
programa de Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária Rural (DLBC Rural), numa inicia-
tiva promovida pelo Município de Famalicão, 
a Rede Famalicão Empreende e a Sol do Ave.  

Esta sessão destina-se às ações de finan-
ciamento com candidaturas abertas: “Peque-
nos Investimentos na Exploração Agrícola” (até 29 de março); “Pequenos Investimentos na 
Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas” (até 15 de abril); “Diversificação de 
Atividades na Exploração Agrícola” (até 12 de abril) e “Promoção de Produtos de Qualidade 
Locais” (até 28 de maio). 

As ações a decorrer promovem  e incentivam os pequenos investimentos que permitam o 
reforço a viabilidade das explorações agrícolas, a diversificação de atividades económica das 
zonas rurais e da organização das cadeias de valor presentes no território, e destinam-se a 
pequenos produtores e transformadores das freguesias abrangidas pela área de intervenção 
DLBC/ Sol do Ave.

Freguesias abrangidas no concelho famalicense: Castelões, Cruz, Fradelos, Vale São 
Martinho, Vermoim, Vilarinho das Cambas, União das Freguesias de Arnoso (Santa Maria e 
Santa Eulália) e Sezures, União das Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, União das 
Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, União das Freguesias de Seide, União das 
Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela.

Refira-se que o DLBC Rural é um instrumento de política territorial que visa promover, em 
territórios específicos, a concertação estratégica e operacional entre parceiros, focalizada na 
dinamização económica das comunidades rurais e na criação de postos de trabalho, sendo 
uma forma de abordagem integrada para o desenvolvimento territorial apoiada por vários 
programas operacionais do Acordo de parceria 2014/2020, e com financiamento FEADER, 
FEDER e FSE. 
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A mulher de 41 anos acu-
sada de atear fogo a seis 
carros estacionados na via 
pública, e que usava garra-
fas de álcool, onde embebia 
panos e meias, ou mesmo 
acendalhas, para causar os 
incêndios que destruíram por 
completo três viaturas e da-
nificaram outras tantas, en-
tre Fevereiro e Abril de 2018, 
foi condenada a seis anos de 
prisão.

A leitura da sentença teve 
lugar na manhã de ontem no 
Tribunal de Guimarães. A ju-
íza considerou que a prova 
indirecta produzida durante 
a audiência, “articulada en-
tre si” permite concluir que 
foi a mulher a autora dos 
incêndios, que reconhece 
terem causado “grave alar-
me social”. Os seis anos de 
prisão representam o cúmulo 
jurídico por um total de sete 
crimes pelos quais foi con-
denada (três de incêndio, um 
de incêndio na forma tenta-
da, um de dano, um de dano 
na forma tentada, e um de 
ameaças).

No entender da juíza, “só 
uma pena de prisão é capaz 
de satisfazer as necessida-
des de prevenção”. A ma-
gistrada sublinhou a “frieza 
de ânimo da arguida”, que 
premeditou os crimes “indi-
ferente às consequências”, e 
sublinhou que “não revelou o 
mínimo arrependimento”. Ali-
ás, a arguida negou a autoria 
dos incêndios e apresentou 
diversos álibis que não fo-
ram considerados credíveis. 
Na sequência da não as-
sumpção de responsabilida-
des, também não se mostrou 
disponível para “ressarcir as 
vítimas”, que sofreram “con-
sequências devastadoras no 
seu património”.

A juíza não deixou de cen-
surar a razão que está por 
detrás das acções da mulher, 
as suspeitas de relações ex-
traconjugais do marido. “Não 
há assalto à mão armada de 
maridos. Não é assim que 
se consegue preservar ma-
ridos”, disse, assinalando 
que para as vítimas deve ser 
“medonho” perceber o con-

texto que esteve subjacente 
aos crimes cometidos sobre 
o seu património. Num caso 
em concreto, referido pela 
magistrada, a pessoa não 
mais teve condições finan-
ceiras de adquirir carro, mo-
vendo-se actualmente a pé 
ou de bicicleta. 

Incêndios 
nas imediações da 
casa da arguida 

Os crimes de incêndio 
foram cometidos a 4, 20 e 
24 de Fevereiro do ano pas-
sado, representando danos 
da ordem dos 14.500 euros, 
relativos ao valor comercial 
dos carros que ficaram to-
talmente carbonizados em 
sequência do fogo. Em dois 
destes casos, a arguida usou 
garrafas de álcool para fazer 
deflagrar o fogo junto a uma 
das rodas do veículo.  

Para além dos incêndios 
consumados, a acusação 
atribuiu-lhe ainda mais três 
crimes de dano, na forma 

tentada, relativos a outros 
três incêndios que ateou mas 
que foram extintos a tempo 
de não consumar a destrui-
ção das viaturas em causa. 
Estes casos aconteceram 
em 23 de Fevereiro, 10 e 
20 de Março. No primeiro, o 
fogo foi ateado com recurso 
a uma caixa de acendalhas 
e uma vela de cemitério, que 
colocou junto à roda dian-
teira do veículo. No entanto, 
a pronta intervenção de um 
cidadão acabou por permitir 
a extinção do fogo quando 
se alastrava ainda ao pneu. 
Os outros dois fogos foram 
causados com recurso a 
garrafas de álcool e panos, 
que acendeu. Sempre por 
intervenção de terceiros foi 
possível evitar a destruição 
dos carros, que sofreram da-
nos, todavia.

Ainda de acordo com a 
acusação, os crimes coinci-
diam com as datas em que 
a mulher se dirigiu a uma 
superfície comercial, das 
imediações da sua residên-
cia, onde adquiriu garrafas 
de álcool e fósforos. Estas 
compras aconteceram a 18, 
20, 24 e 28 de Fevereiro, e 
novamente a 1, 6 e 8 de Mar-
ço de 2018.

Para além destes seis cri-
mes de incêndio e de dano, 
a mulher de 41 anos estava 

ainda acusada de um crime 
de ameaça, esta produzida 
contra o próprio marido. Do 
processo constam mensa-
gens de texto, que a acusa-
ção lhe atribuu, e nas quais 
se faz passar por outra pes-
soa para dirigir ameaças à 
integridade física do compa-
nheiro no quadro de suspei-
tas de uma relação extracon-
jugal.

Recorde-se que a incen-
diária foi identificada e deti-

da pela PSP de Vila Nova de 
Famalicão, que conseguiu 
chegar a ela no decurso de 
diligências de investigação. 
Desde a data da sua apre-
sentação a juiz em primeiro 
interrogatório judicial, em 
Abril de 2018, encontrava-se 
em prisão domiciliária e su-
jeita a pulseira electrónica.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Leitura da sentença teve lugar ontem no Tribunal de Guimarães

Incendiária de carros condenada 
a 6 anos de prisão

Próxima Conferência da Educação 
focada no Coaching Pedagógico

A próxima sessão do ciclo de Con-
ferências em Educação, que decorre 
esta sexta-feira, terá como tema 
“Coaching Pedagógico de Alto Ren-
dimento”.  

A iniciativa, organizada pela Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Fa-
malicão em colaboração com a As-
sociação Famalicão em Transição, 
a Federação Concelhia das Asso-
ciações de Pais e o Centro de For-
mação da Associação de Escolas de 
Vila Nova de Famalicão, vai ter lugar 
no pequeno auditório da Casa das 
Artes, a partir das 21h00.  

O diretor da Clínica da Educação 
e da Academia de Alto Rendimento 
Escolar WOWSTUDY, Renato Paiva, é o conferencista convidado. 

É licenciado em Ensino Básico pela Escola Superior de Educação de Setúbal, e mestre em 
Multimédia na Educação pela Universidade de Aveiro. Renato Paiva é orador convidado em 
muitos congressos nas áreas da educação e da parentalidade. Tem uma vasta experiência 
como formador de professores, como consultor pedagógico e no apoio terapêutico-pedagó-
gico às dificuldades de aprendizagem e na área da orientação escolar para pais e alunos. 
Exerce também coaching pedagógico de alto rendimento escolar. Desde 2007 que é consultor 
pedagógico de vários estabelecimentos de ensino. Colabora regularmente com a imprensa. 
Editou com a Esfera dos Livros, em 2007, o livro “SOS Tenho de Passar de Ano”, em 2012, 
“Ensina o Teu Filho a Estudar” e, em 2014, “O Segredo para Alcançar Sucesso na Escola”.

A participação na conferência é gratuita, mas sujeita a inscrição. Para mais informações 
pode aceder a www.famalicaoeducativo.pt.
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O Grupo Desportivo 
de Natação de Famalicão 
(GDNF) conquistou 29 títu-
los de campeão regional e 
um total de 76 medalhas nos 
Campeonatos Regionais, 
que tiveram lugar entre sex-
ta-feira e domingo passados 
nas Piscinas Olímpicas da 
Póvoa de Varzim.

Nestes campeonatos re-
gionais participaram cerca 
de 400 atletas em represen-
tação de 22 Clubes, com 
a Natação de Famalicão a 
ser o clube mais medalha-
do na categoria de juvenis 
e a segunda classificada na 
categoria de seniores, com 
um total de 29 medalhas de 
ouro, 28 medalhas de prata e 
19 medalhas de bronze. 

Os atletas que se sagra-
ram campeões regionais 
foram o Adriano Niz, João 
Silva, João Tinoco, Rui Fa-
ria, Mateus Carvalho, Pedro 
Fernandes, João Oliveira, 
Frederico Silva, César Tei-
xeira, Gabriel Santos, Inês 
Faria, Daniela Lopes, Maria-
na Costa, Margarida Martins 

e Mariana Costa.
Para o treinador Pedro 

Faia estes “foram uns cam-
peonatos intensos e repletos 
de emoção, com os atletas 
a estarem de parabéns pelo 
elevado número de excelen-
tes resultados, vários recor-
des pessoais, mínimos de 
acesso aos campeonatos 
nacionais e inúmeros títu-
los regionais”. Para o téc-

nico, “estes campeonatos 
premiaram os atletas que 
desenvolveram um trabalho 
sério, sistemático, contínuo 
e competente para obterem 
resultados de destaque”, 
acrescentando que “quem 
trabalha geralmente é com-
pensado”. 

Pedro Faia sublinha “a 
enorme ambição destes na-
dadores”, reagindo assim 

com sentido de responsabili-
dade: “temos a responsabili-
dade de tudo fazer para sa-

tisfazer as suas aspirações, 
com vista aos campeonatos 
nacionais a realizar no próxi-

mo mês”.

Juvenis, Juniores e Seniores em disputa na Póvoa do Varzim

Natação famalicense  com 29 campeões e 
76 medalhas nos Campeonatos Regionais

Complexo do Bairro 
Futebol Clube já tem 
iluminação LED 

Os atletas do Bairro 
Futebol Clube beneficiam 
agora melhores condições 
para a prática desportiva. O 
recinto do clube do conce-
lho de Vila Nova de Fama-
licão dispõem de um novo 
sistema de iluminação LED, 
cuja instalação resultou de 
um investimento municipal 
no valor de 23 mil euros. 

Para além do novo sis-
tema de iluminação, a in-
tervenção da autarquia no 
recinto do Bairro Futebol 
Clube implicou a instala-
ção de um novo sistema 
de aquecimento de águas, 
uma intervenção no valor de cinco mil euros.   

Escola de Bairro participa 
na Liga Inclusiva

Os alunos da Escola Básica de Bair-
ro, que treinam Boccia na escola, par-
ticiparam na segunda jornada da Liga 
Inclusiva, Torneio de Boccia, que se 
realizou no Pavilhão das Lameiras na 
modalidade de equipas e na modalidade 
individual com calha, na passada quin-
ta-feira. 

Para a escola, “esta atividade é muito 
importante no desenvolvimento global 
dos alunos, promove a autoestima, de-
senvolve a concentração, o raciocínio, a lateralidade e a coordenação oculo-manual”. No 
rescaldo da acção, a escola sublinha que “foi com muito empenho e boa disposição que os 
alunos participaram neste Torneio”.

Semana da Leitura na Escola 
de Riba de Ave

Os alunos da Escola Básica de Riba 
de Ave assistiram ao Concerto Literário 
com Richard Towers, no passado dia 
12 de março, no âmbito da Semana da 
Leitura.

O autor e escritor apresentou duas 
obras da sua autoria “O desafio de 
GuruRock” e “A Sinfonia do tempo (livro 
relógio)”. “Foi um espetáculo interativo 
com música em que ao autor deu a co-
nhecer o universo mágico  de Guru Rock e o renomado físico Albert Einstein”, sustenta 
a escola, segundo a qual “todas as crianças se divertiram com esta atividade,de caráter 
bastante lúdico”.

A atividade foi organizada pelas Bibliotecas do Agrupamento de Pedome.
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“Vencer o desafio da 
atractividade da cidade” é o 
grande objectivo da opera-
ção de reabilitação que a Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão se propõe fa-
zer na Praça Dona Maria II, 
Campo Mouzinho de Albu-
querque e ruas adjacentes. 
O investimento deverá ser da 
ordem dos 11,5 milhões de 
euros, e tem condições de 
arrancar no início do próximo 
ano, de acordo com uma tra-
mitação normal do processo 
até à fase de adjudicação.

A ignição para um amplo 
debate da sociedade civil 
famalicense em torno das 
intenções do executivo mu-
nicipal foi dada na passada 
quinta-feira à noite, na Fun-
dação Cupertino de Miranda, 
onde decorreu uma sessão 
pública com o objectivo de 
esclarecer os contornos do 
projecto. 

A proposta da Câmara, 
de acordo com a revolução 
que a reabilitação do Merca-
do Municipal pretende em-
preender na cidade, aponta 
para o corte ao trânsito dos 
topos norte e sul da Praça 
Dona Maria II. A zona irá 
ser intervencionada no sen-
tido da reorganização dos 
espaços, nomeadamente da 
área disponível para esta-

cionamento pago, uma vez 
que irá comportar os luga-
res que irão ser subtraído 
das ruas adjacentes – Rua 
do Ferrador, Rua Capitão 
Manuel Carvalho e aquelas 
que contornam a Praça (70 
lugares). Neste mesmo local 
irá nascer, na encosta sul da 
Fundação, uma área passí-
vel de acolher espectáculos, 
e será ainda edificado um 
edifício para acolher o quios-
que e uma zona recreativa. 
Os lugares disponíveis para 
Táxis também serão refor-
mulados, de acordo com a 
nova geografia daquela zona 
da cidade.

A Rua do Ferrador, Rua 
Capitão Manuel Carvalho 
e adjacentes á Praça Dona 
Maria II, serão intervencio-
nadas numa lógica partilha-
da. O perfil de rua proposto 
não aponta para uma des-
trinça entre passeios e via, o 
que pressupõe que o trânsito 
automóvel seja condiciona-
do, nomeadamente ao nível 
da velocidade, de novo a 
conseguir-se precisamente 
essa compatibilização com o 
peão, ao qual o município as-
sume que quer dar privilégio.

Já o Campo Mouzinho de 
Albuquerque, ou antigo Cam-
po da Feira, será também re-
abilitado. A oferta disponível 

para estacionamento, que se 
manterá gratuito, aumenta 
de 180 para 184 lugares. O 
projecto prevê a reformula-
ção da geografia actual do 
parque, acrescentando zo-
nas verdes e harmonizando 
o rio Pelhe com a cidade.

“Cidade mais viva”

O presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha, que 
durante horas esclareceu 
as dúvidas dos presentes 
na sessão, não tem dúvidas 
que esta é uma intervenção 
capaz de trazer “um novo 
padrão de cidade”. Aliás, 
tem “a certeza absoluta que 
teremos uma cidade com 
mais vida, com mais pes-
soas, com pessoas que se 
realizam, mais na cidade, 
com vitalidade económica 
e ela é muito importante, e 
uma cidade mais resiliente, 
que não tenha a caracterís-
tica que hoje tem, deserta à 
noite”. Confiante na interpre-
tação que a sociedade civil 
famalicense fará da estraté-
gia do município, apesar de 
reconhecer que as reservas 
dos agentes da cidade são 
“legítimas” no quadro da 
mudança profunda que se 
pretende empreender, Paulo 
Cunha assume: “o meu de-

sejo é que o panorama da ci-
dade mude, por força do que 
vamos fazer nela”.

Quanto às reticências dos 
comerciantes, nomeada-
mente quanto ao estaciona-
mento, ao condicionamento 
e corte ao trânsito, o edil fa-
malicense entende que são 
“compreensíveis”, mas deixa 
claro que não estará disponí-
vel para “rectificar passeios 
e pintar estradas”.

Entretanto, acredita que 
a fase de discussão pública, 
que se abrirá assim que for 
publicado o respectivo anún-
cio em Diário da República, 
contribuirá para uma versão 
“mais enxuta do projecto”.

Presidente da ACIF 
“satisfeito” 
e “preocupado”

Fernando Xavier Ferrei-
ra, presidente da Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Vila Nova de Famalicão 
(ACIF), mostra-se “satisfeito” 
ao constatar a evolução da 
cidade, mas também “preo-
cupado” face a factores que 
possam prejudicar os agen-
tes económicos da cidade. 

Na expectativa de ouvir 
os comerciantes em Assem-
bleia-Geral, o dirigente ad-
verte: “temos que compatibi-

lizar a actividade económica 
com o bem-estar social, e 
esta harmonia é que é o mais 
difícil. Estamos a ver em que 
pontos a associação e os 
comerciantes podem ajudar 
a alterar este projecto, ou a 
melhorá-lo. De toda a ima-
gem transmitida acho que a 
cidade será diferente, e isso 
agrada-me, mas temos que 
também estar atentos às 
pessoas que diariamente tra-
balham na cidade, e fazem 
com que ela cresça e seja 
atractiva para a sociedade 
em geral”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Ignição para uma revolução 
no centro da cidade
REABILITAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS É INVESTIMENTO DE 11,5 MILHÕES 
E VAI DAR PRIVILÉGIO ÀS PESSOAS

Sessão teve lugar no auditório da Fundação Cupertino de Miranda

Topo Norte da Praça Dona Maria II Rua Capitão Manuel Carvalho Campo Mouzinho de Albuquerque Campo Mouzinho de Albuquerque
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CARTÓRIO NOTARIAL de
Lic. ANÍBAL CASTRO DA COSTA

Rua Conselheiro Santos Viegas, Edifício Domus III,
lojas 3 e 4, VILA NOVA DE FAMALICÃO

---—— Certifico, para efeitos de publicação que, por escrltura de hoje, lavrada de fls. 
131 a fls. 133, do livro de notas para “escrituras diversas” número 307-A, deste Cartório, Fer-
nando José Pereira Leite, N.I.F. 157.132.714, e mulher, Maria Alice  de  Campos Osório, 
N.I.F. 195.043.421, casados no regime da comunhão geral, naturais ele da freguesia de Rio 
Caldo, concelho de Terras de Bouro e ela da freguesia de Couto (Santa Cristina), concelho 
de Santo Tirso, residentes  na  Rua  Escadario  de  Santa  Catarina,  n.º   35,  freguesia  de 
Esmeriz e Cabeçudos, concelho de Vila Nova de Famalicão, declararam que são donos e 
legítimos possuidores, com exclusão de outrém, do PRÉDIO URBANO, composto de casa de 
habitação de cave e rés-do-chão, com a área coberta de oitenta e três metros quadrados, 
e quintal com a área de quatrocentos e vinte e dois metros  quadrados,  sito  na  Rua  da  
Alegria,  n.º 120,  lugar  de  Santa Catarina, freguesia de Esmeriz e Cabeçudos, concelho de 
Vila Nova de Famalicão, a confrontar do norte e do nascente com Caminho Público (Rua 
da Alegria), do sul com Adília Maria Campos Leite, e  do poente com Fernando José Pereira 
Leite, OMISSO na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão, inscrito na 
respectiva matriz em nome do justificante marido sob o artigo 469 da  União  das  freguesias  
de  Esmeriz  e  Cabeçudos  (anteriormente artigo 406 urbano da extinta freguesia de Cabe-
çudos, desconhecendo qualquer outro artigo anterior), com o valor patrimonial e o atribuído de 
CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS euros e QUARENTA cên-
timos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do referido 
prédio, sendo que o mesmo foi totalmente construído pelos justificantes, a expensas 
suas, num  terreno adquirido no ano de mil novecentos e setenta e oito, por doação 
verbal de Laurentino de Oliveira Osório, e mulher,  Rosalina  Neto de Campos, residen-
tes que foram no lugar de Santa Catarina. freguesia de Cabeçudos (extinta), concelho de 
Vila Nova de Famalicào. não chegando, todavia, a realizar-se a projectada escritura de doa-
ção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Que, desde aquela data da aquisição, têm usufruído em non próprio o referido prédio,  cons-
truindo-o,  utilizando-o,  fazendo  obras de conservação, cultivando o quintal, colhendo os 
correspondentes frutos e rendimentos, pagando as respectivas contribuições, impostos, como 
ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente,  
fazendo-o  de  boa por ignoi ar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem viole continua e 
publicamente, à vista e com conhecimento de toda a e sem oposição de ninguém.---------------
---- Que a posse assim exercida e mantida durante mais de VINTE ANOS, lhes facultou a aqui-
sição do direito de propriedade do dito prédio por USUCAPIÃO, que expressamente nvocair 
para ele Registo Predial, uma vez que não é susceptível de ser comprovada por qualquer outro 
título formal extrajudicial, esta forma de aquisição. -----------------------------------------------------
---- ESTA CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA PARTE TRANSCRITA. -----------
---- Vila Nova de Famalicão, quinze de Março de dois mil e  dezanove.   

O Notário,
Lic. Aníbal Castro da Costa

O POVO FAMALICENSE, 19 DE MARÇO DE 2019

Correcção
Na edição da passada 

semana, O Povo Famali-
cense publicou uma no-
tícia, baseada numa nota 
de imprensa do deputado 
do PSD à Assembleia da 
República, Jorge Paulo 
Oliveira, que a propósito 
das escolas ainda com 
cobertura em amianto in-
cluía a Escola de Pedo-
me, o que não correspon-
de à verdade.

Apesar de nos termos 
limitado a reproduzir o 
teor da referida nota, pe-
dimos desculpas pela re-
produção do lapso.

CONVOCATÓRIA
Manuel Martins de Carvalho, Presidente da Mesa da Assembleia, da As-
sociação para o Desenvolvimento Local Mais Vida IPSS, convoca todos 
os senhores associados para uma Assembleia Geral Ordinária, a reali-
zar-se na sua sede, situada na Rua José Gomes de Oliveira, n° 38, em 
Gondifelos, pelas 20 horas e 30 minutos do dia 29 de março de 2019, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

- Ponto Um — Análise, discussão e votação do Relatório Anual e Contas 
de Gerência do ano 2018 e parecer do Conselho Fiscal;

-Ponto Dois —Outros Assuntos de interesse para a Associação;

De acordo com o previsto no número 1 do artigo 24 0 dos estatutos, se à 
hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos Associados 
com direito a voto, a reunião terá início meia hora mais tarde com qualquer 
número de Associados, em segunda convocatória e com a mesma Ordem 
de Trabalhos.

Gondifelos, 12 Março de 2019
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Martins de Carvalho

O cocnelho de Vila Nova 
de Famalicão marcou este 
ano presença na Bolsa de 
Turismo de Lisboa, conside-
rada a maior feira do setor 
do turismo em Portugal, que 
decorreu na FIL entre 13 e 17 

de março, com um Espaço 
de nove metros quadrados, 
integrado no Espaço Institu-
cional da Entidade Regional 
de Turismo do Porto e Norte 
de Portugal (TPNP).

Considerando a estra-
tégia definida para o posi-
cionamento de Vila Nova 
de Famalicão como destino 
turístico, alinhada com a 
estratégia regional e na-
cional, o município através 
do vereador Augusto Lima, 
apresentou esta aposta aos 
profissionais e operadores 
turísticos, em conjugação 
com um momento de show-
cooking e degustação, co-
ordenado pelo Chef Renato 
Cunha, do Restaurante Fer-
rugem.

Dos produtos turísticos 
promovidos pelo Turismo 
de Famalicão na BTL 2019, 
a Rota Camilo, no âmbito 
do Touring Cultural e Pai-
sagístico, os Dias à Mesa – 
Sabores Tradicionais 2019, 
integrado no segmento Gas-

tronomia e Vinhos, e o Turis-
mo Industrial foram aqueles 
que captaram mais a aten-
ção dos visitantes no Stand.

Também os produtos lo-
cais em exposição e degus-
tação, com especial desta-
que para os Vinhos Verdes, 
os queijos, os enchidos, as 
compotas e as bolachas ar-
tesanais mereceram grande 
aceitação do público.

Segundo o município, 
passaram mais de mil pesso-
as pelo Stand de Vila Nova 
de Famalicão, entre profis-
sionais e público em geral. 
De entre os profissionais, 
destacaram-se os operado-
res turísticos que trabalham 
sobretudo os mercados fran-
cês, inglês, canadiano e bra-
sileiro.

Evento realizou-se na FIL, em Lisboa

Mais de mil pessoas 
visitaram Famalicão na BTL

De 26 a 30 de Março 
na Casa das Artes

Nomes grandes 
no Observatório 
de Cinema

Nomes grandes do cinema português como João Sa-
laviza e Renée Nader Messora vão estar em Vila Nova de 
Famalicão, na Casa das Artes, para acompanharem e dis-
cutirem com o público a apresentação do seu mais recente 
filme “Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos” na segunda 
réplica do Close-Up que vai rodar nos dias 26 e 30 do 
corrente mês e que espera grande afluência de públicos.

Esta segunda réplica de Close-Up continua a apresen-
tar em evidência a produção da América Latina (que es-
teve em destaque em outubro passado) e a dialogar com 
escolas, com programação dirigida desde o 1.º ciclo ao 
ensino secundário.

No dia 26, para as escolas, uma peça incontornável do 
mago Hayao Miyazaki e dos Studio Ghibli – “O Meu Vi-
zinho Totoro” (1988). Esta é uma sessão especialmente 
direcionada para os alunos do 1º e 2º ciclos e que decorre 
às 14h30. Neste dia, mas de manhã, a partir das 10h00, 
os alunos do 3º ciclo e secundário, têm disponível uma 
adaptação das “Cartas da Guerra”, a partir de escritos de 
António Lobo Antunes.

No dia 30, o público geral é convidado a apreciar, às 
15h00, “Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos”, um indí-
gena no Brasil contemporâneo com realização premiada 
em Cannes da dupla João Salaviza e Renée Nader Mes-
sora. Às 18h00, é a vez de “À Distância” de Lourenzo Vie-
gas, um Leão de Ouro de Veneza com vista para as ruas 
de Caracas.
O preço dos ingressos para as sessões é de dois euros, e 
de um euro com cartão quadrilátero. A entrada é livre para 
estudantes, seniores, associados de cineclubes.
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O “Centro de Inovação 
para a Educação de Infância 
(CIEI)” da Associação Gera-
ções, dinamizado pela dire-
tora técnica e pedagógica da 
instituição, Daniela Silva, e 
pela educadora de infância, 
Ana Rita Barroso, debateu, 
na semana passada, a “Pe-
dagogia do Detalhe” de que 
é grande mentora e inspira-
dora a médica e pedagoga 
Emmi Pikler.

As participantes neste 
“workshop”, educadoras de 
infância, técnicas, profes-
sores e colaboradoras de 
várias instituições de ensi-
no, esgotaram rapidamente 
esta sessão (num total de 25 

pessoas), deslocando-se de 
Coimbra, Porto, Fafe, S. Tir-
so, Trofa, Braga e, natural-
mente, Vila Nova de Fama-
licão, para se confrontarem 
com a abordagem que Emmi 
Pikler faz à Educação na 
Primeira Infância, muito con-
cretamente para as crianças 
dos zero aos três anos de 
idade.

Bebés “competentes e ca-
pazes” é um dos “segredos” 
da “abordagem Pikleriana”. 
Para atingir este objetivo, a 
educação das crianças tem 
que assentar em princípios 
como a liberdade, a autono-
mia, a relação e os afcetos 
dos cuidadores para com os 

bebés e crianças pequenas.
Uma creche Pikleriana 

é um centro que cuida das 
crianças, olhando-as na sua 
individualidade e atendendo 
às características e neces-
sidades individuais de cada 
uma. Para tal, o desenvol-
vimento integral da criança, 
respeitando o ritmo e o tem-
po de cada uma são pres-
supostos essenciais. Uma 
atenção especial merece 
também a evolução motora 
e cognitiva dos bebés, pro-
porcionando-lhes movimen-
tos livres e desenvolvendo, 
assim, a sua capacidade de 
independência e autonomia. 

Depois desta abordagem 

na perspetiva de Emmi Pi-
kler, realizou-se já outro en-
contro no qual se abordaram 
os temas do envolvimento 
parental e da comunidade, 
valorizando a participação 
ativa de todos no melhor que 
se pode fazer pela educação 
de infância.

A Associação Gerações 
mantém o desejo de interna-
cionalizar estas ações e este 
projeto, trazendo a Vila Nova 
de Famalicão especialistas 
em Educação de Infância de 
outros países e levando ela 
própria a outros países um 
conjunto de boas práticas 
pedagógicas já enraizadas 
na instituição. Dança

Gindança “elege” 
2 pares para a 
Selecção Nacional

Atendendo aos resultados conquistados na época des-
portiva 2018  e no Campeonato Nacional de 2019, os pa-
res de dança desportiva, Tomás Gomes e Gabriela Teixei-
ra, e Sérgio Costa e Rita Almeida, da Academia Gindança, 
foram convocados pela Federação Portuguesa de Dança 
Desportiva para integrar a Selecção Nacional 2019.

Deste modo os dois pares vão participar no estágio da 
Selecção Nacional de Dança Desportiva que terá lugar no 
Centro de Estágios de Rio Maior e decorrerá entre os dias 
13 e 16 de Abril.

“Raiva” nas Noites 
do Cineclube

“Raiva”, de Sérgio Tréfaut, é o filme da sessão semanal 
das Noites do Cineclube, esta quinta-feira pelas 21h45 na 
Casa das Artes de Famalicão.

O filme inscreve-se na década de 50 e retrata a vida 
no Alentejo é difícil. Os trabalhadores rurais, sob o domí-
nio dos grandes proprietários, trabalham de sol a sol e o 
que ganham muitas vezes não é suficiente para alimentar 
as suas famílias. Uma noite, depois de ser vítima de uma 
grande injustiça, um homem perde a razão e transforma-
-se num assassino.

Com realização de Sérgio Tréfaut, “Raiva” é um filme 
a preto e branco que adapta ao grande ecrã a obra “Sea-
ra de Vento” (1958), de Manuel da Fonseca, um clássico 
do neo-realismo português sobre a pobreza, a opressão 
e as injustiças sociais que se inspirou num evento verídico 
acontecido em Beja, em 1930. O elenco, de luxo, conta 
com Hugo Bentes, Sergi López, Catarina Wallenstein, Ro-
gério Samora,

Doze alunos do Agrupa-
mento de Escolas Camilo 
Casyelo Branco estão en-
volvidos no desenho de um 
projeto de voluntariado, de 
modo a suprir o que identi-
ficaram como um problema 
ou uma falha na sua comu-
nidade. 

O desafio está a ser de-
senvolvido ao abrigo do 
“Young VolunTeam”, um pe-
dagógico da Caixa Geral de 
Depósitos, em parceria com 
a Sair da Casca e com a En-
trajuda, e com o apoio da Di-
reção-Geral da Educação do 
Ministério da Educação, de-
dicado aos alunos do Ensino 
Secundário com o objetivo 

de sensibilizar a comunidade 
escolar para a prática do Vo-
luntariado como expressão 
de cidadania ativa. O Young 
VolunTeam conta com o Alto 
Patrocínio do Presidente da 
República.

O Programa assume as-
sim como principais objeti-
vos: valorizar a cultura do 
Voluntariado, tendo presente 
o incentivo à sua prática jun-
to dos jovens portugueses 
e incentivar, através do Vo-
luntariado, a apetência pela 
mobilidade, a curiosidade, a 
abertura e o empreendedo-
rismo como competências 
indispensáveis para um futu-
ro profissional de qualidade.

Para conceberem a sua 
dieia, os alunos envolvidos 
começaram por ver alguns 
materiais de apoio enviados 
pelo programa, inspiraram-
-se em diversas ações de 
voluntariado e imaginaram 

possíveis cenários de prá-
tica. Segue-se agora a de-
finição do modo de ação e 
acertar pormenores, adianta 
o agrupamento.

Gerações debate a Abordagem de Emmi Pikler 
na Educação de Infância

Alunos ao Agrupamento Camilo
participam em projecto 
de voluntariado
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Não poderia ser de outra maneira a co-
memoração do dia 21 de MARÇO entre nós: 
começar a jornada no primeiro jardim públi-
co, outrora Jardim do Príncipe Real, envol-
vendo opalácio do Município da autoria de 
Januário Godinho e em jeito de sagração da 
Primavera que fulge, sob a sombra e bênção 
dos ramos verdes, plangentes, lascivos e 
buliçosos deste nosso carvalho amigo escar-
late, sexagenário que é e originário do leste 
da América do Norte (Quercus coccineaMun-
chh.),encostado à loja do antigo registo civil, 
para o marcarmos e classificarmos como 
espécie autóctone maior e protegida, benfa-
zeja e acolhedora desde os tempos antigos 
dos Celtas e sob as quais reuniam em as-
sembleiaos moradores pela qualidade da sua 
sombra e proteção. Tem grandeza e porte 
bastante, além de idade e beleza, para mere-
cer a distinção e começa por ele esta jornada 
de “A poesia invade a cidade,“aqui mesmo no 
Dia da POESIA e na  presença do saudoso e 
insigne poeta Aurélio Fernando, que recen-
temente nos deixou, também ele Vereador 
outrora deste Município na área da cultura, e 
que vai acontecer também nos diversos pal-
cos da cidade desde hoje até ao próximo dia 
5 de Outubro, ficando de permeio a celebra-
ção dos 150 anos de nascimento do nosso 
poeta maior Júlio Brandão(l869-1947) assim 
como de Sebastião de Carvalho(1869-1926), 
para além de Armando Bacelar que partilha 
neste ano de 2019 o centenário com a gran-
de poetisa e rosto iluminado até ao fim de So-
phia de Mello Breyner Andresen.

Dobrando a esquina do edifício temos aqui 
uma bela e exótica cerejeira japonesa de flor, 
originária do leste asiático,(Prunusserrulata 
“Kanzan”, a árvore que o prémio Nobel da 
Literatura, José Saramago aqui plantou, há 
vinte anos,segundo aprendizagem recebida 
dos avós Josefa e Jerónimo, em visita que 
fez a esta Câmara Municipal, aqui tendo re-
cebido a medalha de honra do Município pelo 
prémio singular e único em termos do vasto 
mundo da língua portuguesa. Quantas autar-
quias entre as muitas centenas existentes no 
País poderão ostentar acometimento igual a 
esta beleza e variedade no seu espaço ter-
ritorial? …Batizemo-la sem tibiezas como a 
nossa “ Árvore do Nobel” que com a velha 
acácia do Jorge junto à escadaria da Casa de 
Camilo, não só faz delas as 2 árvores mais 
famosas do concelho e da região, a par de 
muitas outras espécies belas, frondosas e ra-
ras, dispersas por largas dezenas de antigas 
quintas, pelos adros e terreiros das fregue-
sias, com destaque óbvio para as oliveiras 
milenares e dos carvalhos e castanheiros 
centenários, que abundam,felizmente, entre 
nós.

Que nos resta? O roteiro dos 54 poetas 
dispersos pela cidade (6 famalicenses, 4 
nacionais, 4 palop e 4 mundiais) desde hoje 
a 10 de Junho e desde 9 de Agostoaté5 de 
Outubro, desfilando 18 poetas e poemas em 
cada ciclo temporal, com as mais diferentes 
mensagens e convite para uma maior leitura 
e um agradável passeio bem marcado por 
roteiro nos mais diversos parques e lugares 
públicos da cidade. Um desafio interessan-
te para toda a família em tempo que apetece 
sair e passear e cujo itinerário andará à volta 
de uma légua bem medida!...

O tempo estará assim tomado e invadido 
por esta tão inédita quão original iniciativa 
para que conheçamos cada vez mais o nosso 
passado, os seus valores e património cultu-
ral. As escolas e professores, as instituições 
e autarquias para além doscentros sociais e 

deacolhimento têm aqui um banquete à sua 
disposição por todos estes 6 meses: tempo 
de animação e convívio,  encanto e criativi-
dade constantes que o viver a existência com 
qualidade não se confina a dormir a sesta e 
mexer a perna e consolar o estômago mas a 
ocupar e agitar os insondáveis neurónios do 
nosso descontentamento.

Há algo mais a dizer? Sim. O dia não fica-
ria devidamente assinalado sem plantarmos 
uma árvore neste memorável dia que o Muni-
cípio tem vindo a marcar nos últimos tempos 
com umaromãzeira (Punicagranatum) que 
adorna desde sempre a nossa bandeirado 
Município e que, pasme-se!...até hoje não 
tem sido suficientemente plantada, divulga-
da, estudada e amada… e, no entanto, ela é 
desde os tempos mitológicos da antigaHéla-
de o símbolo da fecundidade e fertilidade da 
Terra a par da unidade e coesão entre os ci-
dadãos iguais e livres na ágora da liberdade, 
para além de imensas propriedades em prol 
da saúde e da longevidade. E porque não 
plantar em todas as autarquias, centros so-
ciais e escolas uma bela romãzeira?... Ago-
ra pode ser ainda tempo se acompanhada 
e regada. Saibam  todos, porém, que as há 
também de flor e sem fruto, pelo que impor-
ta saber algo mais sobre elas, estas árvores 
tão belas e simples e que com as ricas e se-
dutoras caméliase o inigualável rododendro 
fazem do terroir deste Minho alcatifado de 
verdes, uma das regiões mais bonitas e flo-
ridas de Portugal,mesmo durante o Inverno, 
não estivéssemos nós localizados mesmo no 
coração do Minho de Camilo e Eça, Tomás 
de Figueiredo e João Penha, de José de Gui-
marães e Medina, de Régio e Raúl Brandão, 
de Feijó e Adelino Ângelo.

Refira-se, finalmente, que para além da 
Associação Dar as mãos integram a parceria 
do projeto vencedor do concurso “Programar 
em rede”, a Casa ao lado, a cooperativa Pi-
ratiarte, o agrupamento de escolas AECCB e 
sua AssociaçãodePais para alémda Câmara 
Municipal e sua Biblioteca Municipal. 

A Associação celebra assim desta forma 
engenhosa e criativa com toda a comunidade 
famalicense os seus 25 anos de existência 
durante o ano em curso, desfolhando soli-
dariedade e apoios bem diversos aos seus 
utentes e a quem quer que procure a Asso-
ciação que está sempre de portas abertas 
para responder aos desafios que todos os 
dias que se colocam aos seus voluntários. 
Sim, porque somos todos voluntários!... Cla-
ro que o Programa de comemorações in-
clui ainda intervenções de outra índole e a 
anunciar oportunamente  pois que o seu 25º 
aniversário ocorre mesmo no dia 13 de Maio 
próximo (1994-2019).

Por Agostinho Fernandes

Dia da poesia e da árvore
Dia da Mulher celebra inclusão social 
na AFPAD

Os utentes da AFPAD - Associa-
ção Famalicense de Prevenção e 
Apoio à Deficiência também assina-
laram as comemorações do dia inter-
nacional da mulher. A manhã contou 
com a visita da vereadora da Famí-
lia, Sofia Fernandes, e contou ainda 
com uma actividade orientada para a 
escolaridade funcional.

Para além disso, os utentes do 
Lar e do Centro de Actividades Ocu-
pacionais andaram pela cidade a 
distribuir sorrisos, abraços e flores, e o dia culminou com um lanche convívio entre com 
algumas mulheres da comunidade

Com estas acções, a AFPAD pretende “promover uma inclusão ativa e mútua entre 
clientes e a comunidade”, considerando que são uma “alavanca para uma verdadeira in-
clusão socil.

Entretanto, a AFPAD agradece a todas as Mulheres que têm diariamente um papel ati-
vo, cívico e afetuoso no quotidiano dos seus utentes.

Dia Aberto na Oficina
As férias de Páscoa na Oficina voltam a trazer 

mais uma edição do Dia Aberto.
O evento tem lugar no próximo dia 16 de abril, 

com o franquear de portas aos alunos do 9.º ano 
para um dia de workshops, palestrase muitas ativi-
dades. Desde a Programação Informática, passan-
do pela Multimédia, até ao Desenho Digital 3D e ao 
Marketing, sãomuitas as atividades em que te podes 
inscrever.

Para consultar o programa em pormenor e ins-
crever-se, pode aceder a www.oficina.pt. A escola 
garante o seguro escolar, o almoço e o transporte 
(verifica os locais de embarque no formulário de ins-
crição).
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Esta é a trigésima sétima 
edição deste simples devocio-
nal que tem como critério má-
ximo, a Palavra de Deus ex-
plicada e aplicada em nosso 
cotidiano, em conformidade 
com a Bíblia Sagrada. Neste 
sentido, convidamos a todos 
os leitores, a meditar nas 
Sagradas Escrituras, apre-
ciando-a, lendo-a constante-
mente, refletindo e aplicando 
os seus princípios, ensinos e 
verdades no mais profundo de 
nossos corações, como tam-
bém praticando no dia-a-dia 
o seu conteúdo de sabedoria 
espiritual e inspiradora. 

Nestes últimos tempos, 
a Humanidade tem presen-
ciado o acontecimento de 
tragédias e mais tragédias, 
e, cada vez mais, sendo algo 
que está ocorrendo de uma 
forma constante em países 
diferentes e mesmo aqui em 
Portugal. O grau de violência 
está aumentando assustado-
ramente, de tal forma que põe 
em causa a nossa seguran-
ça. A Humanidade diante de 
tais acontecimentos se sen-
te insegura, mesmo com os 
esforços governamentais de 
evitar o pior, com um sistema 
de segurança avançado e até 
com a ajuda de satélites. Na 
Palavra de Deus, houve um 
alerta, ou seja, um aviso de 

que todas estas coisas acon-
teceria. O Senhor Jesus Cris-
to em seus ensinos falou isto, 
que, por causa da Iniquidade, 
o Amor de muitos se esfriará, 
e, sendo muito realista, embo-
ra também tem o seu cunho 
espiritual, é justamente isto 
que esta acontecendo. Muitos 
não sabem o que é Iniquidade, 
que se define,como algo ou 
alguém que tem um compor-
tamento contrário à moral, à 
religião, à justiça, à igualdade, 
e principalmente em relação à 
Palavra de Deus, duvidando 
do que está escrito, mesmo 
a sua origem. Verdade é, que 
a cada dia, para os leitores 
assíduos da Bíblia Sagrada, 
contemplam o que já foi pre-
dito como acontecimento real 
e atual. A Iniquidade está rela-
cionada com o ato de ser mau, 
egoísta, violento, contencioso, 
injusto e perverso. Uma pes-
soa que é iníqua transgride 
às leis decretadas,éticas e a 
verdadeira moralidade, sem 
qualquer tipo de escrúpulos 
e ressentimento pela inten-
ção de fazer, como, pelo ato 
praticado. Por meio da Ini-
quidade, as pessoas que a 

praticam, normalmente tem 
como uma forte caracterís-
tica de sua personalidade,o 
cinismo, desencadeando a 
falta de caráter, pois, por não 
serem mais afetadas pelos 
erros que cometemtêm uma 
consciência cauterizada, tor-
nando muito de suas práticas, 
um hábito comum e rotineiro. 
O que o Senhor Jesus Cristo 
nos diz neste versículo bíblico 
como Profecia é que o Amor 
de muitos esfriará, mas, não 
o Amor de todos. Neste sen-
tido ainda há uma Esperança, 
existe uma luz no fim do túnel. 
Isto quer dizer, que eu e você, 
todos nós, podemos até pen-
sar que é uma missão impos-
sível, mas, temos a responsa-
bilidade e a função de fazer a 
diferença aonde quer que es-
tejamos, de fazer florescer o 
Amor,e, que ele faça parte da 
nossa identidade. O verdadei-
ro Amor é a única Esperança 
para este mundo em que vive-
mos. Veja bem, o que disse o 
grande Apóstolo Paulo, usado 
pelo Espírito Santo, no livro de 
II Timóteo, capítulo 3, versí-
culos 1 à 7: “… Sabe, porém, 
isto: que nos últimos dias so-

brevirão tempos trabalhosos.
Porque haverá homens aman-
tes de si mesmos, avarentos, 
presunçosos, soberbos, blas-
femos, desobedientes a pais 
e mães, ingratos, profanos. 
Sem afeto natural, irreconci-
liáveis, caluniadores, incon-
tinentes, cruéis, sem amor 
para com os bons. Traidores, 
obstinados, orgulhosos, mais 
amigos dos deleites do que 
amigos de Deus, tendo apa-
rência de piedade, mas ne-
gando a eficácia dela. Destes 
afasta-te. Porque deste núme-
ro são os que se introduzem 
pelas casas, e levam cativas 
mulheres néscias carrega-
das de pecados, levadas de 
várias concupiscências; Que 
aprendem sempre, e nunca 
podem chegar ao conheci-
mento da verdade …”. A pior 
consequência da Iniquidade é 
justamente a frieza do Amor 
no coração da Humanidade. É 
uma raridade se ver o apreço 
e afeto pelo próximo, aquele 
respeito mútuo pelo compa-
nheiro de trabalho, pelo cole-
ga de escola ou estudos,pelas 
pessoas que estão ao nosso 
redor, que nos cercam e es-
peram até mesmo uma con-
sideração maior e são igno-
rados, e, até discriminados. O 
absurdo é, que quando vemos 
ou presenciamos situações ao 

contrário, é um grande moti-
vo de críticas e comentários 
maldosos. Precisamos muito 
de nos voltar para Deus com 
mais Intimidade, para conhe-
cer o Seu Amor e o desejo real 
do Seu Coração para Nós, e, 
só o podemos obter através 
da Sua Palavra contida na 
Bíblia Sagrada.Quanto vale 
um Ser Humano? Quanto vale 
uma Vida?Quanto vale a Vida 
de seus familiares que você 
não vê ou continua evitando 
por causas de erros e dores 
passadas? Quanto vale a Vida 
do seu vizinho que só te causa 
problema? Quanto vale a Vida 
do motorista da camioneta que 
você pega e sempre reclama? 
Qual é o valor real das Vidas 
que estão ao seu redor todos 
os dias? Enfim, quanto vale a 
sua vida? Na verdade, é hora 
de florescermos dentro de 
Nós o Amor que está frio, ele-
vá-lo a uma temperatura de tal 
forma, que vencer o mal com 
o bem, seja o nosso lema diá-
rio, e assim, fazemos a nossa 
parte, como o Senhor Jesus 
Cristo nos ensina, no Evange-
lho de Lucas, capítulo 23, ver-
sículo 34, mesmo quando Ele 
estava sofrendo na Cruz do 
Calvário, dizendo: “… Pai, per-
doa-lhes porque não sabem 
o que fazem …”. O Senhor 
Jesus Cristo nos Amou tanto, 

que deu a Sua Vida por mim 
e por ti, entenda o valor que 
Deus dá por nossas Vidas. 
Que possamos Orar dizendo, 
como fez o Profeta Jeremias: 
“…Converte-nos, Senhor, a 
Ti, e nós nos converteremos; 
renova os nossos dias como 
dantes ...” Livro de Lamenta-
ções capítulo 5, versículo 21. 
Sejamos o Amor em pessoa, 
não custa nada o Ser. 

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: “E, por se multiplicar a iniquidade, 
o amor de muitos esfriará.”

EVANGELHO DE MATEUS 24:12



VENDO
Terreno para construção 

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

DIVERSOS

VENDO
Escritório 
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8  

22 O POVO FAMALICENSE 19 de Março de 2019

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

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
ANTIGUIDADES
TLM.: 961 699 265

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

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

PRECISA-SE
Ajudante de 
cozinha c/ 

experiência 
e cozinheira para 

restaurante 
ao fim de semana

TLM.: 912 951 884

ANUNCIE 
AQUI!

252 312 435

CUIDADORA
De idosos 

ao domíciolio
TLM.: 915 047 491

ALUGO
Lugar de garagem Rua 

Adriano Pinto Basto. 
(frente à celeste) 60 euros.
TLM.: 939 072 973

VENDO
Comercial Renaut 1900 Disel, ano 
2000. Vidro eletricos, fecho central 
e direção assistida. ABS. 1400€.
TLM.: 927 133 661

ALUGO
T2 Rua Barão de Joane. 
Completamente mobilado 
c/ vaga de garagem. 375€.
TLM.: 914 904 464

ALUGO
T1 novo. Rua Mário 

Cesariny. 400€
TLM.: 914 904 464

PASSA-SE
Pastelaria arredores 

de Famalicão.
TLM.: 910 005 594
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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

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

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem, 

toda nua, toda sua, 
ambiente discreto. 

Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

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

SIMONE
Combinação perfeita para 
o teu dia. Muitos beijinhos, 

relação envolvente c/ 
acessórios e massagem. 

Todos os dias.
TLM.: 915 637 044

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

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

TRAVESTY 
NOVIDADE

Emanuelle ativa/ passiva, 
O natural, beijos, 

massagens, completinha. 
Tudo nas calminhas.

TLM.: 913 568 770

TRAVESTY 
NOVIDADE

Feminina ativa/ passiva,
 O natural, beijos, 

massagens. 
Tudo nas calminhas.

TLM.: 915 967 030

RELAX RELAX

1.ª VEZ
MEGA NOVIDADE

Sou meiguinha, dou 
beijinhos, O natural gostoso, 
69, mi... à vontade. Trabalho 

c/ acessórios. Adoro 
receber prazer, massagens 

na marquesa, ambiente 
quentinho e agradável. 

Atende em lingeri. Loira, 
peito XL, durinho, corpão 

sensual. Venha experimen-
tar. Apartamento privado.
TLM.: 913 568 963

GATINHA SAFADA
Linda, sensual, magrinha, 
corpo de boneca, meiga, 

envolvente atrativa e 
sedutora, adoro miminhos.
TLM.: 910 176 945

OLÁ SOU 
A SARINHA

19 anos real, sem 
enganos, bem sexy, 
lingeri. De segunda

 a sexta das 9h às 19h.
TLM.: 938 495 983

1.ª VEZ
PORTUGUESA
Olá sou uma portuguesa, loi-
ra, 40 anos, sensual, meiga 
atrevida. Completa, oral ao 

natural. Massagens relaxan-
tes. Deslocações a hoteis. 
Foto real. Sem enganos.

 Vem comprovar.
TLM.: 967 599 723

PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

1.ª VEZ
VERDADEIRA NOVIDADE

Quarentona. 
Toda jeitosa. Completa.
TLM.: 912 108 341




