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“Em Trânsito” nas
Noites do Cineclube
“Em trânsito”, de Christian Petzol, é o filme que o Cineclube de Joane propõe para a sessão desta quinta-feira
das Noites do Cineclube, às 21h45.
O filme retrata a vida de Georg, perseguido pelo regime, que precisa de sair de França quanto antes. Com a
vida em perigo e o tempo a escoar-se, apropria-se dos
documentos de identificação de um escritor que recentemente cometeu suicídio e assume a sua identidade. Entretanto, numa das suas deambulações pela cidade, o seu
destino cruza-se com o de Marie, a esposa do homem a
quem roubou o nome. Fascinado, Georg apaixona-se por
ela perdidamente. Mas Marie apenas quer encontrar o marido desaparecido.
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Estes semáforos, em plena Estrada Nacional 206, em Joane,
estão intermitentes há algumas semanas.
Calvário, sobretudo para os peões, porque os automobilistas
estão habituados a andar a “toque de luz”, e quase nunca
lhes cedem passagem, por estes dias, em que o amarelo comanda!
Reparação impõe-se! Até lá, paciência!!!
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Projecto da “Sonix” não trouxe os ganhos esperados

Despedimento colectivo na “Nocir”
produz efeitos no próximo mês
Pouco mais de um ano
depois da insolvência da “Ricon”, os cerca de 140 trabalhadores que ainda se mantinham afectos ao projecto
empresarial da “Sonix”, que
criou a “Nocir” e arrendou as
instalações de Ribeirão para
arrancar com uma linha de
produção, voltam a ser confrontados com a realidade
do desemprego. A decisão
foi comunicada por carta
aos trabalhadores há pouco
mais de uma semana, e comunicada de viva voz numa
reunião que teve lugar na
passada terça-feira. Entretanto, ontem (segunda-feira)
os trabalhadores tiveram
outra reunião com a administração.
O encerramento é irreversível, e produzirá efeitos
durante o próximo mês de
Abril, quando produzidos os
30 dias de aviso prévio de
despedimento.
O Povo Famalicense falou
com alguns trabalhadores no
final dessa reunião, e o sentimento é de consternação
face ao insucesso do plano
de negócios da antiga costu-

Desalento entre os trabalhadores que em cerca de um ano são despedidos duas vezes

reira Conceição Dias.
“É cansativo, um ano
depois passar por isto tudo
outra vez. Contamos com
uma coisa, e sai-nos outra”,
lamentava Fátima Gonçalves, uma das trabalhadoras
que depois de 28 anos ano
serviço da “Ricon” transitou
para a “Nocir”. “Mas pronto,
vou ter que me desenrascar”,
conclui.
Graça Almeida, com
apenas menos dois anos
de “Ricon” que a colega,
diz que resta “viver um dia

de cada vez” e “ir à procura
de trabalho” onde o houver.
Questionada sobre o contexto em que acontece este
encerramento, a trabalhadora considera que Conceição
Dias “fez tudo o que estava
ao seu alcance, mas havia
coisas que não estavam nas
mãos dela…”.
Enquanto o encerramento não se concretiza, ainda
haverá dias de trabalho pela
frente, para concluir algumas
encomendas. Para além
disso, a administradora da

“Nocir” ter-se-á mostrado
disponível para viabilizar
eventuais rescisões no imediato.
Este desfecho, ao que
O Povo Famalicense conseguiu apurar, ocorre por
inviabilidade financeira do
projecto, com acumulação
de prejuízos face à desproporção entre as encomendas
e os encargos assumidos.
Recorde-se que, só de renda
das instalações de Ribeirão,
a “Nocir” pagava 17 mil euros
mensais.

A intenção sempre terá
sido a da aquisição das instalações, que falhou. A venda judicial, cujo mínimo era
de 3,5 milhões de euros, recebeu apenas uma oferta, da
ordem dos 1,65 milhões, que
não mereceu a concordância
da comissão de credores. A
ausência de consenso levou
a juíza titular do processo a
decretar mais 60 dias para
que surjam eventuais desenvolvimentos ou novas propostas. Também este impasse prolongou as incógnitas
sobre o futuro.

Interesse da
“Valérius”
por confirmar
O encerramento da “Nocir”, conhecido há cerca de
duas semanas, volta a suscitar o nome do grupo “Valérius”, do empresário José
Manuel Vilas Boas Ferreira.
Aliás, terá marcado presença na primeira reunião da administração da “Nocir” com
os trabalhadores, onde terá

abordado a possibilidade de
integrar alguns, no quadro de
um novo projecto industrial
que tem na calha.
Recorde-se que, aquando da insolvência da “Ricon”,
o grupo têxtil de Vilas Boas
Ferreira foi um dos que manifestou interesse na contratação de alguns trabalhadores.
Foi para lá que transitaram
alguns desses, para a unidade que criou nas imediações, e, ao que apuramos,
ao longo do tempo outros
foram saindo da “Nocir” com
o mesmo destino.
A maioria dos 140 trabalhadores despedidos com os
quais falamos, confessam
algum cepticismo face à
proposta da “Valérius”, conscientes de que dificilmente
esse projecto garantirá emprego a todos.
O Povo Famalicense
procurou uma reacção da
administração da “Valérius”,
assim como da “Nocir”, mas
nenhuma se mostrou disponível.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Nova imagem do concelho
funde espaço físico
com destino emocional
“Famalicão, o seu lugar”.
A nova marca identitária do
concelho deposita no círculo a expressão da força de
toda uma comunidade, onde
o todo é soma das suas partes. A marca quer ser instrumento de valorização do
sentimento de pertença, mas
também projectar Famalicão
como um concelho moderno
e ambicioso.
“A nossa substância já
não cabia na nossa forma”. A
frase é do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
e expressa bem o que esteve
por detrás deste desafio que
o município lançou ao país
criativo para o desenvolvimento de uma imagem que
renovasse aquela que considerava já não estar à altura
do peso que Famalicão tem
nos mais diversos planos.
“O concelho precisava desta
nova imagem para que fosse
consentânea com o que de
facto o concelho é, e, mais
do que isso, aquilo que ambiciona ser”, sublinha a propósito.
Convicto da importância
da simbologia do território,
o edil espera agora que “os
famalicenses se apropriem
da marca”, porque deseja
que esta seja muito mais
do que uma imagem meramente institucional. “Estou
seguro que será apropriada, porque ela representará
aquilo que Famalicão é. De
facto, Famalicão é o seu lugar. As empresas são o lugar
que as pessoas escolheram
para trabalhar e para investir,
as escolas são o lugar que
onde os professores gostam
de ensinar, onde os alunos
gostam de aprender, onde
os pais e famílias gostam de
ter os seus educandos, os

complexos desportivos são o
lugar das pessoas que praticam desporto e dos seus dirigentes. Portanto, cada espaço se revê nesta imagem,
neste novo conceito, nesta
associação entre Famalicão
e o meu, o teu, o nosso lugar”, comenta. De resto, considera que outras acções do
município como o “Famalicão Made IN”, programa que
foi também ele “apropriado”
pelos agentes do território
para lá dos limites do município, são um bom indicador
este sentimento de pertença
justificará a partilha deste
novo desafio.
Entretanto, o edil assume que “Famalicão, o seu
lugar” não é apenas uma
imagem para dentro. Espera
que estes elementos ajudem
a chegar mais facilmente e
com maior eficácia a outros
públicos no panorama internacional. “Famalicão tem
uma ambição muito legítima
de chegar a esses palcos internacionais e para isso queremos uma imagem que se
ajuste”, conclui a propósito.
Para Ricardo Santos, da
empresa que venceu o concurso para a construção da
“nova cara” do território – a
U Lah Lah -, poder participar
deste processo foi “um desafio incrível”. O criativo deixa
claro que “fazer desenhos é
fácil, mas fazer um desenho
com conceito requer pesquisa para além do design”.
Na expectativa de que
esta nova imagem sirva sobretudo para “celebrar Famalicão”, o criativo confessa
que a elaboração da imagem
tem uma carga especial de
emoção, na medida em que
o concelho é também o contexto onde vive e trabalha,
e do qual tem “orgulho”. A

Paulo Cunha com Ricardo Costa na apresentação da nova imagem do município

proximidade acabou por facilitar o trabalho, reconhece:
“ser famalicense, ter nascido
em Famalicão, respirar Famalicão acaba por ser uma
mais-valia quando temos
que partilhar de uma folha
em branco”.
A nova imagem foi apresentada ontem (segunda-feira) ao final do dia na Casa do
Território, numa conferência
de imprensa com transmissão online.

Marca: símbolo
e palavra
A nova imagem do concelho reproduz parte de um círculo, induzindo a imagem de
um “F”, em versão “minimalista e contemporânea”, nas
palavras de Ricardo Santos.
A marca expande-se a
partir de um círculo, que personifica a perfeição e a centralidade. Num sentido mais
lato, pretende expressar a
força da comunidade, que
resulta da entrega de cada
um. Nesta nova imagem o
município surge como a baliza das suas pessoas, que
são a alma do concelho. De

resto, “Famalicão faz-se de
pessoas” é uma frase que
surge associada à marca.
O símbolo, que é parte de
um círculo, representa centralidade e coesão, reproduzindo de forma estilizada o
“F”, que é de Famalicão, mas
também de Família, Felicidade, Força e Futuro.
A formação circular - que
também acontece na própria
palavra -, inspira-se em referências da cultura local como
sejam a icónica cartola de
Bernardino machado e Camilo Castelo Branco.
Pretende
assumir-se
como simbologia da identidade famalicense, e puxar
pelo orgulho e auto-estima.
“Um símbolo para resistir ao
teste do tempo e para marcar as próximas gerações.
Um marco de autenticidade
e inovação”, assim se espera
na descrição do Manual de
Identidade.
No que toca às cores, o
verde que já hoje faz parte
da bandeira oficial do concelho mantém-se, pelo que
representa a identidade
da cidade. A cor pretende
transmitir “valores como a
história, a agricultura, a sus-

tentabilidade, a criatividade,
a juventude, e energia e a
mobilidade.
Na palete desta nova
marca são incluídas duas novas cores. Dois tons de azul,
um conotado com os valores
da “inovação, tecnologia,
modernidade e contemporaneidade”, mais claro; e um
outro, que constitui base do
símbolo, representativo de
“sabedoria, indústria 4.0 e
confiança”.

“O seu lugar”
O slogan pretende exprimir a fusão entre o espaço físico - o território, e o destino
emocional – as pessoas.
“Famalicão faz-se de e
para as pessoas. Como um
círculo que se completa e
continuamente se renova,
Famalicão ganha vida nova
todos os dias e oferece a todos o que tem de mais valioso”, descreve-se no Manual
de Identidade que remete
para “um território bom para
viver, estudar, trabalhar e investir”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

26 de Março de 2019

O POVO FAMALICENSE

5

6

O POVO FAMALICENSE

26 de Março de 2019

Apoio ao FC Famalicão para manutenção
dos relvados coloca executiva e PS
em lados distintos do campo
O subsídio de 35 mil euros ao Futebol Clube de
Famalicão (FCF) para a
manutenção dos relvados
coloca em lados distintos
do rectângulo de jogo o executivo municipal e o Partido
Socialista (PS). A atribuição
da verba foi proposta na reunião de Câmara da passada
quinta-feira, e não merece a
concordância do único partido da oposição – que se
absteve -, para o qual a concessão de mais um benefício
é “excessiva” atendendo a
que a gestão dos activos do
clube está hoje nas mãos de
uma entidade privada, a Sociedade Anónima Desportiva
(SAD) constituída há quase
um ano.
O socialista Nuno Sá
entende que a concessão
de benefícios ao FCF, que
considera as obras de reabilitação a que a Câmara
irá submeter o Estádio Municipal, recinto utilizado em
exclusivo pelo clube, não
pode ser dissociada do quadro jurídico actual, no qual é
interveniente uma entidade
gestora que “faz negócios no
futebol, apresenta resultados e pretende-se que tenha

pre é praça de off shores e
planeamento fiscal? Qual é o
papel da SAD no meio disto
tudo? É comprar e vender
jogadores e ter lucro, fazer
aqui uma academia dos seus
negócios, e não há nada que
a SAD dê a Famalicão e aos
famalicenses?”, questiona,
para acusar o executivo de
“dar tudo à SAD sem exigir
nenhuma contrapartida, e
de estar a pagar para aquilo
que é a actividade da própria
SAD, sem exigir nenhuma
contrapartida”.

Paulo Cunha acusa
PS de “incoerência”
lucros, que depois vão para
o bolso dos investidores da
SAD”. No entender do vereador, os objectivos desta são
bem distintos dos do FCF
enquanto associação. Apesar de aceitar como legítima
a decisão da sua direcção de
transmitir os direitos de utilização do Estádio Municipal à
SAD, o facto é que é vai ser
a SAD a beneficiária desta
isenção nos encargos com
a manutenção dos relvados.
Para Nuno Sá, a dispensa

do pagamento da acordada
renda de 15 mil euros mensais pelo uso do recinto até
que a reabilitação do Estádio
Municipal – um investimento de oito milhões de euros
da autarquia -, é “suficiente” para a compensar pelos
“incómodos” causados pelo
período de obras, que pode
ser de três anos. “Portanto,
a SAD não gasta nada nas
obras do Estádio Municipal,
também era para pagar uma
renda de 15 mil euros mas

não paga enquanto durarem
as obras, pelo menos durante três anos, e ainda nos
foi apresentada hoje uma
proposta para ser o município a fazer a manutenção
dos relvados. É excessivo!”,
comenta o socialista. “Não
estamos de acordo e perguntamos qual é o papel da
SAD do Famalicão, que visa
o lucro, que tem investidores estrangeiros sedeados
no Chipre, certamente por
razões fiscais, porque o Chi-

O presidente da Câmara,
Paulo Cunha, desvaloriza
as reservas do PS, e lembra desde logo que ainda
há 15 dias foi aprovada uma
proposta que desenha a arquitectura jurídica desta relação com o FCF no que toca
a contrapartidas, no quadro
das obras de reabilitação
projectadas, proposta essa
que foi aprovada por unanimidade, ou seja, com os
votos favoráveis do PS que
agora muda de posição. A

propósito, acusa: “esse protocolo é claro em relação às
responsabilidades de cada
uma das partes e ao timing
em que elas se vencem. Nós
hoje trouxemos uma proposta de um apoio em execução desse mesmo protocolo. Porventura o PS mudou
de opinião. É legítimo que
mude, nada contra isso. Mas
nós estamos a ser coerentes, e o PS, que votou favoravelmente, na minha opinião,
não está a ser coerente,
proque votou favoravelmente uma proposta que previa
exactamente aquilo que aqui
hoje trouxemos”.
O edil entende natural
que se salvaguarde a posição do beneficiário do Estádio Municipal, na medida em
que o FCF “ficará privado da
normal utilização do bem”. “É
assim que funciona na vida
real e aqui não é diferente”,
assinala, defendendo esta é
uma proposta “justa e razoável”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Câmara promove inquérito à população
sobre mobilidade sustentável
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão está
a levar a cabo um Plano de
Ação para a Mobilidade Sustentável na zona envolvente
à Avenida de França, onde
existe uma grande concentração de equipamentos
públicos e privados, nomeadamente estabelecimentos
escolares,
equipamentos
desportivos (estádio, piscinas e pavilhão desportivo), o
recinto da feira semanal, entre outros, rodeados por edifícios residenciais e espaços
comerciais.
Neste âmbito, desde a
passada segunda-feira, e
até ao dia 13 de abril, os cidadãos que residem, trabalham, estudam ou circulam
nesta zona da cidade vão ser
convidados a participar num
inquérito de auscultação.
As entrevistas presenciais, serão realizadas por
parceiros externos nomeadamente a QSP – Consultoria de Marketing e a Al-

len – Project Management
Consulting, mediante prévio
consentimento do cidadão e
será realizada por entrevistadores devidamente identificados. Toda a informação
recolhida será tratada de
forma anónima e totalmente
confidencial.
Ao todo, serão realizados

cerca de 500 inquéritos na
zona central da cidade e cerca de 100 inquéritos na zona
da Escola D. Maria II.
Dada a concentração de
estabelecimentos de ensino
existente nestas áreas e a
atual preferência da população pelo transporte individual, nas horas de entrada

e de saída dos alunos, o
trânsito na Avenida de França e nas ruas contíguas fica
muito congestionado, algo
que rapidamente se reflete
num eixo central da cidade
constituído pelas Avenidas
25 de Abril, Narciso Ferreira e a Rotunda Bernardino
Machado, nó de confluência
das ligações às vias supramunicipais mais relevantes
deste concelho, a EN14 e a
ER 206.
Assim, o Plano de Ação
para a Mobilidade Sustentável terá como principais objetivos a análise e diagnóstico
das acessibilidades à zona
envolvente à Avenida de
França e envolvente à Escola D. Maria II; a análise dos
comportamentos da procura
de tráfego da comunidade
escolar e dos geradores de
procura de tráfego da envolvente e ainda o desenvolvimento de soluções materiais
e imateriais que contribuam
para a promoção da mobili-

dade sustentável, gestão da
procura de transporte, de
uma forma ativa, no contexto
escola, pretendendo-se que

um maior número de alunos
(e famílias) usem o modo
pedonal e ciclável nas suas
deslocações.

Rusga de Joane
celebra aniversário
com espetáculo
na Casa das Artes
É com “um espetáculo de revisitação das memórias e
vivências das gentes de outrora” que o Grupo Etnográfico
Rusga de Joane vai comemorar, no próximo domingo, dia
31 de março, o seu 28.º aniversário.
“Vivências - na senda do linho” assim se chama o espetáculo etnográfico que o grupo famalicense vai levar ao
palco do grande auditório da Casa das Artes, tendo o linho
como fio condutor entre as tarefas agrícolas, o serão, as
cantigas de embalar, a religiosidade, as festas e romarias.
A iniciativa conta com o apoio do Município de Famalicão e encenação do Teatro da Didascália.
“Vivências - na senda do linho” está marcado para as
16h00 e é de entrada livre, sujeita a levantamento de bilhete junto da organização.
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A cidade é um ser vivo!
Paulo Cunha está agora a braços com novos
desafios que, como tem feito até agora, saberá
vencer e ultrapassar. A transformação do
Mercado Municipal numa área de cultura,
de convívio e de lazer, em associação
e complementaridade - em parceria, como
agora se diz - com o pequeno comércio e os
produtos da terra, é um deles. A renovação com
novos materiais e com uma nova filosofia
de circulação e de mobilidade associada à
“regeneração” do Mercado Municipal, prevista
para a área central da Cidade de Famalicão, vai
ser um novo “cartaz” que trará prestígio local e
nacional ao novo “ambiente urbano” daí
resultante. Sobretudo, vai contribuir para
construir uma nova e mais apaixonada relação
da cidade com os seus habitantes e com todos
aqueles que a visitam.

1. Ainda não é a “pólis” grega…
A nossa cidade, a Cidade de Famalicão, é de todos os
cidadãos famalicenses, tendo nós todos a obrigação de a “vigiar”, de estar atentos às suas necessidades e ambições, de
cuidar dela como se cuida das nossas casas, de a tratar bem
e de ser amigo dela.
Este corpo vivo que percorremos no dia a dia e todos os
dias, sentindo-lhe o cheiro, as fraquezas e as forças, as “palpitações” e a “febre”, a saúde, as doenças e os ruídos, deve
merecer o nosso respeito incondicional, debruçando-nos
com carinho sobre ele, de forma a que, sendo feliz, nós sejamos felizes com ele. A cidade é alguém com quem se dorme,
com quem se sonha e com quem se acorda, para trabalhar ou
para estudar, para viver e para ambicionar…
Mencionamos a cidade e corre-nos de imediato o pensamento para a cidade dos gregos da época clássica, a “pólis”
endeusada e revestida de papel de celofane como se de um
tesouro se tratasse. A “pólis” era a cidade onde se discutia

política e filosofia, onde se discutiam e elaboravam as leis,
onde se cantava e ouvia música, onde se declamava poesia
e onde os deuses se encontravam para descansar um pouco
e poderem decidir calmamente sobre a vida e sobre o futuro
dos mortais…
A nossa cidade ainda não é bem a “pólis” grega, mas desde há muito tempo que se investe em tudo aquilo que a vai
transformando num espaço bom para o lazer e para a cultura
e num espaço singular para a vida quotidiana e para o trabalho.

2. A cidade é um desafio permanente…
Fará agora 25 anos que Agostinho Fernandes deu os passos necessários para fazer na cidade a maior transformação
a que se assistiu nos últimos tempos, devolvendo ao uso
exclusivo dos Famalicenses aquela que é hoje a Praça D.
Maria II. Ao avançar com a “reserva pedonal” naquele que
é hoje um dos “ícones” da Cidade de Famalicão, Agostinho
Fernandes, numa decisão que, ao tempo, não deixou de ser
polémica, deu um enorme salto em frente no caminho da modernidade e no “ajustamento” da cidade aos seus habitantes
e cidadãos em geral. É de salientar também que muito daquilo que outrora se apelidava de “arranjos urbanísticos”, nas
ruas, praças e parques da cidade, tem ainda a “cabeça” de
Agostinho Fernandes.
Armindo Costa encheu os pulmões da cidade de ar puro,
ao dar “luz verde” ao Parque da Devesa, um complemento
vivo da Cidade, a ela umbilicalmente ligado, como uma atração permanente e bem vincada nos cidadãos e nos munícipes que se estende a outros concelhos e a outras paragens.
Paulo Cunha está agora a braços com novos desafios
que, como tem feito até agora, saberá vencer e ultrapassar. A
transformação do Mercado Municipal numa área de cultura,
de convívio e de lazer, em associação e complementaridade
- em parceria, como agora se diz - com o pequeno comércio
e os produtos da terra, é um deles.
A renovação com novos materiais e com uma nova filosofia de circulação e de mobilidade associada à “regeneração” do Mercado Municipal,
prevista para a área central
da Cidade de Famalicão, vai
ser um novo “cartaz” que trará prestígio local e nacional
ao novo “ambiente urbano”
daí resultante. Sobretudo, vai
contribuir para construir uma
nova e mais apaixonada relação da cidade com os seus

habitantes e com todos aqueles que a visitam.
Temos que fazer também justiça aos três últimos presidentes de câmara porque souberam fazer uma “coabitação”
quase perfeita entre o “renascimento” da Cidade de Famalicão e o desenvolvimento social, educativo, cultural e económico das freguesias do concelho. Este equilíbrio foi decisivo
para a coesão municipal.
As cidades – e Famalicão não é exceção – vão tentando
acompanhar a vida nova, mais exigente e muito diferenciada
das pessoas que as habitam. O que ontem era visto como
“único”, hoje deixou de o ser. Este renovar constante do “espírito” das cidades é que nos alimenta o desejo de as sentir
como nossas porque as consideramos capazes de encarnar
aquilo que delas esperamos, não ficando como “restos” de
um passado que, não deixando de ser glorioso, já não corresponde às nossas ambições e aos nossos desejos.

3. Exemplos de solidariedade
Confesso que me comovi ao ler nos últimos dias uma notícia que, no “Jornal de Notícias”, do Porto, dava conta das
“aventuras” de alguns médicos portuguesas que, de forma
absolutamente voluntária, decidiram ir à Guiné – Bissau operar algumas dezenas de crianças que, de outra forma, talvez
nunca tivessem oportunidade de chegar a este bem cirúrigico
que lhes restituiu uma parte da vida a que têm direito.
Mais emocionado fiquei ao saber que alguns desses médicos e enfermeiros eram de V. N. de Famalicão e que também eles tiveram que utilizar as luzes dos telemóveis para
iluminarem as salas, quando a energia elétrica falhava, para
poderem fazer e concluir as operações em que estiveram envolvidos.
Com estes gestos, estes profissionais de saúde ainda jovens deram uma grande lição a toda a comunidade, demostrando mais uma vez que V. N. de Famalicão é uma terra de
gente solidária e uma terra de pessoas que não dizem só
“coitadinhas delas” (as crianças)! Não. Vão onde é mais preciso ir e fazem o seu trabalho em condições impensáveis para
um Europeu ou para um Famalicense, estabelecendo laços
de afetividade e de carinho duradoiros e inquebráveis.
É tanto mais de relembrar estes atos de enorme solidariedade quanto assistimos, nos dias de hoje, a uma “ganância”
desenfreada e hostil que parece contaminar a pouco e pouco tudo aquilo que era visto como condição essencial do ser
humano, com realce para a capacidade de ser justo, de ser
solidário, de ser amigo, de quebrar fronteiros locais ou internacionais e ir ao encontro de quem mais precisa.
O mundo seria muito melhor se todos estivéssemos disponíveis como estas pessoas!

Gondifelos: Associação
Desportiva melhora
nas condições
O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha o
recinto da Associação Desportiva de Gondifelos, no
passadio dia 16, para verificar os melhoramentos de
que foi alvo na sequência
de obras que decorreram
ao nível dos balneários e
instalação de um novo sistema de rega.
Ambas as intervenções
foram suportadas pela autarquia famalicense e implicaram um investimento
municipal no valor de 20 mil
euros.
Acompanhado pela direção do clube, Paulo Cunha aproveitou para conhecer de perto
as novas condições desportivas do clube da freguesia.
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Câmara investe mais
em bolsas
para estudantes
do ensino superior
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão vai
investir quase 183 mil euros
em bolsas de estudo, que
irão beneficiar um total de
283 alunos do ensino superior. A atribuição do valor foi
aprovada em reunião do executivo municipal da passada
quinta-feira.
Segundo o presidente
da autarquia, Paulo Cunha,
o valor de referência para
o ano lectivo em curso –
2018/2019 – representa um
crescimento da verba disponibilizada, da ordem dos dez
mil euros, que corresponde
a um aumento do número de
bolsas concedidas, num total
de dez. O edil não interpreta esta escalada como um
“sinal do aumento do empobrecimento, mas antes um
aumento da nossa sensibilidade”, que atende cada vez
“mais longe” ao quadro sócio-económico das famílias.
“Desejava imenso que um
dia pudéssemos concluir que
não era necessário conceder
bolsas de estudo. Se um dia
o número for zero, seria fantástico, porque seria um sinal
de que ninguém precisava
de apoio público para pros-

Anio lectivo 2018/2019 com reforço de 10 mil euros

seguir os seus estudos, mas
enquanto isso não acontecer
vamos continuar a corresponder”, alega Paulo Cunha,
que deixa claro: “a razão que
possa levar à diminuição dos
apoios nunca será a questão
financeira. Não é por escassez financeira que o município deixará de suportar até
mais bolsas de estudo. É
por avaliação das condições
sócio-económicas, que hoje

constatamos que justificam
um incremento do apoio, e
no futuro também poderá
justificar uma redução”.
Paulo Cunha considera
que na base deste aumento
da procura também tem a ver
com um leque de oferta mais
alargado ao nível do tipo de
cursos superiores, que inclui
os politécnicos ou cursos
técnicos superiores, para
além de uma informação

mais disseminada. “E isso
é fantástico, porque o que
desejamos é que todas as
famílias, todos os estudantes, saibam que na Câmara
Municipal há este apoio. E
aqueles que sentem que é
necessário esse apoio ve-

nham à Câmara Municipal
solicitá-lo. E, depois, saibamos todos compreender
que no universo de todos os
que pedem alguns justificam
esse apoio, e outros que
também o pedem não o justificam. Não quer dizer que o

apoio não é devido, mas tem
um contexto completamente
diferente daqueles que o recebe”, conclui.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Circuito de recolha de resíduos orgânicos
implementado até ao final do ano
PLANO COMEÇA POR INCIDIR SOBRE RESTAURANTES, CANTINAS E NO CENTRO DA CIDADE
O município de Vila Nova
de Famalicão vai criar um
circuito de recolha de lixo orgânico para ser encaminhado para tratamento. O objectivo é o de chegar a 2021
com quatro mil toneladas de
lixo orgânico encaminhados
para reciclagem, uma medida que visa reduzir de forma
substancial o volume dos
resíduos indiferenciados, e
com isso trazer ganhos ambientais mas também económicos ao sistema.
A novidade foi avançada
na reunião do executivo municipal da passada quinta-feira, com a apresentação e
aprovação de uma proposta
de protocolo entre o município e a Resinorte, entidade

que irá prestar o serviço.
Segundo o presidente
da Câmara, Paulo Cunha,
este circuito deverá estar
em condições de ser operacionalizado ao longo deste
ano, com a colocação dos
dispositivos necessários à
selecção do lixo orgânico, e
avança numa primeira fase
naqueles que são considerados os grandes produtores/
consumidores, como restaurantes e cantinas. O centro
urbano também irá ser contemplado nesta estreia da
recolha selectiva de resíduos
orgânicos, mas o edil famalicense espera que no futuro
a medida possa estar disseminada a todo o território
concelhio.

“O objectivo é, tão rapidamente quanto possível, que
se aumente o grau de execução da recolha selectiva,
que até agora só abrangia o
cartão, o papel, o plástico, o
vidro e os metais, para que
também possa abranger os
resíduos orgânicos”, explica
Paulo Cunha, que assinala
a redução que esta recolha
selectiva trará para os apelidados resíduos indiferenciados, que caracteriza como “o
grande problema dos resíduos”, na medida em que não
são tratados, valorizados, e
terminam em aterro.
A implementação desta
medida permitirá precisamente diminuir a quantidade
dos resíduos que o concelho

mos menos espaço ao nível
dos aterros. Há um ganho do
ponto de vista económico,
porque quanto menos resíduos forem encaminhados
para aterro menos a Câmara
paga para esse mesmo aterro, e, portanto, a médio prazo
isto trará também uma leitura
de protecção do orçamento dos munícipes. Porque
se para o município resultar
uma redução dos custos do
nosso trabalho nos resíduos, isso vai-se repercutir na
factura que os consumidores
pagam”.
envia para aterro, sublinha, o
que se traduzirá em ganhos
de vária ordem: “há um ga-

nho ambiental, protegemos a
natureza, diminuímos a nossa pegada ecológica, ocupa-
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7.ª etapa da Caminhada
Concelhia agendada
para 6 de abril
Estão abertas as inscrições para o próximo percurso da caminhada concelhia,
que se realiza já no dia 6 de
abril, sábado, pelas 14h30.
A volta a pé ao concelho
famalicense prossegue agora pelas freguesias de Joane, Pousada de Saramagos
e Vermoim, num percurso
circular com um total de 15
quilómetros, com saída e
chegada do Parque da Ribeira, em Joane.
O sétimo trajeto da caminhada concelhia é de dificuldade média, atingindo o ponto mais alto no planalto, junto às mamoas e ao Castelo de Vermoim (337m), e o ponto mais
baixo (112m) em Pousada de Saramagos, junto ao Rio Pele.
As inscrições para a Caminhada Concelhia são gratuitas e podem ser efetuadas no portal
do município, em www.vilanovadefamalicao.org.
Recorde-se que as Caminhadas Concelhias são uma atividade organizada pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão em parceria com associações como a Calcantes, a
Grucamo e o Corpo Nacional de Escutas. Têm como objetivo dar a conhecer os vários pontos
de cada freguesia do concelho, permitindo assim a descoberta do seu património cultural, a
sua fauna e a sua flora.

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

Portugal e a Europa
A cerca de dois meses do
acto que elegerá os próximos eurodeputados, importará aos portugueses, também eles, reflectirem sobre
o que pretendem da Europa
e para a Europa, pois será o
resultado dessa reflexão que
lhes permitirá orientar e escolher o seu sentido de voto.
A escolha dos Eurodeputados portugueses provavelmente nunca assumiu uma
importância tão acentuada.
Os comportamentos políticos dos vários candidatos e
os programas eleitorais que
apresentam denotam que,
mesmo sendo todos portugueses, a visão sobre o projecto europeu é díspar.
Hoje parece quase indiscutível que a União Europeia
é um projectopolíticobem-sucedido, que ao longo da
sua história conseguiu cumprir os seus principais desígnios de manutenção da paz e
de harmonização sócio económica do seu povo.
Com base neste elemento
histórico fundamental acredito obviamente no projecto
europeu. Mas convém ter
presente que se é verdade
quePortugalbeneficiou com
a adesão à União Europeia,
não é menos verdade que
a União Europeiatambém
beneficiou com a adesão de
Portugal.
Portugal é uma nação
com história quase milenar e
com soberania e cultura pró-

prias, das quais os portugueses muito se orgulham e que
deve perpetuar-se, sendo
que isso em nada obstará ao
desenvolvimento da União
Europeia.
Este é o modelo
para a Europa defendido
pelo CDS-PP, pois é aquele
que melhor defende quer os
anseios europeus, quer os
interesses de Portugal. Um
modelo europeísta de manutenção do projecto europeu,
mas não federalista, de respeito pela soberania legitimamente conquistada das
suas nações.
Mas em Portugal
também háquem defenda
modelos extremistas totalmente anti europeus, como
são exemplo os partidos da
esquerda mais radical.
Por outro lado, também
existe quem defenda uma
Europa impositiva e de total
desrespeito pela soberania
das nações, é o caso do Partido Socialista que se apresenta com uma posição no
mínimo surpreendente.
Este Partido socialista
que governa o país, impondo-lhe a maior carga fiscal
das últimas décadas, imagine-se, defende a criação de
impostos europeus.
É também este P a r t i d o
Socialista quemdefende o
fim do direito de veto dos estados membros sobre medidas de política fiscal propostas por Bruxelas, atribuindo

maiores poderes ao parlamento europeu.
São evidentes as
diversas consequências negativas que estas medidas
poderão implicar para Portugal que, na qualidade de
país periférico não apenas
geográfica, mas também
economicamente, veria a
sua soberania limitada relativamente ao poder politico
europeu.
Assim sendo, acredito que o melhor modelo
para a Europa é aquele que
assume a defesa do projecto
europeu sem descurar o respeito pela soberania dos países que o compõem, pois foi
esse o pressuposto da sua
criação e será, sem dúvida,
o que melhor servirá Portugal e a Europa.
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Sessão extraordinária para deliberar sobre processo de descentralização em curso

Assembleia Municipal rejeita
mais dois lotes de competências
A Assembleia Municipal
rejeitou mais duas propostas
de transferência de competências, de acordo com os
mais recentes diplomas sectoriais publicados pelo Governo no âmbito do processo
de descentralização em curso, desta feita nas áreas da
cultura e da protecção e saúde animal e de segurança de
alimentos. Na sessão extraordinária da passada sexta-feira, a proposta da Câmara
Municipal de não exercer tais
competências foi aprovada
com uma vasta maioria. A
coligação PSD-CDS votou a
favor juntamente com a CDU
e o Bloco de Esquerda, deixando mais uma vez o PS
isolado na nega à rejeição
das competências em causa.
De um lado e do outro,
os argumentos não mudaram desde a última vez que
a Assembleia Municipal teve
que deliberar sobre o assunto, no final de Janeiro. Pelo
PS, a deputada Carla Faria
sublinhou a necessidade do
poder local ser “ampliado”,
lamentando que a Câmara

de Famalicão não aceite nenhuma competência mesmo
face a um quadro de adesão
de cerca de dois terços dos
municípios do país. “Não se
compreende esta recusa total”, disse. Adiante, o socialista Paulo Pinto assinalou,
de resto, que desde a última
vez que houve deliberações
sobre este processo a diferença está na adesão, uma
vez que dos quase 300 concelhos 180 “já aceitaram”.
“As dificuldades que vossas
excelências apontam não se
vêem noutros concelhos”,
referiu o deputado, afirmando que estas concordâncias
acontecem em território “de
vários partidos”. Irónico,
Paulo Pinto concluiu dirigindo-se a Paulo Cunha, que
acumula a presidência da
Câmara com a liderança da
concelhia do PSD: “fosse o
presidente do PSD outro, a
posição desta Câmara seria
outra”.
Do lado do PSD, os argumentos voltam a recair
sobre o desconhecimento
dos municípios face às recei-

tas que o Governo pretende
transmitir por conta destas
novas competências. Jorge
Paulo Oliveira começou por
lamentar esta discussão da
descentralização “a conta
gotas”, devido a má gestão
do processo por parte do
Governo socialista, e caracterizou-o mesmo de “uma
manta de retalhos que é um
verdadeiro quebra-cabeças
para os autarcas”. Apesar
de anuir que o poder local
é capaz de fazer mais e
melhor, enquadrou a recusa do município no facto de
“ninguém saber que contrapartidas está o Governo
disposto a dar”. Aliás, frisou
que para além dos autarcas
não conhecerem os envelopes financeiros afectos a
estas transmissões de competências, não têm também
um enquadramento que lhes
permita avaliar da viabilidade financeira das decisões
de estão a tomar, desde logo
porque desconhecem o peso
económico das tarefas até
agora desenvolvidas pelo
Estado Central. “Não é acei-

tável que os municípios aceitem de olhos vendados novas competências”, concluiu.
A CDU, pela voz de Daniel Sampaio voltou a justificar a sua anuência à recusa
de competências com o facto
de se opor a uma reforma assente “em normas avulsas”,

que contraria a ideia de uma
“verdadeira reorganização
administrativa” que defendem.
A Assembleia Municipal
deliberou ainda sobre o relatório final de análise de propostas, minuta de contrato e
adjudicação da empreitada

de reabilitação do Mercado
Municipal. PSD e CDS aprovaram a proposta com os
votos favoráveis, perante a
abstenção de toda a oposição (PSD, CDU e BE).

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Bloco debateu os Direitos
dos Cuidadores Informais
O Bloco de Esquerda
debateu os direitos para
os cuidadores informais”,
numa sessão que teve lugar há pouco mais de uma
semana no auditório do Museu Bernardino Machado, e
na qual marcou presença
José Soeiro, deputado do
partido na Assembleia da
República, e Ana Rute Marcelino, candidata ao Parlamento Europeu.
O objetivo, informa em
nota de imprensa, foi o de
“prestar contas sobre o trabalho desenvolvido” e “ouvir as pessoas, para compreender melhor os problemas que os
cuidadores enfrentam diariamente”. Ana Marcelino realça que “temos de falar de pessoas,
não de números”, e afirma que “o estado social é partilhar os problemas com a sociedade”.
José Soeiro esclareceu que a questão foi suscitada por uma petição de cuidadores e
enalteceu o empenho da eurodeputada Marisa Matias no apoio a esta causa. O deputado,
que foi relator do grupo de trabalho criado na Assembleia da República, criticou o Governo
por “tentar bloquear a divulgação da parte propositiva do relatório”.
O dirigente bloquista refere que 80 por cento dos cuidados são informais e que, em
Portugal, há 800 mil cuidadores e cuidadoras. Soeiro justifica a “urgência” deste debate por
ser “um trabalho socialmente invisível, não remunerado e sem reconhecimento, estando
associado o maior risco de pobreza”.
“O Projeto de Lei do Bloco de Esquerda pretende aumentar dos cuidados formais, conciliar os direitos dos cuidadores com as necessidades de quem é cuidado e aprovar o Estatuto de Cuidador/a Informal, que articule alterações à legislação laboral, contabilização do
tempo para efeitos de carreira contributiva, alargamento dos apoios sociais em montante
e beneficiários, e o apoio aos cuidadores, como formação e direito ao descanso”, conclui.

JP do Louro conclui limpeza
do apeadeiro
Antes

Depois

O núcleo da Juventude Popular da freguesia do Louro, levou a cabo “com sucesso” a
limpeza das duas paragens do apeadeiro local, estrutura que assinala estar “degrada há
demasiado tempo e que a situação exigia uma actuação voluntária”.
Com o objectivo de renovar a imagem da freguesia para quem viaja de comboio, o núcleo efectuou a respectiva limpeza. Francisco Alves, o presidente do núcleo, diz que “os
jovens de hoje não se satisfazem com apenas palavras, prometendo mais acção e mais
iniciativas para melhorar a freguesia”.
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Certame decorre de 29 de abril a 17 de maio

Quinzena da Educação faz desfilar
oferta educativa
A Quinzena da Educação
de Vila Nova de Famalicão,
que tem lugar na agenda entre 29 de abril e vai congregar uma série de atividades
que envolverá os principais
agentes educativos e toda a
comunidade, com o objectivo
de cruzar experiência e mostrar a dinâmica educadora
municipal. O programa inclui
ações diversas que vão desde o teatro, à oferta de saídas profissionais, formação
e qualificação, debate de
ideias e convívio.
Dentro da Quinzena, a
Feira de Formação e Empre-

go volta a ser um dos pontos
altos. A 8 e 9 de maio, num
espaço do Lago Discount,
em Ribeirão, a feira constuituirá uma oportunidade para
contactar com toda a rede de
ensino e qualificação de Vila
Nova de Famalicão, bem
como com dezenas de empresas, que apresentarão as
ofertas formativas e de emprego existentes, facilitando-lhes a escolha de um futuro
profissional.
Outra das atividades que
mais mobiliza a comunidade
na Quinzena da Educação
é a Mostra de Teatro Esco-

lar (MOTE). De 29 de abril
a 17 de maio, é esperada
uma dezena de espetáculos teatrais, nos palcos da
Casa das Artes (pequeno e
grande auditórios) e do Centro de Estudos Camilianos,
executados por centenas de
alunos de escolas da rede de
ensino concelhia.
Às 14h00 do dia 3 de
maio, realiza-se a Assembleia de Estudantes, nas instalações do Agrupamento de
Escolas D. Sancho I.
Os Paços do Concelho, a
Biblioteca Municipal Camilo
Castelo Branco e o Parque

da Devesa são os espaços
que vão acolher, no dia 4 de
maio, entre as 10h00 e as
18h00, a iniciativa “Há histórias na cidade”.
As Jornadas Municipais
de Educação estão programadas para ocorrerem no
dia 10 de maio, às 21h00, e
com a conferência “Libertem
as crianças, mais risco, mobilidade, autonomia e participação”, de Carlos Neto, no
auditório da CESPU. No dia
11 de maio, do Agrupamento
de Escolas D. Sancho I, entre as 9h30 e as 12h30, as
jornadas prosseguem com

um workshop para técnicos.
O Município vai avançar com a realização de um
“bootcamp”, no dia 11 de
maio, no Parque de Sinçães,
das 10h00 às 18h00, como

forma de efetivar o Encontro
Concelhio das Associações
de Pais com um programa
de alto impacto.

Árvores e Poesia de mãos dadas
O Dia Mundial da Árvore
e o Dia Mundial da Poesia
foram assinalados na passada quinta-feira no Jardim dos
Paços do Concelho, onde
ecoaram poemas e foi plantada uma árvore e consagradas outras.
O presidente da Câmara
Municipal, Paulo Cunha, e
o presidente da Associação
de Solidariedade Social,

Dia do Pai sobre rodas
em Riba de Ave

A Patinagem Artística do Riba de Ave Hóquei Clube
(RAHC) decidiu assinalar o Dia do Pai de maneira diferente, e para o efeito decidiu convidar todos os pais a participar ativamente no treino do dia 19 de março.
Em nota de imprensa, a direcção adianta que “a adesão
superou as expectativas”, como os pais a quererem “mostrar os seus dotes de… pai”.
No final da “aula”, a conclusão foi unânime: “é que afinal
patinar não é tão fácil como parece quando estamos ali
sentados na bancada a assistir aos treinos”.
Refira-se que apatinagem artística do RAHC conta
com mais de meia centena de atletas inscritas na Associação de Patinagem do Minho e está a preparar-se para
receber os quartos testes por disciplina promovidos por
esta associação, nas suas instalações nos dias 13 e 14 de
abril. A entrada é livre.
No entender da direção este evento servirá para “promover a modalidade que cativa cada vez mais atletas”.

Dar-as-Mãos,
Agostinho
Fernandes, iniciaram a jornada referenciando o antigo
Carvalho sexagenário, que
embeleza o jardim público de
Famalicão, localizado a norte do edifício. Foi ainda batizada a Cerejeira plantada
por José Saramago aquando
da sua visita à cidade de Vila
Nova de Famalicão em 1999,
após lhe ter sido atribuído o

Prémio Nobel da Literatura.
A cerejeira chama-se agora
“Árvore do Nobel”.
Foi ainda plantada uma
romãzeira, símbolo da amizade e hospitalidade de Vila
Nova de Famalicão. A espécie que aparece retratada no
brasão do município assinalou o 25.º aniversário da Associação Dar as Mãos.
A sessão ficou ainda mar-

cada pelo arranque do projeto “A poesia invade a cidade”,
que vai decorrer em diversos
palcos de Famalicão até 5
de outubro. Neste âmbito,
coube às crianças do 4.º ano
da Escola Básica Luís de
Camões e a leitura e teatralização do poema “Epifania de
Março” de Aurélio Fernando.

USF celebrou Dia Mundial da Poesia
A Universidade Sénior de
Famalicão realizou um Encontro de Poesia na passada
quinta-feira, assinalando assim o Dia Mundial da Poesia.
Esta atividade foi realizada
no âmbito da disciplina de
Literatura.
Os alunos de Literatura,
orientados pela professora
Filomena Vilarinho, presentearam a plateia com um recital de poesias, organizadas
cronologicamente desde a
poesia trovadoresca até à
contemporânea.

Vários foram os temas
abordados, desde a mulher,
o pai, a poesia, o amor, recitados individualmente, a pares , com acompanhamento
de guitarra clássica ao vivo
(professor Bernardino), bem
como a projeção de poemas
cantados (fados) de artistas
nacionais consagrados.
A apresentação finalizou
com uma dramatização cómica realizada por uma aluna Ilda Lopes. Terminou com
a promessa de repetição no
próximo ano.

150 na Caminhada do Centro Social
Dr. Nuno Simões
Pais e educadores da
Sala Amarela do Centro Social e Cultural Dr. Nuno Simões realizaram, no passado domingo, uma caminhada
pelo Monte de Santa Catarina, na freguesia de Calendário. A actividade reuniu
cerca de 150 pessoas, e teve
como objectivo a angariação
de fundos para a viagem de
avião dos alunos finalistas
ao Zoomarine Algarve, que
ocorrerá em junho deste ano.
Bernardino Fonseca, te-

soureiro da direção, afirmou
que “esta iniciativa, mais do
que uma simples caminhada, é um convívio”.
Ana Barbosa, uma das
mães impulsionadoras desta iniciativa, considera ser
essencial aliar “a atividade
física à vida em amília e ao
convívio”, daí a organização
de um passeio que para
além de visar a angariação
de fundos, pretende mostrar
às crianças a importância
das atividades ecológicas

para o meio ambiente.
Ao longo da caminhada,

que foi antecedida por uma
aula de Zumba.
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Relatório de contas aprovado por unanimidade

“Engenho” com “resultado muito positivo em 2018”
O relatório de atividades
e a contas de gerência de
2018 da Engenho – Associação de Desenvolvimento
Local do Vale do Este, foram
aprovadospor unanimidade
pelos associados que marcaram presença na assembleia geral realizada na manhã do passado domingo, no
Centro de Apoio Comunitário
da Instituição.
Com rendimentos e gastos na ordem de 1,7 milhões
de euros, a Engenho apresentou um “resultado muito
positivo”, segundo informa a
direção em nota de imprensa.
“Numa instituição como a
Engenho, dadas as suas caraterísticas, dimensão, diversidade de respostas sociais
e serviços, contextos e condicionalismos que enfrenta

e problemas que surgem, o
conseguir assegurar o seu
funcionamento com níveis de
elevada qualidade é razão
mais do que evidente para
fazermos um balanço muito
positivo do exercício”, justifica o presidente da direção,
Manuel Augusto de Araújo.
O mesmo responsável refere ainda que, com comparticipações e financiamento
“manifesta e comprovadamente insuficientes” por parte do Instituto da Segurança
Social, impõem-se, cada vez
mais, por parte do Estado,
“diferentes mecanismos de
financiamento atentas as
realidades e contextos que
as instituições, como a Engenho, enfrentam”. Manuel
Augusto de Araújo alerta
também para a necessidade de se alterar “o modelo, a

prática e a lógica” que enformam o Compromisso de Cooperação para o Setor Social
e Solidário,negociado entre
os representantes da economia social e o Estado, desde
1996, uma vez que se encontra “completamente ultrapassado” face às realidades
e as problemáticasdo tempo
atual e aos custos reais das
respostas sociais e serviços
que as instituições disponibilizam às comunidades
Neste contexto, o presidente da direção da Engenho
afirmou que, numa “perspetiva pragmática”, a sustentabilidade desta Associação
tem-se traduzido em garantir
o bom funcionamento dos
serviços, ter os vencimentos
dos 83 colaboradores diretos em dia, pagar a fornecedores de bens e serviços e

honrar todos os compromissos assumidos perante terceiros, “tudo aparentemente
simples, mas de difícil equação”, numa Associação que,
para além de tudo, tem ainda
“custos acrescidos próprios
de quem serve um território
e comunidades de periferia
e de baixa densidade ”, sublinhou Manuel Augusto de
Araújo.
O ano de 2018 na Engenho, entre muitos aspetos,
ficou marcado pela revisão
em alta de acordos de cooperação com o Instituto
da Segurança Social; renovação da frota automóvel
afeta ao Serviço de Apoio
Domiciliário; celebração de
um protocolo tripartido entre a Câmara Municipal, o
Agrupamento de Escolas D.
Maria II e a Engenho, ten-

do em vista a implementação e desenvolvimento das
AEC(s) – Atividades Extra
Curriculares, nos diferentes
estabelecimentos de ensino
do referido Agrupamento de
Escolas; e, início de Formação Modular para Empregados e Desempregados, no

âmbito do POISE- Programa
Operacional Inclusão Social
e Emprego.

Gerações inaugura espaços exteriores
inspirada no projecto “Ser criança é natural”
A Associação Gerações
reinaugurou, na passada
sexta-feira, coincidindo com
o início da Primavera, os
seus espaços exteriores,
adequando-os globalmente
à doutrina do projecto “Ser
Criança é Natural”, da autoria da pedagoga brasileira
Ana Carol Thome, que procura valorizar as brincadeiras e as atividades das crianças ao ar livre e em contacto
com a natureza,.
Carlos Neto foi o “grande inspirador” da nova área
de circuitos e desafios do
recinto. Este responsável é,
de reesto, pioneiro da ideia
forte de que “é urgente as
crianças brincarem mais no
exterior, ao ar livre e na natureza”, é importante que “as
crianças brinquem como an-

tigamente”, defendendo que
todas devem utilizar os espaços exteriores e valorizando
a importância das crianças
testarem os seus limites,
através do jogo e do brincar.
A Gerações, sob a orientação técnica e pedagógica
dos seus responsáveis, subdividiu os espaços exteriores
nas seguintes novas áreas:
parque da creche, área das
construções ao ar livre, minianfiteatro ao ar livre, área
desportiva, área do grande
parque, área dos circuitos e
desafios e área da cozinha
criativa.
De acordo com a sua idade e podendo escolher, sob
orientação das responsáveis, aquilo que mais gostam,
as crianças que frequentam
a Associação Gerações têm

à sua disposição espaços e
materiais de jogo e de brincadeira que lhes “dão a oportunidade de desenvolverem
as suas capacidades motoras e sensoriais, de fazerem
construções com madeiras,
pinhas, conchas e pedras,
de terem um lanche no exterior, de ouvir uma história,
de participar numa palestra
educativa ou numa atividade
musical, de jogar futebol, de
se divertirem em aparelhos
de escorrega, baloiço e balancés, de se envolverem em
atividades de roda e de grupo, de participarem em jogos
feitos com materiais como
paletes, pneus e estruturas
de madeira e de brincarem
na área do faz de conta associada aos cozinhados com
terra, lama, folhas, madeiras

e outros elementos naturais,
servidos em mesas e cadeiras feitas com troncos de
árvores”, descreve a instituição.
Segundo a Gerações, os
pais das crianças “envolveram-se também com entusiasmo no arranjo e na decoração destes novos espaços,
fazendo cata-ventos e animais de plástico reciclado,
flores para decorar as redes,
grinaldas e outros materiais
que ficaram também eles a
embelezar e a dar uma graça
e um encanto especial aos
novos espaços”.
O dia contou ainda com
a animação da TUSEFA
(Tuna Sénior de Vila Nova
de Famalicão), que cantou
e tocou modas tradicionais.
Neste tempo de início da

Primavera, houve ainda lugar à realização da primeira
“sexta-feira sobre rodas”, um
projeto que envolveu bicicletas, triciclos, trotinetes e
carrinhos de rolamentos que
entusiasmou sobretudo as
crianças mais crescidas da

Associação Gerações.

ACIF assina protocolo com Dias Dental
e garante vantagens aos associados
A Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de
Famalicão (ACIF) e o associado Diasdental celebraram,
no passado dia 18, um protocolo de parceria que possibilitará um acesso mais vantajoso dos seus associados aos
serviços prestados pela clínica.
Segundo informa a associação em, nota de imprensa,
“esta parceria vai permitir que todos os pacientes, que estejam ao abrigo do protocolo, fiquem sujeitos a um desconto de dez por cento sobre os valores de tabela em todos os serviços da Diasdental”. Para além disso, “todos os
pacientes têm ainda uma primeira consulta de rastreio e
diagnóstico (clínico e radiológico) gratuita, bem como plano de tratamento e orçamento com possibilidade de pagamentos fracionados”.
Para o presidente da ACIF, Fernando Xavier Ferreira, que formalizou o protocolo, “este tipo de protocolos é
importante não só como vantagem para todos os associados, mas também como forma de promovermos a ati-

vidade dos associados e uma melhor comunicação dos
serviços que prestam”. O mesmo responsável sublinha
que “não podemos deixar de estar sempre ao lado dos
nossos associados quando sentem alguma necessidade,
e quando veem que a ACIF é uma mais valia nesta e noutras necessidades que possam sentir”.
Vítor Dias, proprietário da clínica, adianta que este
protocolo “insere-se numa lógica de criação de parcerias,
por parte da Diasdental, com os mais diversos agentes do
nosso concelho, sejam empresas, associações ou clubes,
de forma a permitir um mais fácil acesso aos tratamentos
médico-dentários necessários”. A parceria pretende também uma maior divulgação dos serviços prestados, bem
como da marca e da imagem da Diasdental.
A Diasdental foi fundada em 1992 e está situada na
Rua Camilo Castelo Branco, n.º 27, na cidade de Famalicão. Recentemente alargou o seu leque de ação, prestando serviços de Medicina Dentária, Implantologia e Reabi-

litação Oral, para além do laboratório de prótese dentária.
O protocolo foi assinado durante uma visita do presidente da ACIF, e do seu vogal Frederico Araújo, às instalações da clínica, onde foram recebidos por Vítor Dias.
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Mulher de 52 anos morre colhida
por comboio em Mouquim
Uma mulher de 52 anos
morreu, ao final da tarde
da passada quinta-feira, ao
ser= colhida por um comboio que circulava na Linha
do Minho, junto ao apeadeiro
de Mouquim. Terá tido morte
imediata.

As circunstâncias da
morte estão ainda pro apurar, mas tudo aponta para
suicídio. A mulher estaria a
residir há pouco meses em
Vila Nova de Famalicão, na
freguesia de Gavião. Ao que
apurámos, teria uma relação

PAN chega
a Famalicão

Vila Nova de Famalicão tem agora uma Comissão Política
do PAN - Pessoas, Animais, Natureza. Os órgaos foram eleitos no passado sábado.
Em nota de imprensa, a Comissão Política adianta que
“o objectivo é criar linhas orientadoras de trabalho para que
possamos ter no concelho de Vila Nova de Famalicão uma
força política alternativa”. Neste sentido, o PAN de Famalicão
irá dar prioridade ao apoio a associações de cariz ambiental,
promovendo ações e campanhas para proteger e melhorar
o nosso meio ambiente; à sensibilização para a questão do
bem estar de todos os animais, promovendo e esclarecendo
os seus direitos com as populações, para uma justa e harmoniosa convivência; promover acções inter-geracionais sobre
novos hábitos de alimentação, mais sustentáveis e éticos;
descentralizar ações e/ou eventos culturais e formativos com
vista a promoção e inclusão de todas as freguesias; fomentar
a envolvência dos famalicenses nas decisões municipais e
das suas freguesias através de uma cultura de proximidade
e transparência, promovendo reuniões nas mesmas, dando
oportunidade à população local de transmitir as suas ideias
e preocupações.
A Comissão Política do PAN apela ainda a um maior envolvimento da população nas decisões, convicta de que
“cada um de nós é um factor de mudança”. Por isso, afirma,
“é fundamental que a população tenha uma participação mais
activa, para que as transformações sociais, económicas e
culturais, ambientais e éticas sejam efectivas, contribuindo
assim para o bem estar de todos”.

Campeonato Nacional
de Boccia Sénior por Equipas

Luís Silva ganha
a prata na estreia
como treinador

Luís Silva estreou-se como treinador no Campeonato Nacional de Boccia Sénior por Equipas – Zona Porto 2018/2019,
realizado no passado dia 20 de março em Santa Maria da
Feira, e arrecadou a prata.
O famalicense garantiu o 2.º lugar do pódio, e dessa forma uma vaga para a Fase Final do Campeonato Nacional
2018/2019, que se irá realizar no dia 5 de junho em Alenquer.
Luis Silva dedica esta conquista a todos os séniores do
concelho e em especial ao Município de Vila Nova de Famalicão pelo “excelente apoio ao desporto”.

conturbada com o companheiro, e haverá mesmo uma
queixa recente de violência
doméstica registada nas autoridades locais. No entanto,
não é possivel estabelecer
qualquer relação entre o alegado suicídio e um eventual

quadro de violência conjugal.
Na sequência do atropelamento mortal a Linha do
Minho esteve cortada durante várias horas.
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PCP faz balanço do passado e projecta o futuro
em dia de aniversário
A Organização de Famalicão do PCP comemorou,
no passado dia 16, o 98.º
aniversário do partido, numa
sessão, seguida de jantar, na
qual foi lembrada a sua história de luta contra o regime
fascista.
A celebração serviu também para uma reflexão sobre a história do país, com
os comunistas e colocarem
na “política de direita levada
a cabo pelos sucessivos governos de PS, PSD e CDS,
sozinhos ou acompanhados”
a responsabilidade dos ataques e destruição de muitas
dessas conquistas, “impondo limitações à democracia e
à soberania”.
Em nota de imprensa,
no rescaldo da efeméride, o
PCP deixa claro que “nestes mais de 40 anos de luta
entre as forças de restauração monopolista e as forças
voltadas para o progresso e
o bem-estar do povo, o PCP
foi o único que esteve sempre com os trabalhadores e
as populações, na defesa
dos seus interesses, dos
seus direitos e aspirações”.
E remata: “o único verdadeiramente defensor do regime

democrático, da soberania e
da independência nacional”.
Ao comemorar os seus 98
anos, o PCP reafirma a sua
“política ao serviço dos interesses do povo e da pátria
a sua acção e intervenção
para defender os interesses
da classe operária e de todos os trabalhadores, para
libertar o País dos constrangimentos e imposições da
UE e do Euro, pela soberania
nacional, para construir a alternativa política, patriótica e
de esquerda, e reafirma também as suas posições internacionalistas, a sua solidariedade para com os povos
em luta pela afirmação da
sua soberania, pelo direito a
escolherem o seu próprio caminho, pela Paz, pelo desenvolvimento, pelo progresso”.
No plano nacional, recorda que “foi com a luta dos
trabalhadores e do povo e a
intervenção do PCP que se
derrotou e afastou o Governo PSD-CDS e interrompeu
a sua acçãopolítica de exploração, empobrecimento,
declínio e retrocesso e projecto de subversão democrática que se abatia sobre
os trabalhadores, o povo e

o País”. Lembra ainda que
foi também por intervenção
do PCP que “foi possível
a devolução de salários e
pensões e a restituição de
direitos, comprovando que o
País está melhor porque os
trabalhadores e o povo estão melhores”, e que “foram
impostos avanços, mesmo
contra a vontade do Governo minoritário PS, de que
são exemplo o aumento extraordinário das pensões, a
reposição das 35 horas ou a
gratuitidade dos manuais escolares para os estudantes
do ensino obrigatório”.
Entretanto, de olhos postos no ano eleitoral que teremos, o PCP dá prioridade às
eleições para o Parlamento
Europeu, que se realizam a
26 de Maio, sublinhando a
propósito que “assume grande importância para eleger
os deputados que no Parlamento Europeu defendam os
interesses nacionais, os interesses dos trabalhadores e
do povo e afirmem a soberania nacional”. Para isso, não
têm dúvida de que a garantia
está com a CDU.

PCP “condena”
encerramento
da antiga Ricon
No plano local, o PCP não
deixou de abordar o encerramento da “Nocir”. O partido
“condena o despedimento
colectivo das 140 trabalhadoras da ex-Ricon, em Ribeirão, solidarizando-se com
as mesmas e à necessidade
de se encontrar com a sua
organização sindical a salvaguarda dos seus direitos
laborais e o prosseguimento
da luta pela reintegração”.
O PCP procuncia-se ainda sobre a alteração imposta
pela Câmara Municipal de
Famalicão, por proposta da
Junta de Freguesia de Gavião, à designação de Bairro
S. Vicente para Bairro Cardeal Cerejeira, “figura esta
colaboradora e amiga íntima
de Salazar”. A inauguração
de uma placa alusiva, para
o PCP, “não é mais do que a

promoção reposta de ideias
e valores reaccionários e de
branqueamento do fascismo e das suas figuras que a
Concelhia de Famalicão do
PCP igualmente condena e
convida à reflexão e tomada
de posição dos democratas
famalicenses”.
A encerrar as comemorações, foi dirigido o apelo ao
reforço do PCP e ao fortalecimento da sua organização,

da sua ligação às massas, à
unidade dos trabalhadores,
de todos os democratas e
patriotas, pela alternativa
patriótica e de esquerda,
afirmando a sua identidade e
o seu projecto programático
de uma democracia avançada
com os valores de
Abril no futuro de Portugal.

Bloco debateu futuro
da bacia hidrográfica do Ave
O Bloco de Esquerda
de Vila Nova de Famalicão
promoveu, no pasasdo sábado na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco,
um debate com o objetivo
realizar um diagnóstico à
Bacia Hidrográfica do Ave,
recolher contributos de
quem diariamente está confrontado com os problemas
e apontar caminhos para a
despoluição.
A sessão contou com a
participação de Ana Rute
Marcelino, candidata ao
parlamento europeu, dos
deputados Pedro Soares e Maria Manuel Rola, Pedro Teiga, do administrador da Engenho
e Rio, Ivo Ferreira, da Associação de Mergulho e Atividades Subaquáticas de Vizela, e
Lara Castro, da Associação Vimaranense para a Ecologia.
Na abertura do encontro, o deputado Pedro Soares referiu o empenho do Bloco na “denuncia, apresentação de propostas e agregação de esforços”, para minimizar os impactos
da “pressão industrial e urbana” do vale do Ave. Apesar da “evolução muito significativa do
acesso à água no pós 25 de Abril”, o bloquista critica o Governo por ter adiado para 2027
a meta de atingir a qualidade “boa” das massas de água, que a diretiva europeia previa
para 2015. No entender de Pedro Soares a gestão centralizada também é um problema. “A
gestão da água deve ser feita com escala, em estruturas regionais, que assegurem legitimidade, conhecimento da realidade e capacidade de intervenção”, acrescentou.
Maria Manuel Rola alertou para “os sistemas de produção que pilham os recursos naturais” e não asseguram o “direito à água”. A deputada acusou o Governo de “dar uma no
cravo outra na ferradura”, uma vez que “por um lado apresenta roteiros para a neutralidade
carbónica e para a melhoria da qualidade da água, por outro, promove a industria extrativa
intensiva e barragens que destroem os ecossistemas”. A dirigente bloquista alertou ainda
para urgência de resolver os “riscos associados ao lixo hospitalar e antibióticos”, que levaram ao aparecimento de bactérias multirresistentes no Rio Ave.
Já Ana Rute Marcelino referiu a necessidade de “sermos mais exigentes” e salientou
que “as preocupações com o ambiente têm de estar inerentes a qualquer proposta”. A
candidata criticou aqueles que “defendem o crescimento económico infinito, quando os recursos naturais são finitos”. “A defesa do ambiente é uma bandeira que queremos levantar
bem alto, aqui no Vale do Ave, como no resto do país e na Europa, por isso é que é uma
prioridade do Bloco de Esquerda nas eleições europeias”, concluiu.

O POVO FAMALICENSE

26 de Março de 2019

19

Capítulo 2, na Casa das Artes, de 4 a 12 de abril

Poética da Palavra
vai à a essência do Teatro
Delegação da Ordem
dos Advogados
com novas instalações

A Delegação de Vila Nova de Famalicão da
Ordem dos Advogados abriu novas instalações
na passada sexta-feira
O equipamento em questão, localiza-se na
Rua Conde de S. Cosme do Vale, no coração
da cidade. Dotado de um espaço de auditório
com a capacidade máxima de 50 lugares, as
instalações agora abertas terão uma função
multiusos, fundamentalmente orientada para a
formação e o debate forense, complementar às
valências que a Delegação mantém no Palácio
da Justiça, destinadas ao atendimento a advogados e beneficiários de apoio judiciário, aos cidadãos em geral e um espaço de apoio à
função quotidiana do advogado, cujo funcionamento não sofrerá qualquer alteração.
A inauguração contou com a presença do Bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, e ainda do Presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados,
Paulo Pimenta, tendo por anfitrião a Delegação de Vila Nova de Famalicão da Ordem dos
Advogados, presidida por João Castro Faria. A cerimónia ficou ainda marcada por uma
homenagem ao advogado Ruben de Carvalho com a atribuição do seu nome ao auditório
das novas instalações.

A Casa das Artes de Vila
Nova de Famalicão programou para abril o segundo
capítulo de “Poética da Palavra”, uma proposta artística que pretende destilar a
essência do Teatro: o texto,
a palavra, a voz, o trabalho
de ator. De 4 a 12 de abril, o
Capítulo 2 vai abrir-se ao público com um fluxo de ação
teatral que almeja criar cumplicidades duradouras entre
a plateia do deleite cultural e
o palco que fabrica na carne
dos protagonistas esse prazer milenar que é o Teatro.
A “Poética da Palavra”
é, assim, um dos principais
capítulos da programação
primaveril deste teatro municipal que propõe cinco
projetos: STAND DOWN,
uma criação e interpretação
de Ángel Fragua a partir de
dois contos de Félix Albo; O
ANJO de Henry Naylor, com
interpretação de Teresa Arcanjo; ODE MARÍTIMA de
Álvaro de Campos, com in-

terpretação de Pedro Lamares; VIDA E OBRA DE UM
HOMEM MAIS OU MENOS
APRESENTÁVEL, com texto
e encenação de Pedro Galiza e com interpretação de
Daniel Silva; PEÇA PARA
DUAS PERSONAGENS, de
Tennessee Williams, com
Encenação de Ivo Alexandre
e interpretação de Anabela
Faustino e Ivo Alexandre,
numa coprodução da Casa
das Artes de Vila Nova de
Famalicão, Teatro municipal
de Bragança e a Companhia
Ninguém.
Pretende a Casa das Artes destacar a interpretação,
a relação entre técnica, sentimento íntimo e subjetivo de
convicção criadora e a con-

solidação da personagem,
como um processo indissociável de um exigente trabalho
pessoal, que é físico e de estudo profundo e inesgotável.
No final da cada apresentação, abre-se o tempo para
uma conversa com os atores
que protagonizam cada projeto teatral, no sentido de o
público poder conhecer o
trabalho, concreto, sobre o
texto, a palavra e a sua relação com o corpo (que lhe dá
voz), e o processo de construção de cada personagem.

e La Valetta – Malta) e três
em campeonatos do mundo
– ISF (Polónia, Budapeste e

Marrocos).

do por sorteio, com restrições, só nas primeiras eliminatórias, limitados à área
geográfica, de maneira que
uma equipa com pouca experiência xadrezística pode
ter, aqui, a oportunidade
quase única de jogar contra
os mais fortes jogadores nacionais, e, em alguns casos,

internacionais, já que os clubes com objetivos na área da
competição contam nas suas
equipas com Grandes Mestres, Mestres Internacionais,
Mestres FIDE e Mestres Nacionais.

International Schools Sport Federation, no Rio de Janeiro

Nadador famalicense no Mundial
de Desporto Escolar no Brasil
O atleta Afonso Cunha
do Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão (GDNF) e aluno do
Agrupamento de Escolas D.
Sancho I, garantiu o apuramento para a maior competição mundial do desporto
escolar, que se realizará de
18 a 23 de maio, no Rio de

Janeiro, Brasil.
A prestação do nadador famalicense na fase de
apuramento nacional garantiu-lhe o passaporte para
integrar a equipa de seleção
nacional, composta por 6
atletas, que representarão
as cores lusas.
A maior competição es-

colar do mundo, organizada
pela International Schools
Sport Federation (ISF), cujo
lema principal é “Educação
através do Desporto”, reunirá jovens estudantes de todo
o mundo para vivenciar o
espírito de competição internacional, fair play, amizade e
diversidade cultural.

O GDNF e o Agrupamento continuam assim, em
parceria, a marcar presença
nas seleções nacionais do
desporto escolar, somando
a sua sétima internacionalização nos últimos seis anos,
com duas participações em
campeonatos da europa –
FISEC (Viena de Áustria

XLI Taça de Portugal de Xadrez

Didáxis pela 10.ª vez consecutiva
nos oitavos de final
A formação famalicense
de xadrez da Didáxis assegurou a presença da primeira equipa pela décima vez
consecutiva nos Oitavos de
Final da Taça de Portugal de
Xadrez e sonha com a repetição do feito alcançado na
época 2017/2018 com a vitória nesta competição
Os Oitavos de Final da
Taça de Portugal de Xadrez
realizam-se já a 4 de maio.
No passado sábado realizaram-se os 1/16 avos de
Final da 41.ª Taça Portugal
de Xadrez, e, num dos jogos

grandes do dia, a equipa B
do CX A2D deslocou-se a
Matosinhos e visitou a equipa primodivisionária EX Porto A. Nos quatro jogos disputados a equipa famalicense
chegou mesmo a “assustar”
com uma vitória obtida por
Vítor Carvalho, atual Campeão Distrital de Veteranos,
perante uma das referências
do Xadrez Nacional Jovem
Miguel Sismeiro. No entanto,
o favoritismo inicial prevaleceu com derrotas no 1.º, 2.º e
4.º tabuleiros dos atletas Pedro Ferreira, Simão Barroso

(Capitão) e Pedro Carvalho,
respetivamente. Desta forma, o resultado final saldou-se em 3-1 favorável à equipa da casa.
A equipa A do CX A2D
recebeu a experiente equipa GX Porto C e confirmou
o seu favoritismo após duas
horas e trinta minutos de
jogo.
Com arbitragem de Mário
Oliveira, Coordenador do CX
A2D, a vitória cedo se começou a desenhar com vitórias
bem conseguidas no 1.º tabuleiro pelo MN Bruno Go-

mes (Capitão), seguida de
vitórias no 2º e 3º tabuleiros,
respetivamente, por Bruno
Ribeiro e WCM Maria Inês
Oliveira, respetivamente. No
4.º tabuleiro a equipa portuense alcançou vitória por
FC, fixando-se o resultado
final em 3-1.
Refira-se que a Taça de
Portugal de Xadrez é uma
das provas mais simbólicas do calendário oficial da
Federação Portuguesa de
Xadrez, dada a democraticidade que a caracteriza: o
emparceiramento é efetua-
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Coletivo da EARO
vence Km Jovem
Regional

A Escola Atletismo Rosa Oliveira (EARO) venceu coletivamente o Km Jovem Regional, competição que se realizou na Pista de Atletismo do Estádio 1.º de maio, em
Braga no passado sábado.
Numa tarde de início de primavera os atletas da EARO
alcançarem oito pódios e respetivo apuramento para o Nacional do Km Jovem que se realiza em Portalegre .
Participaram ainda e com alguns recordes pessoais Margarida Leitão, Leonor Silva, Inês Almeida,Teresa
Borges, Joana Azevedo, Gabriela Gomes,Gonçalo Rodrigues,João Azevedo, Tiago Silva, Rafael Castro,Tiago
Pereira, Catia Silva, Diana Silva, Leandro Martins e Bruno
Oliveira.
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Workshop de fotografia
com João Cosme na Oficina
A Oficina - Escola Profissional associou-se a mais
uma edição da Poesia Livre,
subordinada ao tema “Da
Poesia da Natureza à Natureza da Poesia”. A escola
tem marcado a participação
nesta iniciativa com a organização de uma Semana da
Poesia onde são propostas
diferentes atividades envolvendo alunos e professores
em torno da Poesia e da Natureza.
Desta vez o dia contou
com um workshop de fotografia com João Cosme, em
que os alunos foram convidados a olhar de novo para
Natureza. João Cosme é
um dos mais reconhecidos
fotógrafo Portugueses de
natureza. Tem 47 anos, vive
atualmente em Vouzela, no
distrito de Viseu. Iniciou o
estudo da arte de fotografar
de forma autodidata, ainda
no tempo da fotografia analógica. A persistência levou-o a procurar sempre novos

caminhos e atualmente conta já com mais de 19 anos de
experiência em fotografia,
dos quais, 17 anos como fotógrafo profissional.
As suas imagens têm um
toque que reflete o seu amor
pela Natureza e os pelos animais que fotografa. Como o
próprio afirma, “a natureza
fez sempre parte da minha
vida. Nasci numa área rural
e estive sempre em contato
com o mundo natural. Através da fotografia da natureza, espero mostrar a importância da conservação da
biodiversidade no meu país”.
Os conhecimentos que
lhe permitem estar tão próximo de animais tão raros para
os fotografar, também os colocou ao serviço dos animais
selvagens que depois dos
grandes incêndios de 2017,
que devastaram 85 por cento
do concelho de Vouzela, ficaram sem alimento no seu
Habitat. João Cosme, em
parceria com a Câmara Mu-

nicipal de Vouzela, espalhou
alimento pelo parque natural Vouga Caramulo e pelas
matas da região para que a
bicharada que sobreviveu ao
fogo não morresse de fome.
As suas fotografias têm
sido publicadas em revistas
nacionais e internacionais
como, BBC Wildlife, National
Geographic Magazine-Portugal, Visão e Notícias Magazine. É autor e co-autor
de diversos livros e guias,
dos quais se destacam Rios

de Vida, Natureza Íntima
e No Trilho do Lobo. O seu
trabalho tem sido reconhecido internacionalmente em
diversos concursos de Fotografia de Natureza e Vida
Selvagem, onde tem sido
premiado, nomeadamente
no ASFERICO- International
Nature Photography Competion-Italia e no e GLANZLICHTER- Internationaler
Naturfoto-Wettbewerb – Alemanha.

Os alunos de uma turma
do curso de Ciências e Tecnologias do 12.º ano da Didáxis de Riba de Ave, aceitou
a desafiante proposta de realização de um projeto de investigação, no âmbito da disciplina de opção de Química.
Realizada precisamente
no Dia do Pai, a atividade
relacionou-o com a celebração do ano internacional da
Tabela Periódica. Partindo
dos símbolos químicos, os
alunos utilizaram os elementos da tabela Periódica

para escrever a especial palavra “Father”. A criação de
Mendeleev organiza os 118
elementos químicos (conhecidos até agora), por ordem
crescente de número atómico em 18 grupos e sete períodos, atendendo a algumas
propriedades físicas e químicas dos elementos.
“As dificuldades surgiram cedo, mas o empenho
e entusiasmo dos alunos
permitiram a criação de um
projeto que irá enriquecer e
embelezar a escola durante

os próximos dias”, descreve

a escola.

Festa das Famílias a 29
e 30 de Março
Alunos da Didáxis conjugam Dia do Pai
O Instituto Nun’Alvres, Oficina, CCM-Artave e APINA
e Ano Internacional da Tabela Periódica
reúnem a comunidade educativa nos próximos dias 29 e
30 de Março para masi uma edição da Festa das Famílias
8Iníadas). A Festa terá eventos desportivos e jogos variados, “barraquinhas” de comes e bebes e porco no espeto,
exposições nos museus e visitas de grande interesse, experiências científicas e digitais. “Tudo à espera de todos,
mais novos e menos novos, famílias e amigos”, convida
o INA.

Opinião, por Adão Coelho

Famalicão
Carnavalesco
O Carnaval em Famalicão é já considerado como o segundo maior realizado no nosso país.
Há uns anos para cá, nesta época milhares de pessoas do
nosso concelho e concelhos limítrofes, saem à rua da cidade
enchendo-a de alegria e energia, contagiantes. Os visitantes
e os foliões conjuntamente com o povo do nosso concelho,
mascaram-se e reúnem-se com o único objectivo de se divertirem.
Para tal Famalicão é previamente preparado para bem receber este evento, a cidade é decorada nos locais de maior
destaque, são proporcionados todo o tipo de infra-estruturas,
material e recursos necessários, desde o mais simples sanitário público, passando por atendimento e postos médicos
até transportes coletivos, durante a tarde e noite de carnaval.
Desta forma estão reunidas todas as condições para que
seja um sucesso, que se constata espelhado no rosto dos
milhares de foliões que desfilam pelas ruas da nossa cidade.
Sendo assim, considero que é uma realização com grande impacto na vida da nossa cidade, dinamizando também o
nosso comércio local e tradicional.
Como homem de esquerda que sou, para mim é fácil reconhecer que o corso carnavalesco é já um sucesso em Famalicão.
Não posso deixar de dirigir um bem haja a todos aqueles;
associações, coletividades, povo anónimo e com destaque
para a Câmara Municipal; que trabalharam para que o carnaval fosse o êxito que foi.
Para o ano há mais, certamente!!!

Dia Mundial da Poesia
celebrado de forma diferente em Pedome
O Dia Mundial da Poesia foi assinalado no Agrupamento de Escolas de Pedome com o auditório da Escola Básica
1,2,3 de Pedome a ser pequeno para a quantidade de alunos,
professores, direção, e convidados que, juntos. para “cantaram” a Poesia.
A sessão foi organizada, sobretudo, por alunos do 9.º ano,
e pela equipa da biblioteca escolar. António Oliveira, especialista em Eugénio de Andrade e poeta ele próprio, conversou
com os alunos sobre o ato criador, sobre Orfeu, sobre Prometeu, intercalando com poemas de Eugénio, Pessoa, Sophia,
Gedeão, Torga, Florbela Espanca e Carlos Drummond de Andrade, ditos pelos amigos que com ele vieram, Cidália Santos, Fernando Soares e os músicos Rui Vilhena e Pedro Silva.
A sessão começou com uma aluna do nono ano dizendo um poema inédito de Eugénio e encerrou, “em apoteose”,
com um tema escrito e musicado originalmente por um aluno
de um dos Cursos de Educação e Formação (CEF) da Escola.
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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 oitava
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.
Ao ler o capítulo 8 do livro
de Neemias, vamos observar
que o Povo de Israel estava
passando por um momento menos bom, no qual eles
choravam e estavam tristes, porque eles ouviram os
mandamentos que Deus lhes
ordenou, e assim, se arrependeram de todos os seus
pecados. Porém, era um dia
consagrado ao Senhor, de
manifestação doperdão e
restauração, pois o Senhor,os
tinha trazido de volta do exílio
e os tinha ajudado a reconstruir o muro de Jerusalém, em
tempo recorde. Era para eles
um dia de vitória, e portanto

Leitura Bíblica: “... porque esse dia é consagrado ao
nosso Senhor; portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa força”.
NEEMIAS 8:10 B.

de alegria, não de tristeza.
Por isso, eles pararam de
chorar e celebraram a bondade de Deus com muita alegria. Em Deus sempre iremos
encontrar uma alegria especial, diferenciada e extasiante
que nos dá força. Podemos
provar de várias outras alegrias, que na verdade nos
tiram e esgotam as nossas
forças, mas, a força da alegria procedente de Deus, faz
o efeito contrário, nos renovando e fortalecendo. Quando falamos e nos referimos
ao pecado, temos a consciência de que, estamos desobedecendo a Deus, como
resultado disto, certamente
teremos sérias consequências que nos acarretarão. Evidentemente, o pecado causa
muito sofrimento, tristeza e
dor. Quando cada um de nós
reconhecemos sinceramente
os nossos erros juntamente
com nossos pecados e nos
arrependemos, a tendência
momentânea é ficarmos tristes. Porém, o nosso Deus nos
oferece o perdão, por meio de
Jesus Cristo, que ao mesmo

tempo, nos acolhe e consola.
Quando abrimos o nosso coração para Deus, Ele nos salva, nos perdoando de todos
os pecados, e a tristeza que
tencionava nos dominar, é
transformada em alegria. Em
Neemias, capítulo 8, versículos 11 e 12, nos diz o seguinte:
… “E os levitas fizeram calar
todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo;
por isso, não vos entristeçais.
Então, todo o povo se foi a
comer, e a beber, e a enviar
porções, e a fazer grandes
festas, porque entenderam
as palavras que lhes fizeram
saber.” … Vale a pena confiar
em Deus, Ele é Fiel em todo
o tempo. É Ele quem nos
dá o livramento, como nos
orienta e muda toda a ordem
dos acontecimentos, quando
nossa fé, é totalmente depositada N’Ele. Veja o que o
salmista nos diz a respeito,
no Salmos 30, versículos 11 e
12: … “Tornaste o meu pranto
em folguedo; tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria;
para que a minha glória te
cante louvores e não se cale;

Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre.” … Quando entregamos a nossa vida
na totalidade aos cuidados
do Senhor, gozamos de uma
salvação, que é uma alegria
eterna, que jamais ninguém
nos poderá tirar. Em nossas
vidas, todos nós, passamos
por tempos difíceis, contrariedades,
adversidades,
como de tristeza, mas depois,
temos a promessa que a tristeza vai passar e a alegria de
Deus irá nos renovar. A nossa
esperança se torna mais forte e nos leva a alcançar mais
objetivos e planos traçados.
A tristeza não pode ser para
sempre, mas, a alegria, esta
é eterna, por meio de Jesus
Cristo. A alegria do Senhor
sempre nos dá força. Entretanto as alegrias que provamos no mundo, na maioria
das vezes esgotam as nossas forças equando acabam,
nos deixam, desiludidos,
exaustos, doentes e tristes.
Mas a alegria que procede
de Deus, é uma Bênção. A
alegria que vem de Deus,nos
dá força para enfrentar as
dificuldades, sem pensar em
desistir. Esta mesma alegria
nos dá esperança onde não
parece haver solução e de
uma forma especial nos aju-

da a ficarmos firmes enquanto esperamos o livramento
que vem de Deus. Veja o que
nos diz o livro de Romanos,
capítulo 15, versículo 13: …
“Ora o Deus de esperança
vos encha de todo o gozo
e paz em crença, para que
abundeis em esperança pela
virtude do Espírito Santo.” …
A alegria do Senhor também
nos ensina a apreciar todas
as Bênçãos que Deus nos dá,
enchendo nossos corações
de gratidão e eliminando o
descontentamento.
Somos
fortalecidos por esta alegria
que na verdade procede do
coração do nosso Deus, e
que, muda todo o quadro de
qualquer situação que nos
afete. Bom e maravilhoso é
o nosso Deus.Tem dias que
estamos sorrindo e cantando, outros nem por isso, mas
em Jesus Cristo temos uma
alegria que dura para toda a
eternidade. A alegria do Senhor é mais profunda, firme
e duradoura. Ela é mais forte
que a tristeza e o sofrimento,
e, de maneira alguma se acaba, conforme está escrito no
Evangelho de João, capítulo
16, e versículo 22: … “Assim
também vós agora, na verdade, tendes tristeza; mas outra
vez vos verei, e o vosso co-

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.

ração se alegrará, e a vossa
alegria ninguém vo-la tirará.”
… A alegria do Senhor nos
coloca firmes sobre a Rocha,
que é Jesus Cristo, e nos livra
de todo o desespero, a desorientação, a impaciência, enfim, nos ajude o Senhor, nos
concedendo a Sua graça em
todo tempo, para uma alegria
infinita e constante em todos
os sentidos.
Que o nosso Bom Deus
abençoe a todos Nós, com
esta Alegria especial.
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VENDO

ALUGA-SE

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

2 pavilhões em Mouquim
junto ao apeadeiro
400 e 600 m²

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

Pastelaria arredores
de Famalicão.

VENDO

TLM.: 915 217 385

PASSA-SE

DIVERSOS
PRECISA-SE
Empregada
de copa para
restaurante
nesta cidade.

TLM.: 910 005 594

TLM.: 917 529 676

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

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

De idosos
ao domíciolio

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

Procura trabalho para
cuidar de idosos, serviços
domésticos ou ama.

VENDO

VENDO

TLM.: 914 904 464

VENDO
Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

VENDE-SE

Loja em Viatodos
(junto aos Bombeiros)
+/- 60 m²

TLM.: 914 904 464

ARRENDO

SENHORA

TLM.: 930 652 025

CUIDADORA

SENHORA

EMPRESA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

TLM.: 919 191 955

ADMITE PARA VÁRIOS CARGOS
(M/F)

Faz limpezas
e passa a ferro.

Famalicão / Braga / Sto.Tirso / Trofa / Guimarães

EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

TLM.: 915 047 491

MESTRE N’FAMARA

CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE
Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificulda-

PRECISA-SE

des da vida, amor, sorte, inveja, negócios, maus-olhados,

Motorista
Serviço
internacional/
Alemanha para
fazer dupla ou solo.

afastamento. Resultado na mesma semana. Todos os dias

962 499 963 | 962 499 953

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

EMPRESA NO SETOR ALIMENTAR DE
ULTRA CONGELADOS EM FAMALICÃO

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

TLF.: 252 331 750

26 de Março de 2019

insucessos escolares, maus-vícios. Faz aproximação e
das 8 às 19 horas.

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

EMPRESA DE METALOMECÂNICA
ESPECIALIZADA NO SETOR DE AVAC, SEDIADA
EM RIBEIRÃO, ADMITE PARA PORTUGAL
E ESTRANGEIRO

Montadores de Conduta, Tubistas,
Canalizadores, Ferramenteiros, Fiel de Armazém,
Ajudantes. Residentes Zona Norte.
Entrada imediata / Boas condições.

TLM.: 932 841 826

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
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

26 de Março de 2019
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RELAX RELAX

RELAX

RELAX
PORTUGUESA

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

TLM.: 910 634 363

BONEQUINHA
DE LUXO

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

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.

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.

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.: 919 643 991

TLM.: 916 588 266

LOIRINHA

TLM.: 913 778 031

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

TLM.: 918 081 000

TRAVESTY
SUPER NOVIDADE
EM FAMALICÃO
Bela mulata, 30 anos,
como nunca viu, oral
natural, molhado, bom, 69
e completa. Tudo que você
procura em uma mulher.

TLM.: 920 347 909

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

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

PORTUGUESA
Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

Linda, bem feminina,
magra, sexy, gostosa,
ativa e passiva, dote
de cavalo leiteiro.
TLM.: 914 815 114

BONEQUINHA
INICIANTE
Acompanhante
de luxo. 18 anos,
recém chegada.
Quero aprender
com você.
TLM.: 938 495 983

SIMONE

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

TLM.: 915 637 044

1.ª VEZ NOVIDADE

HOMEM

Foto real. Meiga, beijinhos,
O natural, 69, mi..., acessórios, mass.
marquesa. At. lingeri,fantasias.
Venha experimentar. Prazer garantido.

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

1.ª VEZ

ANÚNCIE

TLM.: 913 568 963

VERDADEIRA NOVIDADE
Quarentona.
Toda jeitosa. Completa.

TLM.: 912 108 341

AQUI!

BELA CUBANA

Peito XXL, meiga e
carinhosa, oral natural,
boa espanholada, 69
gostoso, beijos romeno.
Atendimento para
cavalheiros de bom gosto.

TLM.: 913 590 643

