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Insolvência
uSem PER homologado,   

Tribunal decretou 
insolvência.

uPais disponíveis para 
solução que viabilize 
conclusão do ano lectivo.

u180 alunos em risco 
de ficarem sem escola.

uMinistério garante 
escola pública.

Câmara entregou 
183 mil euros em bolsas para 
estudantes do ensino superior
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Mobilidade: diagnóstico 
à cidade vai servir para gizar 
medidas, assegura Vereadora
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uCâmara quer reunião 
urgente com ministro.
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Estrada Nacional 204-5, em Bente:
Estas duas tampas de acesso a ramais de infraestruturas básica 

foram partidas por veículo pesado, em manobras, há já algumas semanas.
Ora, nem reparação, nem sinalização competente.

A céu aberto, e sem a devida sinalização, os buracos estão à mercê 
de qualquer traseunte ou automobilista menos prevenido com a sinalização, 

que, como se vê, é débil. Se não se repara, sinalize-se!

Com reforço de jovens
Associação de Dadores 
de Sangue 
elegeu Corpos Sociais

A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de 
Famalicão elegeu, no passado sábado, os seus corpos so-
ciais para o quadriénio 2019/2022. O acto eleitoral contou 
com lista única, eleita por unanimidade, adianta em nota 
de imprensa.

A Assembleia Geral continua presidida por Camilo, e 
Joaquim Américo Silva passa a ser o presidente da direc-
ção. Já o Conselho Fiscal será presidido por Aires Barro-
so. De referir que o grupo dos corpos sociais foi alargado, 
com a integração de vários jovens, no sentido “da sensi-
bilização à juventude, para a dádiva benévola de sangue”, 
conclui a Associação de Dadores.
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Chama-se “Labirinto das Artes” e é o mais recente pro-
jecto do Centro Artístico a Casa ao Lado. O projecto, brin-
dado com a beleza natural na Quinta d’A Casa, em Requião, 
conduz os visitantes pelo labirinto da história do grafismo. A 
abordagem é inovadora, quer do ponto de vista nacional, quer 
do ponto de vista internacional, e coloca uma vez mais Vila 
Nova de Famalicão como centro gravitacional da formação e 
da promoção das artes.

O “Labirinto das Artes” franqueou portas para uma visita 
do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famali-
cão, Paulo Cunha, que no âmbito do Roteiro para a Inovação 
inaugurou o espaço que passa agora a estar ao serviço de 
escolas, instituições e público em geral. 

O edil famalicense fala de um “projecto fabuloso”, que 
permite às crianças ter uma “percepção mais rigorosa de um 
conjunto de factos históricos”, que apelam a referências im-
portantes das várias épocas através do grafismo, alcançando 
com isso “uma dimensão educativa muito relevante”.

Paulo Cunha alega, de resto, que esta é mais uma propos-
ta da Casa do Lado que “qualifica o concelho, e de que ma-
neira”, porque o torna “mais maduro, mais forte, mais robusto, 
mais capaz, mais competente”. Estes são apenas alguns dos 
adjectivos que encontra para simbolizar o Centro Artístico de 
Joana Brito e Ricardo Miranda, que têm sabido inovar, acres-
centar novas propostas, “todas elas muito qualificadas, e que 
nos permitem sentir que podemos estar num patamar muito 
alto do ponto de vista educativo e cultural”. Para o edil, “hoje 
em dia não é preciso sair de Famalicão para ter acesso ao 
que de melhor se faz do ponto de vista educativo e cultural”, 
conclui, incluindo, naturalmente, a Casa ao Lado nessa ma-
lha de oferta criativa e inovadora.

Focada na intervenção junto da comunidade, e abrir cami-
nho a que essa comunidade “deixe a sua marca”, a Casa ao 
Lado arrojou-se neste “Labirinto das Artes” na certeza de que 
a formação artística é essencial para que a sociedade civil 
perceba melhor o alcance da sua intervenção na comunida-
de. Isso mesmo sublinha Joana Brito, que fala de uma viagem 
pelo grafismo desde o Paleolítico aos Movimentos Artísticos 
do Século XX numa perspectiva formativa. “Este labirinto da 
evolução do Homem ao nível do grafismo, termina com uma 
gravação em pedra, que teve o seu início no Paleolítico. A 
ferramenta é que era diferente. Hoje em dia são bombas e 
máquinas pneumáticas, à época era a pedra ou o pau. Ba-
sicamente, trata-se de mostrar às crianças que o que é feito 
hoje em dia já se fazia há milhões de anos atrás, mas de 
forma diferente”, esclarece a criativa.

“Casa ao Lado” espera 2500 visitas 
até Dezembro

O “Labirinto” é direccionado às crianças do pré-escolar 
ao secundário, ou público em geral, para o qual haverá áu-
dio-guia disponível. É complementado com oficinas que per-
mitem aos visitantes pôr mãos à obra. Isto porque a quinta 
dispõe de três laboratórios, onde esses trabalhos práticos 
monitorizados decorrerão. Para além disso, a Quinta d’A 
Casa irá ter uma cafetaria, disponível dentro de um mês.

Segundo Joana Brito, A Casa ao Lado espera receber 
2500 visitantes até Dezembro, na expectativa de que esse 
número evolua com a atracção de público nacional e inter-
nacional.

Para adultos as visitas têm o custo de 12 euros, e para 
as escolas o custo é de oito euros. O custo inclui a visita, a 
oficina monitorizada e revista pedagógica.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Novo projecto do Centro Artístico inaugurado

A Casa ao Lado 
deixa a sua marca 
no “Labirinto das Artes”

Comitiva percorreu Labirinto, guiada por monitora d’A Casa ao Lado
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O Tribunal de Famalicão 
decretou sentença de decla-
ração de insolvência da Del-
finópolis, detentora do Exter-
nato Delfim Ferreira (EDF), 
na passada quinta-feira. A 
decisão ocorre depois do 
Tribunal da Relação de Gui-
marães ter revogado o Plano 
Especial de Revitalização 
(PER), homologado em Ju-
nho do ano passado pelo Tri-
bunal de Vila Nova de Fama-
licão, e depois do Supremo 
Tribunal de Justiça, para o 
qual o colégio recorreu, não 
alterar a decisão, remetendo 
para a anterior, que o revoga. 

Face à não homologa-
ção do PER, “não resta al-
ternativa senão a presente 
apresentação à insolvência”, 
assume o EDF no âmbito de 
um processo em que decla-
ra “gravíssimas dificuldades 
financeiras” e uma “tesou-
raria manifestamente insu-
ficiente para o cumprimento 
atempado das obrigações/
pagamentos mensais obri-
gatórios”. De resto, assume 
também que os trabalhado-
res do colégio já têm dois or-
denados em atraso – Janeiro 
e Fevereiro. Entretanto, o sa-
lário de Março vence dentro 
de dias.

O Povo Famalicense sabe 
que, as primeiras indicações 
fornecidas aos trabalhadores 
do EDF apontavam para que 
já não abrisse portas ontem, 
segunda-feira. Contudo, os 
próprios trabalhadores ter-
-se-ão proposto a manter o 
colégio a operar até ao final 
da semana, altura em que 
finda o segundo período lec-
tivo, de modo a evitar danos 
mais gravosos para os alu-
nos e suas famílias.

Ao que apurámos, e de 
acordo com as regras vi-
gentes, o facto de os alunos 
terem dois períodos de ava-
liação positiva concluídos 
permite-lhes a transição 
para o ano lectivo seguinte. 
Ou seja, o impacto do encer-
ramento do EDF não seria, 
necessariamente, a perda do 
ano em curso para os alunos 
que o frequentam nos mais 
diversos graus de ensino, 
no entanto, seriam sempre 

irreparáveis os prejuízos da 
ausência de todo um ciclo 
de conteúdos lectivos, prin-
cipalmente para todos quan-
tos serão sujeitos a exames 
nacionais.

Nos termos da insolvên-
cia, a Assembleia de Cre-
dores está agendada para 
daqui a quase dois meses - 
22 de Maio pelas 14 horas, 
devendo até lá os credores 
fazer chegar ao administra-
dor nomeado - Nuno Rodolfo 
da Nova Oliveira da Silva - os 
créditos de que sejam titula-
res.

Contra a decisão de en-
cerrar a escola antes do 
termo do ano lectivo, alguns 
pais irão hoje (terça-feira) 
concentrar-se à porta do co-
légio.

A nossa reportagem pro-
curou esclarecimentos so-
bre o processo em curso ao 
EDF, mas até ao fecho da 
edição não nos foi feita che-
gar qualquer resposta.

Ministério assegura 
resposta da escola 
pública

Já o Ministério da Educa-
ção, refere à nossa reporta-
gem que “os serviços estão 
a acompanhar o assunto, 
estando já agendadas reuni-
ões com diferentes partes do 
processo, nomeadamente 
com pais e encarregados de 
educação”. Quanto aos alu-
nos, garante que “a situação 
será sempre acautelada na 
escola pública”.

Pais “do lado 
da solução” para 
garantir conclusão 
do ano lectivo

Nelson Costa, porta-voz 
dos pais do EDF, deixa claro 
que estes estão “do lado da 
solução” e disponíveis para 
viabilizar uma solução finan-
ceira que permite aos 180 
alunos concluir o ano lectivo 
“em paz e com tranquilida-
de”.

O encarregado de educa-

ção, que tem tentado chegar 
à fala com o administrador de 
insolvência, mas sem suces-
so, frisa que os pais estão 
disponíveis para encontrar 
uma solução que, no quadro 
das dificuldades financei-
ras que conhecem, viabilize 
a conclusão do ano lectivo 
2018/2019. “O que nos pre-
ocupa a nós neste momento 
é que os alunos possam ter-
minar o ano lectivo, porque 
a viabilidade do Externato já 
se percebeu que não existe”, 
alega, acrescentando que o 
encerramento de imediato 
constitui “uma brutalidade” 
para os alunos, na medida 
em que os obriga a uma mu-
dança sobressaltada, que os 
prejudica do ponto de vista 
emocional, mas também do 
ponto de vista pedagógico. 

Nelson Costa acusa 
mesmo o administrador de 
insolvência de “insensibili-
dade” face às circunstâncias 
específicas da insolvente, 
que é uma escola que opera 
para clientes que são alunos. 
Para o encarregado de edu-
cação “é descabido, inacei-
tável e desnecessário” sen-
tenciar o encerramento, uma 
vez que com a insolvência o 
administrador passa a dispor 
de fundos, até agora penho-
rados, que poderá colocar 
ao serviço de uma solução 
para a qual os pais também 
se encontram dispostos a 
contribuir. Apela, por isso, ao 
“bom senso”, e espera que 
durante essa semana pos-
sa haver uma reunião que 
permita às partes gizar essa 
solução.

Ex-trabalhadores 
impugnaram PER

O PER chegou ao Tri-
bunal da Relação de Gui-
marães por intervenção de 
ex-docentes do EDF, despe-
didos pela instituição de en-
sino e com créditos certifica-
dos no âmbito do processo, 
e que logo na Assembleia 
de Credores votaram con-
tra a proposta apresentada. 
Na convicção do tratamento 
desfavorável de que esta-
vam a ser alvo face a bancos 
e instituições financeiras, o 
grupo de antigos professores 
impugnou o PER e viu-lhe 
ser dada razão. Tal como O 
Povo Famalicense noticiou 
em Outubro do ano passado, 
a decisão do final de Setem-
bro recusava a homologação 
do plano por considerar que 
os créditos detidos pelos tra-
balhadores, essencialmente 
docentes e detentores de 
créditos classificados como 
“privilegiados”, foram alvo 
de “claro tratamento desfa-
vorável e desproporciona-
do” em relação aos créditos 
considerados “comuns”, de 
entidades como instituições 
bancárias.

A Delfinópolis, que à data 
da decisão de revogação do 
PER assumiu desde logo um 
recurso daquela decisão, e 
garantia entretanto a nor-
malidade do funcionamento 
da instituição, vê-se agora 
confrontada com o cenário 
de insolvência, decretada a 
28 de Março. 

De acordo com o proces-
so em curso, a instituição 

ainda solicitou desistência 
do PER, no sentido de abre-
viar a tramitação e com isso 
evitar mais constrangimen-
tos para o seu funcionamen-
to. Um dos credores já se 
opôs referindo que não pode 
ser invocada desistência.

Passivo superior a 
4 milhões de euros

Recorde-se que, por altu-
ra de apresentação do PER, 
a 28 de Janeiro do ano pas-
sado, a Delfinópolis tinha já 
um passivo superior a qua-
tro milhões de euros. Deste 
montante, que eventualmen-
te terá subido ao longo de 
mais de um ano, 1,9 milhões 
são considerados “privilegia-
dos”, categoria em que se 
encaixam precisamente os 
ex-docentes, despedidos da 
instituição ao cabo de me-
ses de indefinição quanto 

ao seu futuro. O ano lectivo 
2017/2018 arrancou sem que 
a entidade patronal lhes ti-
vesse atribuído horário para 
leccionar, tiveram salários 
em atraso, e o despedimento 
formal foi arrastado ao longo 
de meses, período durante o 
qual não receberam remune-
ração, nem tiveram direito a 
prestação social de desem-
prego.

A situação de debilidade 
financeira foi criada des-
de que o EDF perdeu, tal 
como todas as escolas do 
concelho, os Contratos de 
Associação que lhe permitia 
garantir serviço público de 
Educação através de contra-
to com o Estado. Dos 1500 
alunos que tinha passou a ter 
180, em regime essencial-
mente privado. Os Contratos 
de Associação vigoram ape-
nas para duas turmas.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Plano Especial de Revitalização não foi homologado e não deixa alternativa

Insolvência do Externato 
lança incógnita quanto à conclusão 
do ano lectivo para 180 alunos
PAIS EXIGEM “SOLUÇÃO” E FAZEM-SE OUVIR HOJE À PORTA DO COLÉGIO 
DE RIBA DE AVE

Câmara pede reunião 
“urgente” ao Ministro 
da Educação

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão fala de “uma tris-
te notícia” para Vila Nova 
de Famalicão e para o país, 
e não deixa de apontar as 
causas para que se tenha 
chegado aqui: “nós não te-
mos o dom da adivinhação, 
mas quando há sensivel-
mente três anos algumas 
decisões foram tomadas ao 
nível nacional da governação, se previa que circunstâncias 
como esta pudessem acontecer não só no EDF como nou-
tras instituições. Aquela decisão desrespeitou a história e 
não teve em conta o esforço que as comunidades fizeram 
para que respostas educativas de qualidade, e acessíveis 
a toda a comunidade, pudessem ser implantadas”.

Na iminência do problema, sublinha que importa en-
contrar uma solução, e para isso o município já solicitou 
ao ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, uma 
reunião “com carácter de urgência”. O objectivo é “perce-
ber da parte do Ministério quais são as propostas ou as 
opções que existem para este conjunto de alunos e famí-
lias”, na certeza de que enquanto tutela é ao Ministério que 
cabe encontrar o caminho. Lamenta a “ruptura”, sobretu-
do num sector como o da Educação, onde a estabilidade 
deve vigorar acima de tudo.
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“Esta bolsa significa eu 
poder continuar a estudar o 
que eu quero, e poder lutar 
pelos meus sonhos”. A fra-
se é de Ana Rute Cardoso, 
aluna do ensino superior, e 
expressa bem o impacto que 
o apoio da Câmara Municipal 
tem no prosseguimento de 
estudos para muitos jovens 
famalicenses. 

A estudante falou aos jor-
nalistas à margem da ceri-
mónia de entrega das bolsas 
aos alunos do ensino supe-
rior, que se realizou na pas-
sada quinta-feira na Casa 
das Artes, e deixou claro que 
esta ajuda estabelece a di-
ferença entre poder, ou não, 
continuar os seus estudos. 
A frequentar o curso de Co-
municação e Multimédia na 
faculdade de Vila Real, Ana 
adianta que este “contributo” 
é essencial para ajudar nos 
gastos que os pais têm. Filha 
de uma costureira e um ca-
nalizador, e ainda com uma 
irmã mais nova a estudar 
no 11.º ano, a jovem admi-
te que a economia familiar 
é muito condicionada pelas 
despesas escolares, o que 
faz desta bolsa preciosa 

para reforçar o orçamento do 
agregado.

Deolinda Carvalho, en-
carregada de educação de 
uma aluna beneficiada com a 
bolsa do município, subscre-
ve o discurso de Ana Rute. 
“Temos algumas dificulda-
des para ajudar nos estudos, 
e isto é uma mais-valia. Se 
não fosse esta bolsa a minha 
filha não conseguia estar a 
estudar”, refere a mulher re-
sidente em Ribeirão, que se 
mostra bem consciente da 
importância da qualificação: 
“eu acho que as pessoas que 
não estudarem não chegam 
a lado nenhum. Ficam num 
beco sem saída”.

Bolsa constitui 
“estímulo” 

O presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
mostra-se satisfeito com o 
reconhecimento da impor-
tância destes apoios, que re-
sultam do esforço colectivo 
de uma comunidade, contri-
buinte para o orçamento que 
os viabilizam. No contexto 
do “estímulo” destes 135 mil 

famalicenses, sugere aos 
estudantes: “a mensagem 
que lhes quero deixar é que 
sintam que o que está a 
acontecer aqui é um inves-
timento no futuro deles, que 
estamos a criar condições 
para que tenham o futuro 
que querem e merecem ter. 
Que continuem a ser jovens 
esforçados, porque os que 
receberam estes apoios che-
garam aqui porque tiveram 

mérito, porque chegaram às 
universidades ou aos insti-
tutos, tiveram classificações 
suficientes para esse efeito, 
isso resulta da sua acção, 
do seu esforço e dedicação. 
Queremos que continuem. 
Queremos que este suple-
mento energético que a bol-
sa de estudo consubstancia 
tenha uma leitura de um 
apoio inequívoco, de uma 
força, de uma avalanche que 
empurra os jovens no senti-
do do sucesso. Queremos 
muito que eles sejam muito 
bem sucedidos, e queremos 
que vejam neste apoio um 
estímulo muito relevante de 
todo o concelho”.

Para lá da retaguarda 
imediata que dá às famílias, 
Paulo Cunha sublinha os 
outros ganhos que a atribui-
ção destas bolsas traz para 
o território, do ponto de vista 
sócio-económico: “primeiro 
queremos jovens qualifica-
dos, porque a qualificação 
dos recursos humanos é 
fundamental. Em segundo 
lugar, queremos melhorar 
a sensibilidade social das 
pessoas. Por um lado es-
tão os 135 cujos impostos e 
taxas perfazem as receitas 
para que a Câmara Munici-
pal aqui esteja, e queremos 
que estes perceberem que, 

aquilo que pagam, está a 
ser aplicado no futuro da 
própria comunidade. Por ou-
tro lado, para quem recebe, 
também percebe que a soli-
dariedade social não é uma 
equação vã. Tem significa-
do, tem conteúdo. Estamos 
aqui com uma prática social, 
solidária, em que há contri-
buintes e beneficiados. Os 
beneficiários são os 283 que 
recebem hoje os cheques, 
e espero que vão para casa 
convencidos que vivem num 
concelho que é solidário, é 
amigo, preocupado, interes-
sado com os outros, e que 
isso também se repercuta. 
Queremos que também eles, 
quando ingressarem na vida 
activa, pratiquem a solidarie-
dade perante aqueles outros 
que vierem a precisar no fu-
turo”.

O município concedeu 
este ano 283 bolsas de es-
tudo para os alunos do en-
sino superior, o que repre-
senta um investimento de 
183 mil euros. O ano lectivo 
2018/2019 ficar marcado por 
um reforço do montante ads-
trito a este apoio, da ordem 
dos dez mil euros, o que tra-
duz um aumento do número 
de bolsas atribuídas num to-
tal de dez.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Câmara Municipal entregou 183 mil euros de apoios a 283 estudantes do ensino superior

Bolsas de estudo realizam “sonhos”

Paulo Cunha com Ana Rute, que subiu ao palco para receber a bolsa

Serviços Educativos 
da Devesa na 6.ª edição 
do Bioblitz Serralves

O Parque da Devesa, 
através dos seus Serviços 
Educativos, vai animar a 
edição deste ano do Bioblitz 
Serralves, que decorre de 5 
a 7 de abril, no Parque de 
Serralves, no Porto, com 
inúmeras atividades para 
toda a família. 

A iniciativa, promovida 
pela Fundação Serralves 
com o apoio do CIBIO-In- 
BIO e da LIPOR, pretende 
divulgar o conhecimento 
científico sobre a biodiver-
sidade urbana através do 
contacto do público com Investigadores e da sua participação em atividades científicas e 
pedagógicas.

“Murmúrios das Árvores” e “Aves do Parque da Devesa” são as duas atividades que o 
Parque da Devesa vai promover em Serralves. 

A primeira – “Murmúrios das Árvores” vai decorrer no dia 6 de abril, entre as 11h00 e as 
17h00, e vai dar a conhecer dois instrumentos coletivos criados pela Companhia de Música 
Teatral e que habitaram ou habitam o espaço do Parque da Devesa. Já a atividade “Aves 
do Parque da Devesa” vai decorrer no dia 7, entre as 10h00 e as 19h00, dando a conhecer 
algumas das aves que habitam o parque, as suas características físicas, as suas rotinas, a 
alimentação e o habitat. Todas as iniciativas são de acesso gratuito. 
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Motivar é isso mesmo: é fazer sentir que tudo 
aquilo que fazemos é demasiado importante 
para as nossas vidas. Na Continental, do mais 
humilde operário ao “grande chefe”, todos 
sabem e conhecem a real importância que os 
seus atos têm para a solidez da empresa e para 
a sua projeção em Vila Nova de Famalicão, em 
Portugal e no Mundo. Na Continental, nenhum 
elo da cadeia de produção e nenhum elo da 
cadeia humana é deixado ao acaso e ao sabor 
das circunstâncias. A meticulosidade inerente 
à produção de um pneu só é conseguida com 
seres humanos – trabalhadores - que sabem e 
sentem que o que fazem está a ser bem feito e 
terá a valorização devida. Primeiro eles, os tra-
balhadores, e depois, por inerência, aquilo que 
produzem.

1. Equipa forte…

Há semanas atrás, o Jornal “Cidade Hoje” publicou uma 
longa entrevista com Pedro Carreira, administrador da Conti-
nentalmabor, a empresa de Lousado que é o quarto exporta-
dor nacional, nunca parando de crescer e de se modernizar.

Pedro Carreira assume que, desde 1990, ano do arranque 
da Continental (no formato em que a conhecemos hoje), “foi 
construído um forte espírito de equipa que permitiu ter dentro 
da empresa colaboradores totalmente comprometidos” com 
ela. Pedro Carreira diz também que os resultados alcança-
dos “são o passaporte que posso mostrar e dar em qualquer 
ambiente, sendo o facilitador de todos os investimentos apro-
vados”.

É já velho o célebre pensamento de Einstein que nos diz 
que “o único sítio em que o sucesso vem antes do trabalho 
é no dicionário”! Ao longo dos anos, a Continentalmabor, um 
dos “orgulhos” e uma das “bandeiras” do Município de Vila 
Nova de Famalicão, teve vários administradores, mas em to-
dos foi sempre percetível e evidente um fio condutor: acredi-

taram sempre que são os recursos humanos que fazem uma 
grande empresa e a Continental não é exceção. Recursos 
humanos motivados e comprometidos podem fazer do nada 
um grande império comercial ou industrial; recursos humanos 
desmotivados, sem qualquer compromisso com a empresa, 
inertes e indiferentes, são sempre o primeiro passo para o 
fracasso e para o desastre.

Daí que Pedro Carreira sublinhe com “traço grosso” o “for-
te espírito de equipa” reinante na fábrica de Lousado que per-
mitiu que, ao longo dos anos, numa trajetória sempre ascen-
dente e crescente, os resultados obtidos tenham sido sempre 
excelentes.

Motivar é isso mesmo: é fazer sentir que tudo aquilo que 
fazemos é demasiado importante para as nossas vidas. Na 
Continental, do mais humilde operário ao “grande chefe”, to-
dos sabem e conhecem a real importância que os seus atos 
têm para a solidez da empresa e para a sua projeção em Vila 
Nova de Famalicão, em Portugal e no Mundo.

Na Continental, nenhum elo da cadeia de produção e ne-
nhum elo da cadeia humana é deixado ao acaso e ao sabor 
das circunstâncias. A meticulosidade inerente à produção de 
um pneu só é conseguida com seres humanos – trabalhado-
res - que sabem e sentem que o que fazem está a ser bem 
feito e terá a valorização devida. Primeiro eles, os trabalhado-
res, e depois, por inerência, aquilo que produzem.

2. A gripe da China…

Em consequência de tudo isto, os projetos e os bons resul-
tados sucedem-se a um ritmo cadenciado que ninguém pode 
parar. Às vezes podem aparecer pequenos obstáculos, nada 
que a negociação e o diálogo não consigam superar.

Depois dos pneus a que podemos chamar de “tradicio-
nais”, a Continental projetou e conseguiu avançar para a in-
dústria dos pneus agrícolas e já pensa numa nova “gama” 
deste segmento da sua produção, uma produção que se vai 
adaptando às novas necessidades de um mercado cada vez 
mais globalizado.

Sendo nós um concelho 
que pertence a um País, so-
mos cada vez mais cidadãos 
de um Mundo que começou 
a ser pequeno e que nos en-
tra pela casa dentro todos os 
dias. Se a globalização nos 
obrigou a ser mais exigentes 
connosco próprios, também 
criou um sem número de 
oportunidades que não po-
demos desperdiçar. 

A propósito e neste contexto, podemos citar a já velha fra-
se que diz que “quando uma borboleta bate as asas em Hong 
– Kong pode provocar um vendaval na Europa”! Muito mais 
velha do que esta: quando o Xi (da China) se constipa pode 
originar uma gripe no Ocidente. As duas têm um sentido igual 
e tornam entendíveis para todos as exigências, os perigos e 
os desafios do nosso mundo global.

Aqui, neste mundo globalizado, esta “equipa forte” da 
Continentalmabor tem conseguido saber ser uma equipa que 
gosta da ambição e dos desafios e que nunca cede à des-
crença ou ao deixar correr. É assim que se explicam os seus 
triunfos e a sua afirmação em mercados altamente concor-
renciais, do Oriente ao Ocidente.

Como ambição traz ambição, a administração da Conti-
nental está a negociar a instalação, em Lousado, de um gran-
de centro de investigação, um projeto que está a ser negocia-
do com o Estado Português. E alguém duvida que, com as 
provas já dadas e sempre superadas com sucesso, vamos 
“acordar” um dia destes com este centro de investigação en-
tre nós?

3. O professor do “sobretudo” grosso…

Num destes dias que antecederam esta primavera quente 
e fogosa, dias ainda com um sol envergonhado e frio, passei 
junto ao campo de jogos relvado da Escola Júlio Brandão, 
localizado ali na Avenida de França, em frente ao “campo de 
treinos” do Futebol Clube de Famalicão.

No relvado sintético, estava em atividade um grupo de alu-
nos composto por crianças de ambos os sexos, presumo que 
uma turma do 5º ou do 6º ano de escolaridade que, vestidas 
convenientemente para a prática de Educação Física, iam 
treinando movimentos relacionados com o andebol, fazendo 
“passes” e desenvolvendo “ataques” à baliza “adversária”…

A corrigir os “gestos técnicos” e a dar, quando entendia 
que eram necessárias, as instruções que eram devidas em 
cada momento, estava um professor sempre interventivo…

Eu só estranhei a “indumentária” do professor, vincada-
mente contrastante com a “indumentária” das crianças: estas 
vestiam calções e polos ou então fatos de treino ajustados à 
função; ele, o professor, deslocava-se por entre elas com um 
“sobretudo” grosso e de “gola alta”, tudo encimado por um 
cascol também grosso; as botas também grossas e as calças 
que vestia eram os restantes “ornamentos” que utilizava.

Claro que fiquei, por algum tempo, a observar estes ele-
mentos “contrastantes” e pouco educativos. As crianças es-
tavam vestidas conforme tinham que estar, mas o professor 
esqueceu-se de dar-lhes o exemplo, vestindo também roupa 
adequada para uma aula de Educação Física!

Dia a Dia - Mário Martins

Continental: uma fábrica que motiva!
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Acesso Cultural 
debate-se a 9 de abril

O próximo debate da associa-
ção Acesso Cultura em Fama-
licão vai debruçar-se sobre as 
polémicas em relação à interpre-
tação de personagens com defici-
ência, negros ou de origem asiáti-
ca e LGBT no teatro e no cinema. 

A iniciativa vai decorrer no pró-
ximo dia 9 de abril, terça-feira, na 
Galeria Municipal Ala da Frente, e 
é aberta a todos os profissionais 
do setor cultural e a todos os inte-
ressados no tema. 

O debate terá como convida-
dos o dramaturgo e investigador, 
Mickael de Oliveira, a Diretora 
Pedagógica e Artística da ACE Escola de Artes, Helena Machado, a realizadora da cur-
ta-metragem Love Life, Gabriela Lima, e o músico e autor do projeto “O Gringo Sou EU” e 
outros projetos de intervenção comunitária, Frankão. A moderação estará a cargo de Filipe 
Sousa Neves, diretor artístico do grupo de teatro comunitário Pé no Charco. 

O evento decorrerá simultaneamente em Castelo Branco, Évora, Faro, Funchal, Lisboa, 
Porto. Tem início às 18h30 e a entrada é livre (sujeita à lotação da sala). 

Recorde-se que os debates promovidos pela Acesso Cultura decorrem no mesmo dia e 
à mesma hora em diversas cidades, com o objetivo de uma reflexão conjunta sobre ques-
tões ligadas à acessibilidade – física, social e intelectual. 
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Vencedor será conhecido a 12 de Junho

CHMA nomeado para 
Prémio internacional 
de Certificação

 
 O Centro Hospitalar do Médio 

Ave (CHMA) foi incluído na lista dos 
quatro hospitais candidatos ao pré-
mio “Top Hospitals Award”, atribuído 
pela entidade britânica independente 
responsável pela Acreditação/Certifi-
cação da Qualidade em organizações 
de saúde, a CHKS - Caspe Healthca-
re Knowledge Systems, que distingue 
os hospitais que conheceram evolu-
ção particularmente relevante nos do-
mínios da qualidade da prestação dos 
cuidados e da segurança do doente.

Segundo o CHMA, as candidatu-
ras são analisadas por um painél in-
dependente de peritos que escolhe as 
quatro que evidenciaram “excelente 
desempenho” nos processos de acreditação, evidenciando “melhoria muito expressiva da 
qualidade e da segurança dos cuidados que presta”.

A candidatura do CHMA foi selecionada de entre candidaturas de hospitais públicos e pri-
vados de vários países europeus (Inglaterra,  Irlanda, Chipre, entre outros). O vencedor deste 
prémio só será conhecido no próximo dia 12 de junho, durante uma cerimónia a realizar em 
Londres, mas a nomeação já constitui, só por si, um importante reconhecimento para todos 
os profissionais do CHMA. 

 O “Top Hospitals Award”, é um projeto do CHKS, em que, no ano seguinte a uma institui-
ção obter o Reconhecimento Formal de Acreditação da Qualidade Organizacional, como foi 
o caso do CHMA, é convidada para apresentar uma candidatura identificando os progressos 
mais significativos verificados durante este processo de melhoria da qualidade. Este prémio é 
atribuído desde há cerca de 20 anos e é internacionalmente reconhecido, dado o prestígio do 
CHKS na área da Qualidade em Saúde.
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Na última semana fomos 
presenteados com o novo 
drama da vida lisboeta. Foi 
negada a Madonna,a en-
trada num dos palacetes de 
Sintra, acompanhada por um 
Cavalo. Naturalmente que 
este não era um cavalo qual-
quer, um lusitano comprado 
na mais alta estânciaturística 
do nosso país, a Comporta.

A estrela norte-america-
nade música pop, alugou o 
Palácio Quinta Nova da As-
sunção em Sintra, para gra-
var o seu novo videoclipe. Al-
guém ousou dizer-lhe“não”. 
Causando a maior das fúrias 
á diva.

A pessoa que o fez foi 
mesmo o Presidente da Câ-
mara daquele Municipio, 
Basílio Horta. Um dos fun-
dadores do meu partido, que 
em 40 anos de democracia 
outros quadrantes políticos 
experimentou, disse-lhe “há 
coisas que o dinheiro não 
paga”.O soalho de madeira 
do palacete, não iria resistir 
ao peso do cavalo, que iria 
acompanhar a nova lisboeta.

Todos os monumentos 
devem ser fonte de rendi-
mento, naturalmente, mas 
este principio nunca pode 
comprometer o estado de 
um monumento. Como acon-

teceu há cerca de dois anos 
no Convento de Cristo em 
Tomar, onde se verificaram 
cortes de árvores e partes 
do convento que foram dani-
ficadas, pela rodagem de um 
filme.

A facilitação com que Me-
dina brindou a Madonna com 
o aluguer de estacionamento 
a preço de saldo e todas as 
outras benesses com que o 
nosso Primeiro-Ministro foi 
também anfitrião, não como-
veram todos os portugueses, 
principalmente aqueles que 
vêm no seu vizinho mais 
honra do que naqueles que 
cá vêm de passagem.

É verdade a Madonna ao 
que parece já esta de saída 
de Lisboa.

Este problema na hierar-
quia das suas prioridades 
dos eleitos socialistas por-
tugueses vai nos impressio-
nando. 

Sinónimo disso foi a de-
flagração dos incêndios que 
tivemos logo que o sol come-
çou a dar o ar da sua graça. 
Segundo o Instituto da Con-
servação da Natureza e das 
Florestas, este ano (estes 3 
meses) o nosso país já conta 
com 3764 hectares de área 
ardida, mais 408 incêndios 
que período homólogo do úl-

timo ano.
Após todas as medidas 

que o governo tomou para 
impedir esta catástrofe, os 
números não se coadunam 
com a expectativa. Provavel-
mente é a falta dos familiares 
socialistas na proteção civil. 

Vamos aguardar pela fi-
lha, prima, cunhado e sobri-
nho dos ministros, será com 
certeza a solução de todas 
as emergências sociais do 
nosso país.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

O valor, os valores 
e o preço

Cônsul do Canadá 
esteve em Famalicão 
para explorar sinergias

O Cônsul Honorário de 
Portugal em Edmonton, no 
Canadá, Aurélio Fernan-
des, esteve de visita a Vila 
Nova de Famalicão no pas-
sado dia 22 de Março, com 
o objectivo de estreitar re-
lações institucionais com o 
município de Vila Nova de 
Famalicão e abrir portas a 
uma eventual colaboração 
que facilite a aproximação 
de empresas famalicenses 
ao mercado canadiano e 
vice-versa.

Aurélio Fernandes foi re-
cebido pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Paulo Cunha, e manteve reuniões de trabalho com o pelouro da Eco-
nomia, Empreendedorismo e Inovação, Turismo e Internacionalização, liderado pelo vere-
ador Augusto Lima. Em cima da mesa esteve a possibilidade de presença de delegações 
comercias famalicenses em feiras empresariais no Canadá, nomeadamente da área têxtil.

A visita foi proporcionada pela empresa CM Socks - Peúgas Carlos Maia, que convidou 
o diplomata para promover a exportação dos seus produtos para a América do Norte, 
em particular a meia PST (Prevent Sprain), que previne entorses e cuja tecnologia está 
patenteada em 143 países. De acordo com a empresa famalicense, esta cooperação já 
fez chegar a PST ao Canadá e aos Estados Unidos, sendo utilizada em vários desportos e 
clubes profissionais, como os Miami Dolphins.
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Para que nada fique na 
mesma, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão 
está a realizar um inquérito a 
utilizadores, moradores e co-
merciantes das zonas envol-
ventes à Avenida de França 
e Escola D. Maria II, com o 
objectivo de melhorar a flui-
dez do trânsito, que se agra-
va em períodos pontuais, 
nomeadamente, os de en-
trada e saída dos alunos das 
escolas, num fenómeno que 
inevitavelmente se estende 
às principais entradas da ci-
dade, congestionando-a.

A vereadora da Mobilida-
de, Sofia Fernandes, falou 
ao Povo Famalicense sobre 
quais as intenções do exe-
cutivo com este diagnóstico 
aprofundado dos fluxos e da 
sua tipologia. 

Na certeza de que esta 
é a primeira vez que se pro-
cede a uma avaliação apro-
fundada como a que está em 
curso, a responsável autár-
quica adianta que os resulta-

dos deverão ser conhecidos 
em meados deste ano, per-
mitindo decisões avalizadas 
no sentido de melhorar o ac-
tual cenário, porque o intuito 
é mesmo de que “nada fique 
como antes”, sublinha.

A vereadora admite que 
uma vez na posse dos re-
sultados, e porque depois de 
Junho se interpõem as férias 
lectivas, talvez o próximo 
ano lectivo já possa começar 
com a adopção de medidas 
que atenuem os efeitos da 
pressão automóvel no centro 
da cidade.

Equipamentos 
pressionam 
a cidade

“A cidade cresceu em tor-
no dos equipamentos. São 
as Finanças, são as escolas, 
as piscinas, o campo de fu-
tebol, o campo de treinos, o 
pavilhão… A única valência 
que temos na periferia é o 
Tribunal”, constata a vere-
adora, o que leva a que a 
determinadas horas do dia 
o trânsito seja de tal forma 
expressivo que congestiona 
toda a cidade até às princi-
pais entradas. “Gostaríamos 
muito de mudar mentalida-
des”, assinala para os casos 
em que a deslocação de alu-
nos bem poderia dispensar a 
condução em automóvel até 
à porta da escola, mas con-
sidera que é possível me-
lhorar, nem que seja com a 
adequação das posturas de 
trânsito. “Por vezes uma me-
dida desta natureza, que não 
é estrutural, tem um impacto 
muito positivo. Só que pre-
cisamos de conhecer o que 
leva as pessoas a deslocar-
-se, a que horas, as dificul-

dades que encontram, etc., 
para podermos ter uma base 
de trabalho que nos permita 
tomar decisões”, refere Sofia 
Fernandes.

Transportes 
colectivos e suaves 
são aposta

Convicta da importância 
deste trabalho, a vereadora 
da Mobilidade adianta que 
as eventuais medidas pode-
rão ainda entroncar com a 
nova concessão de transpor-
tes, que irá ser lançada até 
ao final do ano no âmbito da 
parceria intermunicipal com 
Santo Tirso e Trofa. “Pode-
remos colocar o transporte 
público a vir mais ao centro 
da cidade, para dispensar 
uma parte significativa do 
trânsito automóvel”, revela, 
adiantando que uma propos-
ta semelhante ao “Voltas” 
poderá fazer sentido. De res-
to, adianta que também este 
circuito urbano irá ser refor-
çado, com a criação de um 
segundo circuito, que andará 
sempre em sentido contrário 
ao pré-existente, com o ob-
jectivo de encurtar tempos 
de espera e aumentar a sua 
transição pelos pontos-cha-
ve. “Um pai que vá trabalhar 
para Braga pode deixar o 
filho no Tribunal, por exem-
plo, e ele poderá apanhar o 
“Voltas” até à escola. É o que 
acontece nas grandes cida-
des. Não temos o apoio para 
estas medidas como têm as 
áreas metropolitanas, mas 
queremos arranjar ainda as-
sim formas de demonstrar 
aos pais que podem confiar 
nestas soluções que vamos 
propor”, sustenta.

A longo prazo, e uma vez 

concluída a intervenção de 
reabilitação da cidade, que 
irá criar mais vias cicláveis 
e estender a superfície pe-
donal, Sofia Fernandes es-
pera que também Vila Nova 
de Famalicão possa evoluir 
para novos paradigmas de 
transporte suaves, como as 
bicicletas e as trotinetas.

Diagnóstico serve 
de base a decisões

O inquérito já está a de-
correr e deverá concluir-se a 
13 de Abril, havendo depois 
um período de avaliação das 
respostas. 

O trabalho de recolha de 
informação passa pela análi-
se e diagnóstico das acessi-
bilidades à zona envolvente 
à Avenida de França e en-
volvente à Escola D. Maria 
II; análise dos comportamen-
tos da procura de tráfego da 
comunidade escolar e dos 
geradores de procura de 
tráfego da envolvente; para 
posterior desenvolvimento 
de soluções materiais e ima-
teriais que contribuam para 
a promoção da mobilidade 
sustentável, gestão da pro-
cura de transporte, de uma 
forma ativa, no contexto es-
cola, pretendendo-se que 
um maior número de alunos 
(e famílias) usem o modo 
pedonal e ciclável nas suas 
deslocações.

Serão realizados cerca de 
500 inquéritos na zona cen-
tral da cidade e cerca de 100 
inquéritos na zona da Escola 
D. Maria II.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Vereadora Sofia Fernandes falou ao Povo Famalicense sobre os objectivos do inquérito 
que está a decorrer em pontos sensíveis

Diagnóstico é ponto de partida para acções 
que  reduzam automóveis na cidade

Cineclube de Joane exibe 
“Correio de Droga”

“Correio de Droga”, de Clint Eastwood, é o filme que pode ser visto esta uinta-feira na 
Casa das Artes de Famalicão, pelas 21h45, em mais uma sessão das Noites do Cineclube.

O protagonista é Earl Stone, um veterano da Guerra da Coreia que hoje vive da agri-
cultura que, afundado numa grave crise financeira, aceita atravessar estado do Michigan 
a mando de um perigoso grupo de narcotraficantes, com o equivalente a três milhões de 
dólares em cocaína. Apesar do risco, o facto de ter 90 anos, aliado a um registo criminal 
imaculado, torna-o quase insuspeito aos olhos das autoridades. Mas tudo se complica 
quando ele se vê na mira de Colin Bates, um detective da DEA, a agência norte-americana 
antinarcóticos. 

Produzido, realizado e protagonizado por Clint Eastwood, um filme dramático com ar-
gumento de Nick Schenk, que tem por base uma história verídica relatada no artigo “The 
Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug Mule”, da autoria de Sam Dolnick, que foi publicado no 
“The New York Times”. Para além de Eastwood como protagonista, no elenco encontramos 
Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest e Andy García.
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Rui Dolores, da equipa 
Amiciclo Grândola, e Pauli-
ne Vie, do Alhandra Sporting 
Club, foram os primeiros a 
cortar a meta do Duatlo de 
Famalicão, repetindo o feito 
da edição do ano passado. 
A prova foi disputada no pas-
sado domindo, e contou com 
700 atletas oriundos de todo 
o país. 

Com esta vitória, os dois 
atletas revalidam assim os tí-
tulos de campeões nacionais 
individuais masculino e femi-
nino de Duatlo Cross. 

A prova, organizada pela 
Associação Amigos do Pe-
dal com o apoio da Câmara 
Municipal e da Federação de 
Triatlo de Portugal, traduziu-

-se em mais uma manhã de 
festa e de grande desporti-
vismo, com milhares de pes-
soas a torcer nas ruas. 

O presidente da Asso-
ciação Amigos do Pedal, 
Paulo Machado Ruivo, fez 
um balanço “muito positivo” 
da nona edição do Duatlo, 
que é, recorde-se, uma das 
apostas fortes do calendário 
desportivo da coletividade 
famalicense.  

O presidente da Federa-
ção de Triatlo de Portugal, 
Vasco Rodrigues, fala numa 
prova “sem paralelo que, 
mais uma vez, superou todas 
as expectativas”. “Não só é a 
maior, como uma das me-
lhores provas do género, em 

Portugal e no estrangeiro”. 
Recorde-se que o Duatlo 

de Famalicão é já uma re-
ferência nacional da moda-
lidade como o têm reconhe-

cido, edição após edição, 
os responsáveis federativos 
que regem a modalidade de 
triatlo em Portugal. Desde a 
sua primeira edição, que se 

realizou em 2011, a prova 
mais que duplicou o número 
de participantes e a sua re-
alização está perfeitamente 
solidificada no calendário 

anual da modalidade. 

Competição disputou-se no passado domingo  

700 atletas disputaram Duatlo de Famalicão

A Associação Gerações 
aprovou, em assembleia 
geral realizada no dia 26 de 
março, e por unanimidade, o 
Relatório de Atividades e a 
Conta de Gerência referen-
tes ao ano de 2018, reconhe-
cendo desta forma o trabalho 
desenvolvido pela instituição 

nesse período.
Durante o ano de 2018, a 

Associação Gerações “conti-
nuou a dar uma nova ampli-
tude à sua missão, visão e 
valores, reforçando a apos-
ta na inovação pedagógica, 
através da concretização de 
projetos, ações e iniciativas 

que se repercutiram inter-
namente nas crianças e nos 
seniores e externamente na 
comunidade famalicense, 
construindo, por esta via, 
uma escola onde a brinca-
deira, a aprendizagem e os 
resultados, numa harmonia 
que não deixa de ser com-

plexa e exigente, falam por 
si”, refere em jeito de balan-
ço de um ano marcado por 
“aventuras e aprendizagens”.

A Associação Gerações 
tem um protocolo de base 
alargada com a Universi-
dade do Minho que lhe ga-
rante inovação pedagógica, 
desenvolvimento curricular, 
acompanhamento científico 
por professores credencia-
dos e uma ampla troca de 
experiências de vantagens 
mútuas para as duas enti-
dades que, conjugado com 
o profissionalismo, a dedi-
cação e a capacidade de 
inovação diária das suas co-
laboradoras, tem dado exce-
lentes resultados.

“É sempre muito difí-
cil, como acontece todos 
os anos, fazer uma síntese 
abrangente do trabalho mo-
tivador, criativo e de quali-
dade que foi desenvolvido 
pela instituição”, sugere a 
propósito do documento o 
presuidente da direcção, 
Mário Martins, que encontra 
no projeto “Hoje há histórias 
na Cidade”, um marco cultu-
ral e de divulgação de livros 
(histórias) de referência para 
a infância. Os dinossauros, 
os “Bebés Waldorf”, as bor-
boletas que nascem na cre-
che, a estadia em parques 
de aventura, a mensagem de 
felicidade na festa do fim do 
ano letivo, o Natal solidário, 
o Projeto Orizuro, em coope-
ração com a Casa das Artes, 
a animação dos “Piratinhas 
dos Sons”, as pinturas com 
pinceis naturais, a ciência 
associada aos vulcões, a 
TUSEFA a cantar os Reis 
na Gerações, a “semana 
da saúde”, com a interven-
ção de médicos pediatras, a 

“semana do desporto”, com 
Vítor Paneira, a construção 
de catapultas, as ludoférias, 
a construção da nave espa-
cial com o envolvimento dos 
pais, a apresentação das “Li-
ções Rimadas”, do médico 
Gonçalves Oliveira, “consti-
tuíram, ao longo de 2018, um 
mosaico de cores, de sons, 
de aventuras e de aprendi-
zagem que envolveram com 
sucesso todas as crianças 
da Associação Gerações”, 
refere. 

Já com os seniores, a 
instituição assume que a 
preocupação fundamental, 
durante o ano de 2018, foi a 
continuação da construção 
diária do caminho para um 
envelhecimento ativo e sau-
dável. “Eles foram também 
protagonistas principais e 
únicos de uma nova forma 
de estar na vida, tornando-
-a mais alegre, mais sadia 
e mais atrativa”, perspectiva 
Mário Martins na certeza da 
mais-valia das actividades 
desenvolvidas.

A diversidade admirável 
da vida dos seniores na As-
sociação Gerações dividiu-
-se pelas atividades inter-
geracionais e por práticas 
quotidianas que foram do 
pilates ao yoga, à ginástica, 
à dança, à informática, às 

artes com agulhas, à pintu-
ra, ao inglês, à decoração de 
materiais, à biologia, à geo-
logia, à fotografia e às “his-
tórias de vida”. As questões 
relativas à segurança, com 
o Chefe Silva, da PSP, uma 
exposição de pintura no Hos-
pital de Braga, os passeios e 
as visitas de estudo, a mos-
tra do Clube Sénior, a visita 
à Assembleia da República e 
a participação no “workshop” 
“A outra face do envelheci-
mento” marcaram também a 
vida dos seniores da Gera-
ções no ano de 2018.

Destaque também para 
a criação do “Centro de Ino-
vação para a Educação de 
Infância (CIEI)”, um projeto 
que “é mais um exemplo for-
te dos processos de inova-
ção em que estão empenha-
das todas as colaboradoras 
da instituição que lhes dão 
o conforto de estarem na 
vanguarda da Educação de 
Infância”.

Para a concretização 
deste Plano de Atividades, 
a Associação Gerações 
contou com um orçamento 
“equilibrado e sem sobres-
saltos financeiros ao longo 
do ano de 2018”, mantendo-
-se fiél aos valorees do “rigor 
e transparência” das contas 
apresentadas.

Gerações aprovou contas de 2018 sob o signo 
do “rigor” e da “transparência”
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Os constrangimentos no 
abastecimento de água à 
freguesia de Nine são um 
problema que a Câmara Mu-

nicipal garante que estará 
resolvido em breve. Tudo por 
conta de um investimento da 
ordem dos 300 mil euros que 

o município tem no terreno, 
concluindo o último de seis 
quilómetros de instalação 
de uma conduta adutora que 

vai reforçar o abastecimento 
de água à freguesia e elimi-
nar os problemas estruturais 
com o fornecimento de água 
à localidade.

A freguesia de Nine, refi-
ra-se, foi uma das primeiras 
a ter redes de abastecimen-
to de água no concelho, na 
década de 60, pelo que a 
infraestrutura foi perdendo 
capacidade à medida que 
a conduta principal, que vai 
buscar água ao reservatório 
de Mouquim, foi sendo obri-
gada a servir mais popula-
ção. A ligação direta agora 
realizada, através de uma 
conduta adutora direta à fre-
guesia, vai garantir a norma-
lidade do abastecimento de 
água ao longo de todo o ano.

“A conclusão desta obra 

é uma grande notícia para 
Nine”, afirmou o presiden-
te da Junta de Freguesia, 
Paulo Oliveira, durante uma 
visita de trabalho realizada 
na passada sexta-feira pelo 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Paulo Cunha, aos 
trabalhos relacionados com 
a obra que decorrem na Rua 

do Coura, na freguesia. “Tão 
importante como criar novas 
infraestruturas é garantir a 
manutenção das existentes 
e fazê-las corresponder à 
evolução das condições do 
terreno”, referiu o autarca fa-
malicense.

O Município de Vila Nova 
de Famalicão aderiu à Rede 
Portuguesa de Municípios 
Saudáveis, uma associação 
de municípios que tem como 
objetivo a promoção de hábi-
tos e estilos de vida promo-
tores de saúde e bem estar.  
A adesão foi aprovada na 
última reunião do executivo 
municipal. 

O concelho de Vila Nova 
de Famalicão passa assim a 
integrar a lista dos mais de 
cinquenta municípios que já 
se associaram a esta rede 
nacional criada com o obje-
tivo de apoiar a divulgação, 
implementação e desenvol-

vimento do projeto “Cidades 
Saudáveis”, da Organização 
Mundial de Saúde, nos mu-
nicípios portugueses que 
pretendam assumir a pro-
moção da saúde como uma 
prioridade.  

O município de Famalicão 
assume esse desiderato, 
para efeito do qual imple-
mentou nos últimos anos di-
versos programas e projetos 
na área da saúde e bem-es-
tar dos quais se destacam, 
o “Famalicão em Forma”; 
o “Move-te”; o “Mais e Me-
lhores Anos”; a criação do 
Gabinete de Avaliação e In-
tervenção de Comportamen-

tos Aditivos e Dependências 
(GAICAD) e do Espaço Saú-
de e Bem-Estar na Casa da 
Juventude; o programa “Saú-
de Oral para Todos”, entre 
outros. 

Para o presidente da Câ-
mara Municipal a adesão a 
esta Rede é, por isso, uma 
coisa natural. “Temos vindo 
a desenvolver um trabalho 
incansável no que diz res-
peito à promoção de hábitos 
e estilos de vida saudáveis. 
Assumimos a saúde e o 
bem-estar dos famalicenses 
como um fator importan-
te para a qualidade de vida 
que queremos para o nosso 

concelho e, por isso, acredi-
tamos que a adesão a esta 
rede e a consequente coo-
peração e troca de experi-
ências com os seus agentes 
nos vai trazer mais-valias”, 
explicou Paulo Cunha a pro-
pósito. 

Constituída formalmente 
em 10 de outubro de 1997, a 
Rede Portuguesa de Municí-
pios Saudáveis desenvolve 
a sua intervenção procuran-
do apoiar e promover a de-
finição de estratégias locais 
suscetíveis de favorecer a 
obtenção de ganhos em saú-
de, promover e intensificar a 
cooperação e a comunica-

ção entre os municípios que 
integram a Rede e entre as 
restantes redes nacionais 
participantes no projeto Ci-
dades Saudáveis da Orga-
nização Mundial da Saúde 

(OMS). 

Proposta foi  aprovada na última reunião do executivo municipal 

Famalicão aderiu à Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis

Investimento de 300 mil euros implica construção de conduta adutora para reforço 
do abastecimento

Câmara vai pôr fim a défice no abastecimento 
de água em Nine

PS e JS promoveram 
Noite de Fados

O Partido Socialista e Juventude Socialista 
de Vila Nova de Famalicão organizaram, no 
passado sábado, na União de Freguesias de 
Gondifelos, Cavalões e Outiz, uma N oite de 
Fados.

Em nota de imprensa a JS felicida Manuel 
Carvalho, candidato pelo PS àquela União, 
“pelo excelente trabalho de dinamização do 
referido evento cultural”. Agradece ainda ao 
fadista, Magina Pedro e seus guitarristas, e a 
atuação das nossas jovens fadistas, que “de-
monstraram que o concelho de Vila Nova de Famalicão tem jovens com muito talento e que 
precisam de momentos como este para se promoverem”.

A JS assinala o “sucesso” do evento, que “proporcionou a mais de uma centena de 
pessoas um excelente momento de convívio, de partilha de amizade e sorrisos, provando 
que a cultura pode ser para todos”.
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O Anima 2019, Encontro 
Internacional de Animação 
Sociocultural, avança com 
toda a força e este ano che-
gará a mais de três mil par-
ticipantes, garante a PASEC 
em nota de imprensa. Com 
edições no Luxemburgo, Itá-
lia e Portugal, o encontro tem 
como tema central o “Ideário 
da Multiplicação”.

Entre outras iniciativas o 
certame prevê várias sema-
nas de formação de campo 

em Itália (Varese) e Portugal 
(Évora e Terra dos Bouro) 
que têm por base a discus-
são, reflexão disseminação 
do conceito da Cidade Jo-
vem Inteligente. Com produ-
to final o Anima 2019, apoia-
do pelo Programa Erasmus 
+ através do Projeto Radar 
pretende dar corpo à primei-
ra Rede Transnacional de 
Territórios Youth Smart City 
(Cidades Jovens Inteligen-
tes)

O projeto Radar centra o 
seu objetivo central na cria-
ção primeira Rede Transna-
cional de Cidades Jovens 
Inteligentes, territórios que 
envolvem todos jovens, no-
meadamente os em especial 
risco de exclusão (jovens 
com deficiências, minorias, 
refugiados e jovens NEET), 
nos principais processos de 
decisão relativos às políticas 
de juventude que afetam di-
retamente a sua vida. São 

territórios que entendem a 
participação real e efetiva 
dos jovens de risco nas dinâ-
micas sociais como forma de 
combater os flagelos de que 
são alvo. O projeto define 
como prioridades, o teste e 
implementação de metodolo-
gias inovadoras de participa-
ção social que permitam aos 
jovens com poucas oportu-
nidades reais oportunidades 
de participação, ação e de-
cisão.

Para além desta marca 
o Anima 2019 prevê o Con-
curso Internacional “Dá-me 
o teu plano de Combate 
2019…”, em que mais de 70 
grupos juvenis, com mais 
de 800 jovens envolvidos 
desenvolveram 73 ideias de 
projeto. O concurso deste 
ano dá voz à obra de perso-
nalidades multiplicadoras es-
quecidas. Já tiveram lugar as 

3 primeiras eliminatórias nas 
Escolas D. Sancho I, INA e 
Camilo Castelo Branco. A fi-
nal é no dia 5 Abril, na Casa 
de Camilo Castelo Branco 
em Ceide, Famalicão.

Para além desta iniciativa 
têm lugar mais de uma deze-
nas de espetáculos, vários 
lançamentos de livros, expo-
sições, Workshops  e Master 
Class com alguns dos maio-

res especialistas nas áreas 
da Animação Sociocultural 
e Educação Não Formal. O 
programa deste ano chega a 
oito territórios, três países e 
mais de três milhares de par-
ticipantes diretos.

Anima 2019 lança Rede de Cidades Jovens Inteligentes 
e envolve mais de 3 mil participantes

O Grupo Desportivo Na-
tação de Vila Nova de Fama-
licão (GDNF) esteve presen-
te nos Campeonatos Zonais 
de Natação para a categoria 
infantil (12-14 anos), nas pis-
cinas municipais de Can-
tanhede, entre os dias 29 e 
31 de março, e conseguiu 
consagrar sete nadadores, 
que se sagraram Campeões 
Zonais.

Com a presença de 48 
clubes da região norte e cen-
tro do país e cerca de 300 
nadadores, a natação de 
famalicense foi dos clubes 

mais representados, com 14 
atletas. 

Coletivamente o Grupo 
Desportivo Natação classifi-
cou-se em terceiro lugar a ní-
vel coletivo, tendo sido o me-
lhor clube da Associação de 
Natação do Norte de Portu-
gal. A classificação coletiva 
foi liderada pela Fundação 
Beatriz Santos, tendo ficado 
em segundo lugar a Asso-
ciação Columbófila Canta-
nhedense. Nos lugares, logo 
abaixo do Grupo Desportivo 
Natação, ficaram o Futebol 
Clube do Porto e o Sporting 

Clube de Braga.
No total, foram medalha-

dos 11 dos 14 nadadores fa-
malicenses presentes nestes 
Campeonatos. Famalicão 
conquistou sete campeões 
zonais, quatro vice-cam-
peões e sete medalhas de 
bronze, totalizando 18 meda-
lhas. De realçar, os 39 novos 
recordes pessoais, e o facto 
de com este desempenho o 
GDNF estar já apurado para 
os Campeonatos Nacionais, 
que se realizam em Loulé, no 
próximo mês de julho, com 
treze nadadores. Parabéns 

aos seus nadadores.
Medalhados a ouro foram  

Afonso Silva, Francisco Sil-
va, Rodrigo Pereira, Tomás 
Costa,  Tiago Ferreira e Rita 
Soares. Vice-campeões são   
Afonso Silva, Francisco Sil-
va, Tomás Costa; e a bronze 
foram consagrados os atle-
tas Mafalda Mesquita, Afon-
so Silva, Alexandre Ferreira, 
Guilherme Castro, Tiago 
Cardoso, Guilherme Mateus, 
Rodrigo Pereira e Francisco 
Silva.

Campeonato Regional de Infantis, em Cantanhede 

Natação famalicense com 7 Campeões Zonais
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As Academias Alex Ryu 
Jitsu de Calendário, Lousa-
do e Antas celebraram, no 
passado sábado, o seu 20.º 
aniversário, assinalado com 
um jantar que reuniu cerca 
de 150 pessoas, entre alu-
nos, monitores, instrutores 
e mestres, pais, familiares, e 
amigos.

Presentes estiveram tam-
bém, o presidente da federa-
ção e fundador do Alex-Ryu-

-jitsu, Alexandre Carvalho, 
o vereador do Desporto da 
Câmara Municipal, Mário 
Passos, e autarcas da união 
de freguesias de Calendário 
e Famalicão, Antas e Abade 
Vermoim, e Lousado, que 
“elogiaram o trabalho desen-
volvido por estas academias, 
ao longo destes 20 anos, 
em prol das crianças, jovens 
e adultos, nomeadamente 
elevando o bom nome das 

freguesias e do concelho, 
a nível regional, nacional e 
internacional”.  Mário Pas-
sos,deu os parabéns aos 
mestres, alunos e atletas 
campeões, motivando-os à 
continuidade, como aos pais 
e encarregados de educação 
à pratica desta modalidade. 

As academias têm inscri-
ções abertas para crianças, 
jovens e adultos a partir dos 
quatro anos. Em Lousado as 

aulas acontecem na Funda-
ção Mundos de Vida, e em 
Calendário e Antas na esco-
la Júlio Brandão, em Fama-
licão. 

Os interessados podem 
contactar os responsá-
vei por email: manuelcu-
nharj@gmail.com, ou pelos 
telemóveis 917300626 e 
918839701.

A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Vila Nova de Famali-
cão promovem, a 13 de Abril, 
o seu Passeio BTT.

O Chefe Jorge Carvalho, 
responsável pela organiza-
ção mostra-se expectante 
para mais uma edição: “tudo 
o que fazemos damos o nos-
so melhor, e desde já agra-
deço ao grupo de trabalho o 
empenho que tem tido para 
que consiga-mos melhorar 
ainda mais esta iniciativa. 
Ao longo dos anos tem sido 
um passeio que se tem agi-
gantado, e este ano não será 
exceção”.

Com as inscrições aber-
tas a viatura 4x4, moto 4 e 
motos de duas rodas, o per-

curso está classificado de 
dificuldade média/baixa, de 
forma a todos poderem par-
ticipar: “pensamos em todos 
os cenários, participantes 
com e sem experiência. Será 
um trajeto que terá zonas 
de dificuldade para os mais 
aventureiros, e alternativas 
para aqueles que não tem 
experiência. Teremos tam-
bém elementos do nosso 
staff sempre atentos e pron-
tos ajudar”.

Este ano e a exemplo do 
que aconteceu no ano pas-
sado, os participantes irão 
ser surpreendidos com uma 
série de brindes que serão 
sorteados pela Associação e 
dos quais se destacam uma 
mota, uma viagem, um capa-

cete, um telemóvelm, entre 
muitos outros.

“É bom quando conse-
guimos parceiros que nos 
ajudam a sonhar mais alto, 
aos quais deixamos desde já 
o nosso agradecimento. Ver 
esta envolvência em torno 
desta iniciativa dá-nos âni-
mo, mas acarreta também 
uma maior responsabilidade 
em fazer cada vez melhor”, 
refere a propósito do evento 
José Gonçalves, da direção 
dos Bombeiros de Famali-
cão.

O Passeio TT vai para os 
montes e vales do concelho 
de Famalicão na tarde do dia 
13 de Abril, ficando a manhã 
desse dia reservada para 
inscrições e entrega de do-

cumentação aos participan-
tes.

No final será servido um 
jantar a todos os participan-
tes inscritos, no quartel da 
Associação Humanitária.

Cadetes dos Bombeiros 
Famalicenses limpam 
margens dos rios

Os cadetes 
da Fanfarra 
dos Bombei-
ros Voluntários 
Famalicenses 
aliaram-se, no 
passado sába-
do, ao projec-
to da Câmara 
Municipal “Os 
Nossos Rios”, 
onde ajudaram 
a implementar 
mais duas téc-
nicas de engenharia natural, no LAB RIOS+ situado no Rio 
Pelhe. Também não faltou a plantação de algumas árvores 
como freixos, amieiros e alguns carvalhos, cuja função é tam-
bém a de sustentação das margens, e a limpeza das margens 
deste mesmo rio.   

Alex Ryu Jitsu de Antas, Calendário e Lousado celebraram 20.º aniversário

Iniciativa acontece a 13 de Abril
Passeio BTT dos Bombeiros de Famalicão promete

JUSTIFICAÇÃO

-----Notária Maria Clara das Neves Pereira, com Cartório sitio na Avenida Dr. 
Artur da Cunha Araújo, número 305, em Vila de Conde.-----------------------------
CERTIFICO, narrativamente para efeitos de publicação, que, neste Cartório, 
de folhas 26 a folhas 27v, do Livro de Notas para Escrituras Diversas Setenta 
e Oito, se encontra exarada uma escritura de justificação, com data de vinte e 
sete de março de dois mil e dezanove, através da qual Rui Manuel Veloso Pe-
reira da Silva, NIF 212014889, solteiro, maior, natural da freguesia de Frade-
los do concelho de Vila Nova de Famalicão, residente habitualmente em 158 
Blackthorn Ave, Toronto on M6N 3H8, no Canadá, em quando em Portugal, 
na Rua de Ferreirinhos, número 271, na freguesia de Fradelos, do concelho 
de Vila Nova de Famalicão, justificou que é dono e legítimo possuidor, com 
exclusão de outrem, de um prédio rústico situado na Rua da Cerejeira, na 
freguesia de Fradelos, do concelho de Vila Nova de Famalicão, composto 
de cultura, com a área de quatro mil e setenta e cinco metros quadrados, a 
confrontar do norte com José da Silva Raposo, do sul com caminho público, 
do nascente com Carlos Alberto Veloso Pereira da Silva e do poente com ca-
minho público e herdeiros de Américo Ferreira da Silva, omisso na matriz pre-
dial rústica respetiva, e não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Famalicão, por ter sido por ele adquirido, por compra a António 
Manuel da Costa Gonçalves, viúvo, residente na Rua da Boca, número 341, 
na freguesia de Fradelos, concelho de Vila Nova de Famalicão, por contrato 
meramente verbal, em data que não pode precisar, mas que terá sido no início 
do ano de mil novecentos e noventa e oito, há, portanto mais de vinte anos, há 
portanto, mais de vinte anos, de forma pública, contínua, pacífica, e de boa fé. 
Está conforme o original. Vila de Conde, 27/03/2019. Registada com o n.º 877.

A Notária,
Maria Clara Pereira
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Esta é a trigésima nona edi-
ção 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, con-
vidamos a todos os leitores, a 
meditar nas Sagradas Escri-
turas, 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 inspira-
dora. 

A nossa Vida é como um 
sopro e nenhum de nós, mes-
mo que bem-intencionados 
conseguimos acrescentar um 
segundo sequer a ela ou na 
Vida dos nossos queridos, e, 
isso prova a cada um de nós 
que não temos nenhum con-
trole sobre ela. O hoje e o ago-
ra existe e o amanhã pode não 
existir. Não podemos prever 
uma enfermidade mortal ou 
mesmo um grave acidente que 
se torna fatal? Dificilmente po-
demos evitar um crime ou uma 
catástrofe?O nosso conhe-
cimento é limitado ao agora 
e ao que ficou para trás. Ja-
mais podemos nos esquecer 
que mesmo o nosso presente, 
como o nosso futuro e toda a 
nossa história de Vida perten-

cem ao nosso Deus Eterno, e, 
que somos e devemos ser to-
talmente dependentes D’Ele.
Ele sempre estará no controle 
de todas as coisas, por isso 
não devemos nos desesperar 
e não se apavorar diante de 
todas as circunstâncias que 
nos ocorre, principalmente 
aquelas que nos são contrá-
rias e que nos surpreendem. 
Confiar em Deus, nosso Pai 
Celestial, nestes momentos 
é crucial, embora seja difícil, 
mas, se tem alguém que pode 
nos ajudar, certamente é Ele, 
e, Nele podemos descansar e 
confiar.A ansiedade é a inten-
sa preocupação com o que vai 
acontecer. Todos nós antes de 
enfrentar uma situação que 
poderá ser difícil ounão, é na-
tural ficarmos ansiosos. Mas, 
na realidade a ansiedade não 
nos ajuda criteriosamente em 
nada, só piora a nossa situa-
ção. Nunca é bom sermosdo-
minado pela ansiedade, ela 
gera sérios transtornos de 
caráter tanto emocional, psi-
cológico, bem como físicos e 
pode se tornar uma gravíssi-
ma doença. Ansiedade é um 
estado psíquico de apreen-
são ou medo provocado pela 

antecipação de uma situação 
desagradável ou perigosa. A 
palavra “ansiedade” tem ori-
gem no latim anxietas, que 
significa “angústia”, “ansieda-
de”, de anxius = “perturbado”, 
“pouco à vontade”, de anguere 
= “apertar”, “sufocar”. Na lín-
gua grega, significa estran-
gulamento. A ansiedade nos 
tira o oxigênio, corta o nosso 
fôlego e nos asfixia. Ela rouba 
nossas forças, nos retira a vi-
são lógica das coisas e tira de 
nós a perspectiva do futuro. A 
ansiedade é um mal que atin-
ge a todos, homens e mulhe-
res, adultos, jovens e crianças. 
A pressão da vida moderna é 
uma constante diária, a falta 
de comunicação e carinho no 
lar na família, o isolamento das 
pessoas, principalmente devi-
do aos maus relacionamentos, 
e, em grande escala, a ausên-
cia de comunhão com Deus 
abrem a porta para a ansieda-
de. A ansiedade de forma ga-
lopante, está se tornado o mal 
do século, que em sua trajetó-
ria não escolhe raça, credo ou 
classe social. O transtorno de 
ansiedade é real e está atemo-
rizando pessoas, e, em alguns 
casos levando até a morte 

através do suicídio. Na verda-
de a pessoa que se suicida … 
não se engane … na maioria 
dos casos não quer morrer, 
mas sim, livrar-se do proble-
ma do qual está enfrentando, 
e devido a intensa ansiedade, 
por si mesma não consegue 
enxergar uma única solução. 
O Senhor Jesus Cristo nos 
ensina e nos alerta a não vi-
vermos ansiosos com respeito 
ao dia de amanhã, quanto ao 
que havemos de comer, beber 
ou vestir ... Leia, no Evange-
lho de Mateus, capítulo 6, do 
versículo 25 à 34 … Não que 
devamos ficar de braços cru-
zados sem fazer nada, mas, 
sim que não administramos os 
acontecimentos vindouros e o 
nosso futuro, por isso não po-
demos sofrer por alguma coisa 
que ainda está para acontecer. 
A ansiedade é inútil, pois além 
de não nos ajudar a resolver 
o problema amanhã, ela nos 
enfraquece hoje. A ansiedade 
torna-se incoerente, pois mui-
tas vezes sofremos de angús-
tia hoje por algo que jamais vai 
acontecer. E se tivermos de 
enfrentar um problema, a an-
siedade nos leva a sofrer duas 
vezes, pois sofremos antes 

e quando o problema chega, 
vamos ter que encará-lo no-
vamente. A ansiedade, na ver-
dade, é um ato de incredulida-
de. Ficamos ansiosos porque 
colocamos nossa confiança 
no que é natural e de poderio 
humano, entretanto deixamos 
de entregar nossa Vida a Deus 
e ainda duvidamos que Ele é 
poderoso e suficiente para 
cuidar de cada um de nós 
em Seu imenso Amor. Onde 
a ansiedade se instala, dificil-
mente a Fé terá o seu espaço. 
Portanto devemos mudar de 
atitude, porque a ansiedade, 
causa um sofrimento desne-
cessário, não sabemos o que 
vai acontecer, poderá não ser 
tão mau como pensamos. Não 
vale a pena ficar sofrendo an-
tes de algo acontecer. Ela tam-
bém, distorce a realidade das 
coisas, pois, quem está muito 
ansioso não consegue pen-
sar direito e tem dificuldade 
em tomar decisões certas.É 
possível vencer a ansiedade 
confiando em Deus. Você que 
sofre deste mal, pode contar 
todas as suas preocupações 
a Deus e confiar que Ele vai 
te ajudar, Ele é o nosso Pai 
Celestial … Filipenses 4:6-7, 
nos diz: “Não estejais inquie-
tos por coisa alguma: antes 
as vossas petições sejam em 
tudo conhecidas diante de 
Deus pela oração e súplicas, 

com ação de graças.E a paz 
de Deus, que excede todo o 
entendimento, guardará os 
vossos corações e os vossos 
sentimentos em Cristo Jesus.” 
. Entregue em Oração a sua-
ansiedade a Deus, dizendo 
a Ele: … “Senhor meu Deus 
tome a minha ansiedade nas 
Tuas mãos poderosas, O Se-
nhor está no controle de tudo, 
e sabe sempre o que faz e 
como fazer. Agora dependo 
e confio totalmente em Ti. 
Amém!” …Que sempre possa-
mos decidir confiar no cuidado 
de Deus por nós … I Pedro 
5:7, nos diz: “Lançando sobre 
Ele toda a vossa ansiedade, 
porque Ele tem cuidado de 
vós.”. Se vier mais ansiedade, 
entregue a Deus outra vez e 
continue entregando esta an-
siedade a Ele até que acabe. 
Tenhamos um coração cheio 
de gratidão a Deus porque Ele 
está cuidando de cada um de 
nós. Que Deus nos Abençoe, 
hoje e sempre.

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: “Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, 
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem, quanto ao vosso 

corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento 
e o corpo mais do que o vestido?” EVANGELHO DE MATEUS 6:25.



VENDO
Terreno para construção 

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

DIVERSOS

VENDO
Escritório 
c/ 51 m².

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

EMPRESA 
CERTIFICADA

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 - 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

ANUNCIE AQUI!

ALUGA-SE
2 pavilhões em Mouquim 

junto ao apeadeiro
 400 e 600 m²

TLM.: 915 217 385

VENDE-SE
Loja em Viatodos 

(junto aos Bombeiros) 
+/- 60 m²

TLM.: 914 904 464

FAZEMOS 
MUDANÇAS
TLM.: 917 848 945

VENDO
ANTIGUIDADES
TLM.: 961 699 265

ADMITE-SE
Funcionária de Bomba 

preferência c/ 
experiência

TLM.: 968 957 633

ALUGA-SE
T2 em Antas c/ linda 

varanda c/ muito sol e com 
moveis de cozinha.

TLM.: 967 704 847

PRECISA-SE
Empregado/a copa 

e cozinheiro/a
TLF.: 252 323 400

ELECTRICISTA CERTIFICADOS (M/F)
Experiência:
Electricista Certificado-Sistemas Fotovoltaicos
Sistemas de Monotorização e controlo de sistemas 
remotos.
Oferece-se:
Salário fixo + Incentivos.

CONTACTO: 252 314 145

PRECISA-SE
Ajudante de cozinha 
c/ experiência para 

restaurante nos 
arredores da cidade
TLF.: 252 866 277
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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

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

RELAX RELAX
PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

BONEQUINHA 
INICIANTE

TLM.: 938 495 983

RELAX RELAX

ANÚNCIE AQUI!

1.ª VEZ 
PORTUGUESA
Olá sou uma portuguesa, 
loira, 35 anos, sensual, 

meiga e atrevida. Completa 
oral ao natural, massagens 
relaxantes. Deslocações a 

hoteis. Foto real. Sem 
enganos. Venha comprovar.

TLM.: 967 599 723

TRAVESTY
 PÉROLA NEGRA

1.ª vez, foto real, dote 
de ferro, corpo danone, 

O natural, completa, com 
massagem, leitinho 
e duche. 24 horas.

TLM.: 911 730 262

1.ª VEZ
24 anos, mega novidade, 

O natural, 69 beijinho 
atrevido u cama, foto real. 
Venha-me experimentar. 
Atendo em lingeri. Tudo 
nas calmas c/ beijinhos.
TLM.: 919 417 194

MORENA
Sedutora corpo de boneca, 28 anos. 
Meiguinha e safada,sensual, mi..., 69 
delicioso, O natural nas calminhas.

TLM.: 917 695 497

CHINESINHA
MESTIÇA

Fundo do desejo, 
magrinha, 

deliciosa! Safada, 
meiga e carinhosa 
absoluta na cama. 

Puro prazer. 
Tudo o que

 procuras. venha
conferir s/ pressas.

910 176 945




