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Didáxis vai fechar pólo 
de Vale S. Cosme

Cortes aos Contratos de Associação 
e redução drástica de alunos leva ao redimensionamento 

da Cooperativa de Ensino. No próximo ano lectivo, 
a oferta educativa será concentrada em Riba de Ave.

Entretanto, Câmara vê aquisição do pólo a encerrar  
como uma possibilidade.
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Este veículo está estacionado há meses  
na Praça Madelana Fonseca, como se percebe pelo verde 

que cresce em torno...
Mais um lugar cativo, em terra de estacionamento 

gratuito escasso...

Rusga de Joane volta 
a promover Feira das 
Rosquinhas e Tremoços

O Grupo Etnográfico Rusga de Joane leverá a efeito, na 
próxima quinta-feira, a tradicional venda de Rosquinhas 
e Tremoços, um costume exclusivamente joanense. Este 
mercado tradicional acontecerá entre as 7h30 e as 18h00, 
no Largo 3 de Julho (antigo Campo da Feira), na vila de 
Joane. 

A tradição remonta às primeiras décadas do século XX, 
em que, na 5.ª Feira Santa, as mini rosquinhas e os tre-
moços eram presença obrigatória nas casas dos joanen-
ses. Ao longo destes anos, várias foram as pessoas que 
montavam as suas bancas neste dia, no Largo 3 de Julho 
(antigo Campo da Feira). 

A Rusga de Joane, promove a feira pelo 4.º ano con-
secutivo, na tentativa de preserver a tradição, e levá-la às 
gerações mais novas.
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A Escola Cooperativa de 
Vale S. Cosme vai fechar 
no próximo ano lectivo. A 
decisão da Cooperativa de 
Ensino Didáxis é pública e 
já foi comunicada aos pais. 
A intenção é a de concentrar 
a oferta de ensino regular e 
profissional no pólo de Riba 
de Ave, adequando a activi-
dade à redução substancial 
do número de alunos, fruto 
do corte aos Contratos de 
Associação, empreendi-
do pelo actual Governo em 
2016. 

O Povo Famalicense pro-
curou uma reacção do presi-
dente da Cooperativa, José 
Fernandes, no sentido de 
contextualizar a decisão e 
procurar saber o impacto que 
a mesma terá para os cola-
boradores – docentes e não 
docentes - que actualmente 
exercem funções naquele 
pólo, mas este remeteu reac-
ções para mais tarde.

O encerramento do com-
plexo educativo de Vale S. 

Cosme, deixa entretanto 
aberta a possibilidade de 
uma adequação da sua fina-
lidade no quadro dos projec-
tos pendentes que a Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão tem em matéria 
de investigação e ensino su-
perior. 

Câmara admite 
compra como 
“cenário porovável”

O presidente, Paulo 
Cunha, admite ao Povo Fa-
malicense que como “cená-
rio provável” a aquisição das 
instalações da escola, tendo 
em conta a implementação 
do Centro Tecnológico das 
Carnes, uma valência orien-
tada para a investigação 
num dos sectores predomi-
nantes na indústria local, ou 
o reforço da oferta educati-
va ao nível do ensino supe-
rior, através do protocolos 
já vigentes com o Instituto 

Politécnico do Cávado e do 
Ave e com o Instituto Po-
litécnico de Bragança, ou 
mesmo com a Universidade 
do Minho, adiantando que há 
interesse da parte desta na 
disseminação da sua activi-
dade. É neste contexto que o 
edil famalicense assume que 
o encerramento das instala-
ções da Escola Cooperativa 
de Vale S. Cosme, poderão 
criar um “cenário de opor-
tunidade” para um novo im-
pulso àqueles projectos. “A 
aquisição é um cenário que 
vemos com bons olhos”, ale-
ga a propósito, até porque as 
instalações já se aproximam 
do perfil adequado a esses 
eventuais futuros fins.

Na expectativa da deci-
são da Didáxis, Paulo Cunha 
sublinha que os próximo me-
ses “serão decisivos” para a 
tomada de alguma decisão. 
Remete assim para Abril/
Maio uma tomada de posi-
ção do próprio executivo, até 
porque o arranque de projec-

tos na área da formação tem 
sempre como calendário o 
próximo ano lectivo. 

Recorde-se que, no final 
do ano lectivo 2015/2016, o 
Governo anunciou e proce-
deu ao corte aos Contratos 
de Associação que mantinha 
há décadas com as escolas 
privadas que garantiam ser-
viço público de educação um 
pouco por todo o país e tam-
bém em Vila Nova de Fama-
licão. Por cá, a decisão afec-
tou a Didáxis de Riba de Ave 
e São Cosme, assim como o 
Externato Delfim Ferreira.

Com a execução dos cor-
tes as escolas perderam mi-
lhares de alunos, o que levou 
já ao despedimentos de do-
centes e trabalhadores. No 
rescaldo da decisão, a Didá-
xis de São Cosme, e ainda 
que sem financiamento es-
tatal, assumiu a manutenção 
de dezenas de alunos para 
conclusão de ciclos de ensi-
no. Com a conclusão desses 
ciclos, e a redução significa-

tiva de alunos por força de 
uma modalidade de servi-
ço que passou a privada, a 
viabilidade do pólo deixa de 
poder ser assegurada, razão 
pela qual a cooperativa opta 
agora por concentrar recur-
sos em Riba de Ave.

No mesmo contexto, 

aqueles cortes decididos 
pelo Governo de António 
Costa já levaram entretanto 
à insolvência do Externato 
Delfim Ferreira, situação de 
que temos vindo a dar conta 
nas últimas edições.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Didáxis fecha pólo de S. Cosme 
no final do ano lectivo 
DECISÃO DA COOPERATIVA DE ENSINO VISA CONCENTRAR OFERTA EDUCATIVA 
EM RIBA DE AVE
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Vila Nova de Famalicão é “estrela” nacional 
na categoria “Negócios” do Portugal City Brand 
Ranking 2019, elaborado pela Bloom Consulting, 
que avalia o desempenho e a atractividade dos 
308 municípios do país nas vertentes “Negó-
cios”, “Visitar” e “Viver”.

O estudo foi dado a conhecer na semana pas-
sada e coloca Vila Nova de Famalicão na 21.ª 
posição do Top 25 Nacional, reflectindo uma 
subida de sete posições relativamente ao ano 
anterior. A estreia do concelho neste lote dos 
mais atractivos em matéria de negócios leva-o a 
merecer da parte da consultora a “Marca Estre-
la”, que assinala o crescimento mais expressivo 
em, matéria de interesse proactivo por parte de 
investidores e empresas no território. 

Com Famalicão, a Bloom salienta ainda ou-
tros dois municípios do norte, Matosinhos e Bar-
celos, que também subiram seis posições em 
matéria de atractividade no domínio dos “Negó-
cios”. 

Ainda no plano nacional, Famalicão fica na 
39.ª posição global dos indicadores “Negócios”, 
“Visitar” e “Viver”.

No que toca ao pódio global a norte, Vila 
Nova de Famalicão fica em 2019 na posição 14, 
entre 308 municípios, conseguindo subir uma 
posição relativamente ao ano anterior. Em ma-
téria de “Negócios” ascende na região para o 8.º 
lugar, atrás do Porto, Braga, Gaia, Guimarães, 
Matosinhos, Barcelos e Maia (por ordem decres-
cente da tabela).

No domínio da categoria “Viver”, o concelho 
assume a 12.ª posição. À frente ficam novamen-
te Porto (1.º), Braga (2.º), Gaia (3.º), Guimarães (5.º), Matosinhos (4.º), Barcelos (7.º) e Maia 
(9.º), e ainda os concelhos de Vila Real (6.º), (Viana do Castelo (8.º), “Bragança (10.º), e Vila 
do Conde (11.º).

“Visitar” é o indicador onde Vila Nova de Famalicão mais perde para a concorrência a nor-
te, assumindo a 26.ª posição entre 86. Por ordem decrescente tem à sua frente os concelhos 
de Porto, Braga, Guimarães, Matosinhos, Gaia, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Ponte 
de Lima, Maia, Vila do Conde, Bragança, Chaves, Vila Real, Espinho, Esposende, Amarante, 
Barcelos, Caminha, Santa Maria da Feira, Lamego, Valongo, Santo Tirso, Arcos de Valdevez, 
Penafiel e Vila Nova de Cerveira.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Marca é atribuída ao concelho pela Bloom 
Consulting, no Ranking de Municípios 2019

Famalicão é “estrela” 
na atractividade para 
os negócios

Fértil Cultural assinala 
9 anos com espectáculo

A Fértil Cultural celebra nove anos de exis-
tência no próximo dia 26 de abril. Para cele-
brar esta data programou dois dias de espec-
táculos na Casa da Pedreira, espaço onde 
desenvolve as suas criações, na freguesia de 
Gondifelos. 

A celebração começa no dia 25 de Abril 
com o espectáculo “Histórias com Música Lá 
Dentro” do Som do Algodão, um espectáculo 
que cruza o teatro, a música e a exploração 
sonora com a palavra. Um momento de par-
tilha para o público mais pequeno juntamente 
com as suas famílias. 

No dia 26 o palco é de todos os que lá qui-
serem entrar e partilhar os seus dotes artís-
ticos. No palco haverá instrumentos musicais 
disponíveis e a ideia é fazer uma verdadeira 
comemoração colectiva onde os convidados 
podem fazer parte do espectáculo com o 
apoio da equipa artística da Fértil. 
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Cinco menores, todos 
eles do sexo masculino, te-
rão sido abusados sexual-
mente, entre 2014 e 2018, 
por um vizinho de 28 anos 
de idade. O homem, detido 
pela PJ do Porto em Março 
de 2018, e preso preventi-
vamente desde essa altura, 
aliciava os rapazes para ex-
perimentar jogos de com-
putador em sua casa, onde 
consumou uma grande parte 
dos crimes. Para que não o 
denunciassem, ameaçava-
-os.

O arguido, natural de Es-
panha mas residente em 
Fradelos há pelo menos dez 
anos, freguesia onde se con-
sumaram os abusos, come-
çou a ser julgado na passa-
da quarta-feira no Tribunal 
de Guimarães. O julgamen-
to decorre à porta fechada, 
dada a sensibilidade do pro-
cesso. 

Nesta primeira sessão, 
ao que O Povo Famalicense 
conseguiu apurar, o arguido 
terá optado pelo silêncio, 
tendo sido ouvidas apenas 
as testemunhas de acusa-

ção. As vítimas estão dis-
pensadas do julgamento, 
dado que o seu depoimento 
foi validado para memória 
futura. Os seus testemunhos 
deverão ser lidos nas próxi-
mas sessões.

O homem de 28 anos 
está acusado de 32 crimes 
de abuso sexual de crianças, 
dois de violação agravada, 
três de coação agravada, 

um de pornografia de meno-
res, e ainda de um crime de 
violação de domicílio e outro 
de dano, porque chegou a 
arrombar a porta da resi-
dência de uma das suas ví-
timas, de madrugada, para a 
encontrar. Para além destes 
crimes, a acusação imputa-
-lhe ainda penas acessórias 
que implicam a proibição de 
exercício de funções por cri-

mes contra a autodetermina-
ção sexual e liberdade sexu-
al, e a proibição de confiança 
de menores.

À data da detenção do ar-
guido, que aconteceu depois 
de um dos menores o denun-
ciar, quando no regresso do 
cumprimento de uma pena 
de prisão de seis meses quis 
reincidir nos abusos, a PJ 
encontrou várias dezenas 
de imagens de menores de 
idade, sobretudo do sexo 
masculino, gravadas no seu 
telemóvel. Nas referidas ima-
gens, os menores surgiam 
em roupa interior ou até des-
pidos.

Jogos 
de computador 
eram o “isco”

À data em que os factos 
terão sido cometidos, as ví-
timas teriam entre nove e 12 

anos de idade. Para conse-
guir levá-las até sua casa, o 
arguido usava como “isco” o 
convite para experimentarem 
jogos de computador em sua 
casa. Os rapazes acediam, e 
seria nessa altura que o ho-
mem investia sobre eles.

Segundo a acusação, dos 
32 crimes de abuso sexual, 
13 terão visado apenas um 
dos cinco rapazes, à data 
com dez/onze anos. Seria 
também esta a vítima que o 
arguido procurava, num ca-
ricato episódio descrito na 
acusação, em que arrombou 
a porta da casa onde aquela 
residia com a família para a 
encontrar. Ter-se-á depara-
do no interior com o pai, e 
acabou por abandonar o lo-
cal. O dito episódio terá ocor-
rido cerca das duas horas da 
manhã, apenas dez dias an-
tes de ser detido pela PJ.

Em todos os casos, a acu-
sação do Ministério Público 
considera que o arguido agiu 
de forma livre, voluntária e 
consciente, com o propósito 
de satisfazer os seus dese-
jos sexuais, chegando a usar 
força física contra as vítimas, 
ou simplesmente tirando par-
tido da condição frágil dos 
cinco rapazes, que bem sa-
bia não terem capacidade ou 
discernimento necessários 
para tomar qualquer deci-
são livre e pessoal quanto à 
prática de actos de natureza 
sexual. A acusação conside-
ra ainda que o arguido tinha 
consciência de que a sua 
conduta prejudicava o livre 
e são desenvolvimento da 
personalidade das vítimas, 
e fala de um aproveitamento 

da relação de confiança que 
com elas mantinha, assim 
como da sua fragilidade e in-
genuidade.

Abusos 
interrompidos por 
pena de prisão

Os abusos sexuais, que 
seriam perpetrados desde 
2014, terão sido interrompi-
dos em 2016 durante período 
não concretamente apurado, 
uma vez que o arguido es-
teve emigrado em França. 
O mesmo terá ocorrido en-
tre 27 de Fevereiro e 27 de 
Agosto de 2017, seis meses 
durante os quais cumpriu 
pena de prisão por outro pro-
cesso julgado no Tribunal de 
Famalicão.

De resto, terá sido depois 
do cumprimento da pena, 
e uma vez regressado à re-
sidência em Fradelos, que 
tentou retomar os abusos, o 
que desencadeou denúncia 
de umas das vítimas.

O indivíduo a ser julgado 
é o mesmo que, em 2009, à 
data com 18 anos de idade, 
terá causado alvoroço junto 
à Escola Básica 2, 3 de Ri-
beirão, ao subir a uma grua 
ali instalada, ameaçando ati-
rar-se. O episódio, que justi-
ficou a mobilização de fortes 
meios de socorro e policiais, 
terá sido motivado por ra-
zões passionais, segundo o 
próprio acabaria por confes-
sar depois às autoridades. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Julgamento começou na passada semana em Guimarães e decorre à porta fechada

Homem de 28 anos acusado de 32 crimes 
de abuso sexual de 5 rapazes

Arguido está preso preventivamente há mais de um ano

Alex Ryu Jitsu no Torneio 
Internacional de Boxe

O Torneio Internacional de Boxe, realizado em Por-
timão de 29 a 31 de Março, inserido no programa da 
cidade Europeia do Desporto, Portimão, contou com 
a presença da Aamdemia Alex Ryu Jitsu, que se fez 
representar pelos atletas Miguel Leitão e Ana Novais, 
acompanhados pelo Mestre Carlos Sá e instrutor Ma-
nuel Campos, pertencentes a academia de Cavalões e 
Associação Dragonclub. 

O atleta Miguel Leitão teve o seu primeiro combate 
contra um atleta francês, num combate de três rounds 
de três minutos, e conseguiu conquistar a maioria de pontos dos juízes e respetiva vitória. 
De seguida, contra o atleta de Loulé, num combate de “muita intensidade e de muito equi-
líbrio”, como descreve a Academia, a vitória foi atribuída ao oponente.

A atleta Ana Novais, numa final contra uma atleta de Espanha, começou por dominar o 
primeiro round, havendo um equilíbrio no segundo e terceiro, sendo que, no final, a vitória 
sorriu para atleta espanhola por uma diferença mínima de pontos.

A Academia envia os parabéns aos seus atletas, que conquistaram ambos o segundo 
lugar, deixando uma “excelente imagem do Alex Ryu Jitsu e mostrando que estarão prepa-
rados para diferentes vertentes de combate”.
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O último “World Happiness Report” 
(“Relatório Mundial da Felicidade”), uma 
espécie de índice ou de “ranking mundial 
da felicidade”, aponta os portugueses como 
sendo atualmente mais felizes do que eram 
num passado recente. Houve uma variação 
positiva de 0,129 pontos relativamente ao 
ano de 2018, o que coloca Portugal na 66ª 
posição, num universo de 156 países 
estudados, com uma subida de dez posições 
neste ano de 2019! Esta é já a sétima edição 
deste estudo e mostra que houve uma 
evolução do bem – estar da população 
portuguesa e da população famalicense, 
medida através de critérios como o PIB per 
capita, medidas de apoio social, esperança 
média de vida saudável, liberdade para 
fazer escolhas e perceção sobre a 
corrupção. Na liderança desta “tabela” 
mundial estão os países nórdicos.

1. Somos mais felizes…

Gabriel Garcia Márquez, Prémio Nobel da Literatura, diz 
no seu livro, “Do amor e outros demónios”, que “não há remé-
dio que cure o que a felicidade não curar”!

Com os meus amigos, “discuto” com frequência as ques-
tões da felicidade e eles olham-me com ar cético, quando 
lhes digo que o fim e o princípio de toda a ação política é 
garantir a felicidade das pessoas e dos povos! A política só 
tem sentido se “encaminhar” as pessoas para a felicidade…

Se nos debruçarmos sobre um governo nacional ou local, 
concluímos com facilidade isso. António Costa é o responsá-
vel pelo Governo de Portugal e Paulo Cunha pelo Governo 
Local de Vila Nova de Famalicão. Tudo aquilo que executam 
ou que propõem que se execute tem como o objetivo a felici-
dade dos cidadãos portugueses e, no caso de Vila Nova de 
Famalicão, a felicidade dos cidadãos famalicenses.

Quando tomam medidas para a saúde, para a educação, 
para a cultura, no desporto e tempos livres, na ação social 
e na solidariedade social, na indústria, nos transportes, nos 
salários mínimos, na segurança social, nas bolsas de estu-
do, na habitação, nos passes sociais, nos livros escolares, 
há sempre um elo comum: fazer com que as pessoas sejam 
mais felizes. Isto é o essencial a que os governos nacionais 
ou locais se “sentem obrigados” nos tempos ditos “normais”. 
Excetuam-se naturalmente os tempos de crise, sobretudo os 
tempos de crise económica e financeira, em que as coisas 
não se processam da mesma forma. E nós conhecemos bem 
o que isto é!

O último “World Happiness Report” (“Relatório Mundial da 
Felicidade”), uma espécie de índice ou de “ranking mundial 
da felicidade”, aponta os portugueses como sendo atualmen-
te mais felizes do que eram num passado recente. Houve 
uma variação positiva de 0,129 pontos relativamente ao ano 
de 2018, o que coloca Portugal na 66ª posição, num universo 
de 156 países estudados, com uma subida de dez posições 
neste ano de 2019!

Esta é já a sétima edição deste estudo e mostra que houve 
uma evolução do bem – estar da população portuguesa e da 
população famalicense, medida através de critérios como o 
PIB per capita, medidas de apoio social, esperança média 
de vida saudável, liberdade para fazer escolhas e perceção 
sobre a corrupção.

Na liderança desta “tabela” mundial estão os países nórdi-
cos. Em primeiro lugar surge a Finlândia, seguida pela Dina-
marca, Noruega, Islândia, Holanda, Suíça e Suécia, embora 
eu pense que com todo o frio que passam nos invernos rigo-
rosos que têm que suportar, deviam sentir-se muito infelizes! 
Mas isto é para mim que sou um “amigo fiel” do sol e do calor, 
mas não é disso que estamos a falar…

 
2. A guerra destrói a felicidade…

A Europa, honrando a sua qualidade de “berço da civi-
lização”, é “rainha e senhora” no topo deste “ranking”, mas 

nas primeiras posições não 
faltam também países da 
América e da Oceânia, mui-
to famosos pela qualidade 
de vida dos seus habitantes, 
com destaque para o Cana-
dá, Costa Rica e Austrália. 
No lado oposto, na base 
desta “tabela” da felicidade 
estão países como a Tan-
zânia, o Afeganistão, a Re-
pública Centro – Africana e 
o Sudão do Sul, países que 

todos identificamos, mesmo de forma empírica, como muito 
infelizes. A guerra, a destruição permanente e a pobreza são 
os maiores inimigos da felicidade…

Este documento refere também que a disparidade nos ní-
veis de felicidade dos povos, na Europa Ocidental, aumentou 
entre 2006 e 2012, mas tem vindo a diminuir constantemente 
desde então. Já a Europa Central e Oriental têm-se mantido 
constantes. Na Europa Ocidental, os países e os povos são 
cada vez mais felizes; na Europa Central e na Europa de Les-
te, há uma espécie de “estagnação” da felicidade.

Os investigadores consideram muito importante medir 
como é que a felicidade está distribuída, de forma a ser tida 
em conta no futuro e descobrirmos que os efeitos da igual-
dade da felicidade são “frequentemente maiores e mais sis-
temáticos” que os das disparidades nos rendimentos. Um 
exemplo muito concreto: as desigualdades na distribuição da 
saúde têm mais efeitos sobre a satisfação com a vida do que 
aqueles que têm origem nos seus rendimentos. Quer isto di-
zer que, independentemente dos rendimentos materiais das 
pessoas (ganhar muito ou pouco dinheiro), há outros indica-
dores que podem ser decisivos para o “ranking” da felicidade 
como, por exemplo, um bom sistema de saúde que atue na 
hora certa e com a humanidade e rapidez necessárias. 

3. Governos e felicidade…

O “Relatório Mundial da Felicidade” não deixou de lado a 
política, uma vez que os governos mundiais, nacionais e lo-
cais são responsáveis por definir as estruturas institucionais 
e políticas nas quais as pessoas e as empresas operam.

A felicidade tem também efeitos sensíveis na ligação mais 
forte ou mais débil às comunidades a que pertencemos. À 
medida que a felicidade das pessoas aumenta, sentimos 
mais “vontade” de ajudar os outros, tentando, por essa via, 
torná-los também mais felizes. Não admira, por isso, que 
22,5% dos Portugueses (e naturalmente dos Famalicenses) 
refira que já fez ofertas (em géneros ou em dinheiro) a uma 
instituição particular de solidariedade social. Se os indicado-
res de felicidade que mencionámos atrás forem efetivamente 
fortes, mais as pessoas estarão disponíveis para se envol-
verem, direta ou indiretamente, em ações de solidariedade 
social.

Nem de propósito. No contexto da apresentação da nova 
“simbologia” do Município de Vila Nova de Famalicão, o de-
sejo de felicidade dos Famalicenses não foi ignorado ou es-
quecido. Está presente!

O símbolo representa centralidade e coesão, reproduzin-
do de forma estilizada o “F” que é de Famalicão, mas que é 
também o “F”” de Família, Felicidade, Força e Futuro…

Dia a Dia - Mário Martins

Sejamos todos muito felizes!
8 O POVO FAMALICENSE 16 de Abril de 2019

Didáxis de Riba de Ave
Alunos de Geriatria e Desporto 
atentos ao tema da qualidade 
de vida na terceira idade

Uma comitiva do Centro Social e Paro-
quial São Miguel de Ceide, do Centro Social 
Paroquial de Santa Cristina de Serzedelo e 
Centro Social e Cultural de Riba de Ave, es-
tiveram na Didáxis de Riba de Ave no passa-
do dia dez, com o objectivo de permitir aos 
alunos do curso de Técnico de Geriatria de-
senvolverem uma atividade de coordenação 
motora e interação social com os utentes.

Os jovens e os seniores “tiveram a opor-
tunidade de se conhecerem e de juntos 
partilharem memórias, conhecimentos e sa-
beres”, esclarece a escola, que agradece aos utentes e parceiros a recetividade na partici-
pação destas iniciativas, tão importantes para os seus alunos.

Para encerrar as atividades dedicadas ao tema da “Qualidade de vida na 3.ª idade”, ra 
escola recebeu ainda uma comitiva do Vitória Sport Clube. Os alunos dos cursos de Des-
porto e Geriatria mediaram o encontro dos jogadores Mattheus, Rochinha, André Almeida 
e Neno com os restantes alunos. Para a escola, a presença dos jogadores do Vitória foi 
sem dúvida “a melhor forma de encerrar as atividades letivas e desejar a todos os alunos 
umas boas férias de Páscoa”.
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Os pais dos 179 alunos 
do Externato Delfim Fer-
reira (EDF) estão desde a 
passada sexta-feira à espe-
ra de um sinal do Ministério 
da Educação (ME) que lhes 
indique qual vai ser o futuro. 
A poucos dias da retoma das 
aulas, que acontece den-
tro de uma semana, os pais 
continuam ser saber se há 
condições para viabilizar a 
conclusão do ano lectivo no 
colégio, ou se vão ter que 
procurar nova escola onde 
os filhos o possam concluir.

A novidade é avançada 
ao Povo Famalicense pelo 
porta-voz dos pais, Nelson 
Costa, segundo o qual a 
tutela falhou o prazo para 
indicações acerca do fu-
turo daquela comunidade 
educativa. “A resposta não 
chegou”, alega o encarre-
gado de educação, segundo 
o qual a passada sexta-fei-
ra era o dia das definições, 
atendendo a reuniões que 
apontaram para a possibili-
dade de viabilização do ano 
lectivo no EDF, e afastamen-
to do cenário de transição 
dos alunos para a escola 
pública. “Os pais começam 
a ficar desesperados. Não 
só porque não sabem o que 
os espera, mas também por-
que a acontecer o pior dos 
cenários, do Externato não 
reabrir, os alunos podem ter 
que trocar de manuais esco-
lares, terão que ser criadas 
novas rotinas, etc…”, refere 
a propósito, suspeitando que 
a ausência de novidades da 
parte do ME estará precisa-
mente a “jogar no desespero 
dos pais”, para que se “desu-
nam e desistam” de procurar 
uma solução que permita a 
conclusão do ano lectivo.

Segundo Nelson Costa, 
depois da reunião com o 
representante do responsá-
vel Norte da Direcção Geral 
dos Estabelecimentos Es-
colares, ficou acordado que 
uma comitiva de técnicos do 
ME se dirigiria para o EDF – 
como de resto confirmou ao 
Povo Famalicense o delega-

do regional João Gonçalves 
-, com o objectivo de apre-
sentar as soluções de tran-
sição aos pais, mas que es-
tas mesmas reuniões foram 
desconvocadas pela própria 
tutela, criadas que foram as 
expectativas de uma solução 
financeira para a retoma no 
terceiro período lectivo. “Es-
tas reuniões foram desmar-
cadas porque havia expec-
tativa de uma solução. Foi o 
ministério que convocou os 
pais por mensagem, e uma 
ou duas horas depois des-
convocou”, sustenta a pro-
pósito. O porta-voz sublinha 
que esta situação deu alento 
aos encarregados de edu-
cação, que agora se sentem 
defraudados com o silêncio 
do ME. Indignado, frisa que 

o Governo “não se pode de-
mitir das suas responsabili-
dades”, porque é a ele que 
cabe intervir em matéria de 
educação, mas também por-
que ainda tem ali turmas em 
regime de contrato de asso-
ciação.

O Povo Famalicense pro-
curou obter esclarecimentos 
do ME a propósito da des-
mobilização destas reuniões, 
e sobre eventuais medidas 
que permitam a manutenção 
do colégio aberto de modo 
a que os alunos possam ali 
concluir o ano lectivo, toda-
via, não obtivemos qualquer 
resposta até ao fecho desta 
edição.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Ministério convocou pais, e desconvocou-os 
a seguir, garante porta-voz dos pais

Depois da 
esperança, o silêncio 
da tutela deixa pais 
do EDF à beira 
do desespero
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Rui Pinto, o famoso ha-
cker ou delator, divulgou em 
2015 informação sobre ca-
sos de corrução no futebol, 
no site fotballleaks. Na se-
quência do seu feito, esteve 
em prisão domiciliária entre 
os dias 18 de janeiro até 5 de 
março do presente ano, na 
cidade que o acolheu pelo 
programa de Erasmus, em 
Budapeste.

Edward Snowden, tendo 
já trabalhado para os servi-
ços americanos, CIA e NSA, 
divulgou detalhes da Agên-
cia Nacional de Segurança 
Norte Americana. Informa-
ção ultra-secreta. Uma das 
consequências foi a sua sa-
ída dos EUA, para a Rússia.

Julian Assage, através da 
WikiLeaks, foi denunciando 
casos de corrupção e es-
quemas internos políticos, 
nomeadamente nas última 
eleições presidenciais dos 
EUA. Pela mão de Chelsea 
Maning, ex-militar dos esta-
dos Unidos divulgou infor-
mação do departamento de 
Defesa Americano.

No esquema denomina-
do PanamaPapers, o delator 
que trabalhava através do 
nome fictício de John Doe, 
chegou a pensar-se que te-
ria sido preso em Genebra 
em 2016, mas tornou-se num 
alerta falso. Este esquema, 
queenvolve diversos países, 
divulgou as suas primeiras 
delações em 2016, sobre 

crimes de branqueamento 
de capitais, evasão fiscal e 
esquemas de planeamento 
tributário agressivo.

Estas fugas de informa-
ção, sobre entidades que 
têm as suas sedes em pa-
raísos fiscais, não foram 
casos únicos, outros exem-
plos como a OffshoreLeaks, 
Luxleaks ou Swissleaks, são 
nomes de plataformas que 
contribuíram da mesma for-
ma para denunciar esque-
mas fiscais.

As fugas de informação 
a que vamos assistindo, são 
mais vulgares do que o que 
se possa pensar. Tudo o que 
fazemos de uma forma, ou 
de outra, vai sendo tornado 
público. Exemplo disso são 
as redes sociais, a nossa cai-
xa de correio de e-mail ou as 
informações que dispomos 
nas navegações que efetua-
mos pela internet, onde res-
pondemos, sem pensar, às 
questões sobre privacidade.

Não estando a branque-
ar os crimes que os casos 
expostos (sendo que alguns 
são demasiado graves), a 
era da globalização chegou 
e veio para ficar. Se deve 
ficar à mercê dos tribunais 
o julgamento das fugas de 
informação, também deverá 
ficar na consciência de cada 
um de nós o que fazemos 
para o conseguir contrariar.

A diferença entre delator 
ou hacker é uma linha muito 

ténue. Denunciar crimes de 
branqueamento fiscal e esta 
informação ser utilizada pelo 
estado sem qualquer puni-
ção, nem causar qualquer 
desrespeito, não pode ser 
avessa à denuncia de cri-
mes de corrupção no mundo 
do futebol, como exemplo e 
este ser um crime que lesa à 
pátria.

Nasci num mundo em 
que poucas são verdadeiras 
barreiras. Um clique aproxi-
ma-me de tudo aquilo que 
pretendo.Vão proibir-me o 
acesso à circulação da in-
formação ou educar-me da 
exposição que isso impõe?

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Hacker ou delator

WAC Wordl All Styles Championship 2018

Catarina Martins 
conquista título mundial  
 

A famalicense Catarina 
Martins alcançou mais um 
título mundial em mais uma 
edição da WAC 2019 que 
decorreu nas Caldas da Rai-
nha, juntando ainda mais 
dois pódios. 

O campeonato do Mun-
do de todos os estilos, “Wac 
World All Styles Cham-
pionship”, contou com a par-
ticipação de mais de 8000 
atletas oriundos de 70 paí-
ses, para além dos “Grandes 
Mestres” das Artes Marciais 
do Mundo e do Presidente 
da Federação Portuguesa de 
Alex Ryu Jitsu, Mestre Ale-
xandre Carvalho. A

 jovem atleta de Alex Ryu 
Jitsu, em representação da 
Academia de Antas, liderada 
pelo Mestre Manuel Cunha, 
esteve em evidencia ao arrecadar três troféus em outros tantos estilos em que esteve em 
competição, com destaque para a medalha de ouro na modalidade de Rumble WAC.
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Primeiro através dos 
vereadores com assento 
no executivo, e agora em 
conferência de imprensa, o 
Partido Socialista (PS) ma-
nifestou as suas preocupa-
ções quanto ao que revelam 
os números do relatório de 
contas de 2018 da Câmara 
Municipal. 

Rui Faria, líder da conce-
lhia local do partido, diz mes-
mo que este documento traz 
à tona “um dos maiores em-

bustes da democracia fama-
license”, revelando uma vez 
mais que “a expectativa cria-
da inicialmente, no momento 
da apresentação do Plano 
de Actividades e Orçamento, 
foi rapidamente gorada num 
resultado que é cruel para os 
famalicenses”.

A avaliação global do PS 
aponta para um exercício 
“francamente mau”, que se 
reflecte sobretudo num au-
mento da despesa corrente. 

Rui Faria considera que esta 
escala expõe o município 
a riscos, uma vez que, “no 
caso da receita cobrada bai-
xar abruptamente em tempo 
de crise”, será necessário 
suportar essa mesma des-
pesa. De acordo com os 
números apresentados pe-
los socialistas, desde 2013 
a despesa corrente “já au-
mentou mais de 20 milhões 
de euros”. Neste quadra re-
ferem-se ainda às despesas 
com pessoal, que aumenta-
ram três milhões de euros.

A subir com a despesa 
corrente está a receita, que 
segundo o PS “é a maior 
de sempre”. Neste plano 
Rui Faria volta a salientar a 
inflexibilidade do executivo 
para baixar os impostos e 
devolver com isso alguns 
rendimentos às famílias. A 
propósito, critica: “diz o se-
nhor presidente que prefere 
cobrar e redistribuir de forma 
justa. Mais uma falácia. O 
que esta Câmara verdadei-

ramente faz é cobrar um pão 
e distribuir uma migalha”. E 
acrescenta ainda: “os fama-
licenses pagam e a Câmara 
desbarata como entende, é 
esta a justiça deste executi-
vo”.

Em contra-ciclo com os 
aumentos da despesa cor-
rente e receita, o PS alega 
que está o investimento. Pe-
gando no Plano Plurianual de 

Investimentos, os socialistas 
falam de uma execução da 
ordem dos 42 por cento face 
à previsão inicial, e da ordem 
dos 53 por cento depois de 
várias revisões. 

Rui Faria denunciou as-
sim que “o caminho que tem 
vindo a ser seguido tem pro-
vocado muitas discrepâncias 
entre aquilo que é o discurso 
oficial e aquilo que é a rea-

lidade”. Atira-se á “máquina 
de propaganda desta maio-
ria”, a qual acusa de inundar 
o território “usando uma es-
tratégia que nos faz muitas 
vezes lembrar a máxima d 
Voltaire: ‘mintam, mintam 
sempre, porque alguma coi-
sa fica da mentira’”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

PS toma posição pública sobre o exercício da Câmara, no rescaldo do voto contra

Relatório e contas de 2018 
traz à tona “um dos maiores embustes 
da democracia”

Rui Faria, líder da concelhia socialista, foi o porta-voz da posição do partido

Almoço de ex-alunos 
do Colégio de Riba de Ave

As velhas guardas do Colégio de Riba de Ave, que o 
frequentaram entre 1962 e 1974, vão promover, no próxi-
mo dia 4 de maio, pelas 12h00, um almoço convívio.

As inscrições podem ser feitas até 30 de Abril con-
tactando Manuel Mota (919983424) ou Goreti Pimenta 
(919261408).

A organização apela à adesão dos ex-alunos com o ob-
jectivo de dar dimensão ao grupo de velhas guardas.
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O novo Regulamento dos 
Projetos de Investimento de 
Interesse Municipal, publica-
do na passada terça-feira em 
Diário da República, depois 
de aprovado pelo Executivo 
e Assembleia municipais, dá 
privilégio à qualidade do em-
prego e ao numero de postos 
de trabalho criados em sede 
de análise das candidaturas 
aos apoios municipais.   

O regulamento criado 
pela Câmara para apoio a 
iniciativas empresariais de 
interesse municipal – desig-
nadas por Projetos Made 
2IN - tem novos critérios de 
classificação. Se até aqui 
o volume do investimento 
a realizar era o critério com 
maior peso, agora o número 
de postos de trabalho líquido 
a criar passa a ser o critério 
mais valorizado, valendo 40 
por cento da classificação, 
ao invés dos anteriores 20 
por cento. 

Atraés das alterações 
propostas, passa também 
a valorizar-se a celebração 

de contratos de trabalho 
por tempo indeterminado – 
quando antes não era feita 
qualquer distinção entre con-
tratos com e sem termo – e 
as empresas que melhorem 
a sua massa salarial anual 
total. 

Refira-se que o novo 
Regulamento Made 2IN in-
troduz também alterações 
nos benefícios fiscais con-

cedidos aos empresários. A 
redução do valor das taxas 
das operações urbanísti-
cas podem ir agora até aos 
100%, contra o máximo de 
50% previsto no anterior re-
gulamento. 

Os benefícios fiscais de-
pendem da classificação que 
vier a ser conferida aos no-
vos projetos empresariais, e 
podem traduzir-se também 

na isenção total ou parcial 
do IMI e do IMT em proje-
tos com investimento igual 
ou superior a três milhões 
de euros e na atribuição de 
um gestor de projeto indi-
cado pelo município, para 
acompanhamento dos pro-
cedimentos administrativos e 
para apoio no levantamento 
de espaços disponíveis para 
implementação do projeto. 

Recorde-se que o Regu-
lamento Made 2IN está em 
vigor desde outubro de 2014 
e até agora foram aprovados 
56 projetos empresariais de 
interesse municipal que re-

presentaram um investimen-
to global de 180 milhões de 
euros, a que ficaram asso-
ciados 1157 novos postos de 
trabalho.

Mais informações e a lista 
completa dos investimentos 
classificados em Famalicão 
de Interesse Municipal em 
www.famalicaomadein.pt. 

Número de postos de trabalho criados vai ter mais peso que o volume do investimento 
na avaliação das candidaturas

Novo Regulamento Made 2IN privilegia 
mais e melhor emprego

Jovem de 25 anos é o engraxador 
da era moderna

Engraxat abriu 
loja e quer estender 
conceito ao país

A Engraxat, empresa 
criada pelo famalicense de 
25 anos Alexandre Mar-
ques, acaba de abrir uma 
loja própria, na cidade de 
Famalicão, e quer chegar a 
todo o país.

Conhecido já como o 
engraxador dos tempos 
modernos, Alexandre Mar-
ques fez rejuvenescer uma 
arte antiga, e tudo indica 
que o futuro será auscipio-
so.

O conceito é idêntico ao 
de engraxador de rua. De 
forma original, propõe dar 
uma nova vida às sapatilhas que, com o uso, perdem o seu encanto. Apenas não exis-
te aquele momento de espera durante a limpeza. “Os clientes deixam as sapatilhas aqui 
na loja ou nos locais parceiros que fazem também recolha. Depois de dois ou três dias, 
recebem uma mensagem indicando que a limpeza está concluída, podendo levantar as 
sapatilhas na loja ou nesses locais”, explica Alexandre. 

Toda a ideia da Engraxat surge graças à sua experiência como funcionário em lojas de 
desporto, em que muitas vezes era confrontado pelos clientes com a pertinente questão 
“como devo limpar as minhas sapatilhas?”.

Recorrendo às informações que foi adquirindo - e respeitando um legado familiar, já que 
o seu avô era engraxador -, Alexandre começou a estruturar o plano de negócios da Engra-
xat em setembro de 2016, com o apoio da equipa do Gabinete de Apoio ao Empreendedor 
do Famalicão Made IN, lançando-o ao público em março de 2017.

Engraxando todos os tipos de sapatilhas, dando especial atenção às camurças, que 
requerem mais cuidado, Alexandre introduziu na Engraxat dois métodos de limpeza: a 
limpeza clássica, relativa apenas ao exterior da sapatilha e a limpeza profunda, que inclui 
limpeza exterior, interior, serviço de fragrância e desodorização.

A evolução natural do negócio tornou-se inevitável: “Comecei com as parcerias, agora 
abri a loja física em Famalicão (Rua Alberto Sampaio, 43, Loja 3) e vou também trabalhar 
com uma transportadora a nível nacional para recolher as sapatilhas em qualquer ponto 
do país, sem a pessoa sair de casa, com um preço de apenas 8 euros, ida e volta”, revela 
Alexandre. 

As expectativas são as melhores. “Tenciono fazer com que a Engraxat cresça cada vez 
mais, com passos sustentáveis”, remata. 
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Envergando a farda da 
PSP, uma delegação de alu-
nos do 1.º ciclo esteve envol-
vida numa operação Stop, 
na passada terça-feira na 
Avenida Marechal Humber-
to Delgado, com o objectivo 
de sensibilizar os condutores 
para a prevenção dos maus 
tratos infantis, relembrando 
alguns dos direitos funda-
mentais das crianças.

A iniciativa é uma de vá-
rias acções do género que 
decorrem ao longo de Abril 
no concelho de Vila Nova de 
Famalicão, também com a 
colaboração da GNR, inseri-
das no mês internacional da 
prevenção dos maus tratos 
na infância. 

Convicta de “as crianças 
são os melhores mensagei-
ros na sensibilização para 
os maus tratos na infância”, 
Elsa Rocha, presidente da 
Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens (CPCJ), 
entidade promotora das ac-
ções, adianta que os objec-
tivos são os de “diminuir os 
casos de maus tratos, e que 
as crianças estejam mais 

alerta, mas também que as 
pessoas fiquem mais cons-
cientes da necessidade de 
serem activos na prevenção 
doas maus tratos”.

Diogo, de nove anos de 
idade, foi um dos “agentes” 
da PSP que esteve na abor-
dagem aos condutores. “Es-
tive a contar-lhes a história 
do Laço Azul. A história fala 
de dois meninos mal trata-
dos pelos pais. A avó desco-
briu, e pôs uma fita azul no 

carro para que as pessoas 
que perguntassem porquê, 
e ela poder responder que 
fazia aquilo para que mais 
nenhuma criança fosse mal 
tratada como os netos dela”.

A “agente” Matilde, de oito 
anos, refere que os conduto-
res reagiram bem à abor-
dagem dos meninos. “Acho 
que é importante porque ne-
nhuma criança deve receber 
maus tratos”, refere a aluna, 
segundo a qual o tema foi 

tratado na sala de aula, com 
abordagens sobre a violên-
cia doméstica, a violência 
psicológica e física.

Famalicão 
com redução 
de processos 
de maus tratos

A traçar o perfil do conce-
lho, esta responsável fala de 

um volume processual da or-
dem dos 656, dos quais 250 
permanecem activos, núme-
ro que reflecte uma redução 
da ordem dos 50. Segundo 
Elsa Rocha a maioria dos 
casos sinalizados e activos 
de maus tratos na infância 
compaginam com casos de 
violência doméstica. “A vio-
lência doméstica é o mais 
sinalizado, seguido da negli-
gência e absentismo esco-
lar. A negligência aumentou 
significativamente, e passou 
para segundo. O absentismo 
escolar diminuiu um bocadi-
nho e passou para terceiro 
motivo da sinalização”, es-
clarece.

A presidente da CPCJ 
considera que estas acções 
de prevenção têm surtido 
efeito, na medida em que 
têm havido mais casos de si-
nalização por anónimos, co-
nhecidos ou vizinhos, o que 
reflecte uma maior conscien-
cialização das pessoas em 
torno desta temática.

No prosseguimento das 
acções no âmbito do mês 
internacional da prevenção 

dos maus tratos na infân-
cia, a 28 de abril, realiza-se 
a habitual caminhada pelos 
Direitos das Crianças, com 
início marcado para as 9h30, 
nos Paços do concelho. A 
jornada termina no Parque 
da Devesa e os interessados 
devem inscrever-se através 
do mail cpcj@vilanovafa-
malicao.cnpbpcj.pt . Para 
além destas atividades, irão 
decorrer ainda mais de uma 
dezena de ações de sensi-
bilização em escolas, envol-
vendo cerca de 750 crianças 
e jovens. Haverá ações de 
formação para professores.

O mês termina com a 
construção de um Laço Hu-
mano, no dia 30 de abril, 
pelas 14h00, nos Paços do 
Concelho.

As iniciativas são pro-
movidas pela Comissão de 
Proteção de Crianças de 
Jovens em colaboração com 
a Câmara Municipal e com 
as forças policiais da PSP e 
da GNR. Este ano, contam 
com o patrocínio da EMAC 
e Scop.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Mês internacional da prevenção com dez operações Stop no concelho

“Brigada” de palmo e meio sensibiliza 
para a prevenção dos maus tratos
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A história de Armando 
Bacelar, o advogado, polí-
tico antifascista, ministro, 
crítico literário e poeta que 
se notabilizou a nível nacio-
nal como líder da Oposição 
Democrática à ditadura do 
Estado Novo, conjugando a 
sua ação política com a dina-
mização cultural e literária, 
vai ser invocada no próximo 
dia 24 de abril, pelas 17h30, 
no Arquivo Municipal Alberto 
Sampaio, em mais uma ses-
são do ciclo de conferências 
“Conta-me a História”, que o 
município de Famalicão tem 
vindo a promover à volta da 
sua história e das suas figu-
ras mais proeminentes.

Inserida no âmbito das 
comemorações do 25 de 
Abril, a mesa redonda conta 
com a participação das filhas 
de Armando Bacelar, Eva e 
Manuela Bacelar. Estarão 
ainda presentes a investiga-
dora Filipa Sousa Lopes, que 
irá abordar a faceta de “polí-
tico”, Joaquim Loureiro irá fa-
lar sobre o “advogado”, será 
ainda lido um texto de Ama-
deu Gonçalves que aborda a 
caraterística de “crítico literá-

rio e teórico do Neorealismo” 
de Armando Bacelar e estará 
ainda presente Artur Lopes. 
A conferência será modera-
da pelo historiador Artur Sá 
da Costa.

Com esta iniciativa dá-se 
início também às Comemo-
rações do Centenário desta 
figura cimeira do concelho 
de Vila Nova de Famalicão. 
Armando Bacelar nasceu em 
1919 e faleceu em 1998. O 
programa comemorativo es-
tende-se, assim, por várias 
iniciativas que irão abordar 
a sua plurifacetada perso-
nalidade e as suas múltiplas 
atividades. Entre outras ini-
ciativas destaca-se a inau-
guração de uma exposição 
bibliográfica, com base no 
seu espólio e biblioteca do-
ado à Biblioteca Municipal 
Camilo Castelo Branco, um 
colóquio sobre as várias fa-
cetas da sua personalidade 
e as múltiplas atividades 
onde se envolveu e a edição 
da Coletânea de poesia “Eu 
e Tu Só”, uma obra inédita 
da sua autoria que foi tam-
bém oferecida à Biblioteca 
Municipal. Prevê-se ainda a 

edição dos Ensaios Literá-
rios organizados por Ama-
deu Gonçalves “Pre/textos: 
Armando Bacelar teórico do 
neorrealismo?” e uma ses-
são solene a decorrer a 25 
de Setembro (dia do aniver-
sário).

Armando Bacelar partici-
pou em todos os combates 
políticos relevantes no pós-
-guerra até à Revolução do 
25 de Abril de 1974. Ainda 

estudante na Academia de 
Coimbra colaborou com os 
escritores Fernando Namo-
ra, José Gomes Ferreira, 
João José Cochofel, Joa-
quim Namorado na criação 
da revista Vértice e no lança-
mento do Novo Cancioneiro, 
donde emerge o Movimento 
literário e artístico do neor-
realismo. A advocacia que 
exerceu desde 1944 com o 
escritório em Famalicão foi 

também um instrumento de 
luta política na defesa dos 
presos políticos nos tribunais 
plenários. Foi ministro dos 
Assuntos Sociais no I Gover-
no Constitucional. Em 1996 
foi agraciado com a Grã-
-Cruz da Ordem do Infante 
D. Henrique. 

Em 1992 apresentou nas 
II Jornadas de História Lo-
cal uma comunicação onde 
divulgou as suas memórias, 

num texto publicado no Bo-
letim Cultural de Famalicão 
“Memórias de Tempos Idos”. 
Por essa altura doou ao mu-
nicípio de V.N. de Famali-
cão a sua biblioteca pessoal 
(2605 livros) e o seu espó-
lio (611 unidades), os quais 
estão no Fundo Local da 
Biblioteca Municipal. Doou 
também uma coletânea de 
poesia “Eu e Tu Só”, onde 
seleciona a poesia dispersa 
que publicou, expressan-
do em carta a vontade de a 
publicar, o que nunca acon-
teceu.

Refira-se que a iniciativa 
“Conta-me a História” inse-
re-se no plano maior “25 de 
abril – Memória e Futuro”, 
que arrancou em 2015 com a 
criação da “Biblioteca Digital 
– Fundo Local da Oposição 
Democrática”, que disponibi-
liza online através do site da 
Biblioteca Municipal Camilo 
Castelo Branco documentos 
exclusivos das lutas pela li-
berdade no concelho e no 
país. 

Iniciativa insere-se nas comemorações do 25 de abril

História de Armando Bacelar reconstituída 
no ano do seu centenário

Armando Bacelar foi protagonista no comício comemorativo do 31 de Janeiro em 1974, no Porto
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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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PAN Famalicão
debateu alterações 
climáticas

“Pensar Global, Agir Local” foi o mote para um debate 
realizado no passado dia 11 pela estrutura local do PAN - 
Pessoas, Animais, Natureza, com o objectivo de reflectir 
sobre as alterações climáticas.

Em nota de imprensam, a líder Sandra Pimenta sublinha 
que o objectivo foi o de “envolver, sensibilizar e incentivar a 
população para uma participação mais ativa na nossa co-
munidade”. De resto, conisdera que é essencial “para que 
as mudanças sejam reais e a curto prazo”.

No entender do PAN, “agir local passa primeiro por to-
mar consciência de que os nossos atos individuais têm 
consequências para todos e para o planeta e existe uma 
necessidade urgente de mudarmos hábitos e escolhas 
para que as gerações futuras tenham um planeta susten-
tável”.

Esta conferência foi organizada pela comissão política 
de Famalicão e de Braga, que contou com a presença do 
candidato do PAN às europeias, Francisco Guerreiro,  e 
com a presença de três alunas  representantes do parla-
mento dos jovens da Escola D. Sancho I, que trouxeram a 
sua visão e as suas preocupações sobre esta crise. 

O debate contou ainda com a particpação de Jorge Cris-
tino, do Laboratório da Paisagem de Guimarães, que falou 
“sobre o que esta a ser feito em Guimarães para mitigar as 
alterações climáticas e como a cidade se está a adaptar 
para os riscos futuros”. Já Nuno Alvim, presidente da Asso-
ciação Vegetariana Portuguesa, “apresentou os impactos 
que a nossa alimentação tem no ambiente e como os po-
demos reduzir”.

O PAN lemta que nenhum representante da Câmara 
Municipal tenha marcado presença neste debate. O PAN 
Famalicão diz-se “empenhado em  que o planeta se torne 
foco principal e  seja tratado com a importância que lhe é 
devida”. 

A Juventude Social De-
mocrata (JSD) de Vila Nova 
de Famalicão, lançou o mote 
para as eleições europeias 
deste ano, no passado dia 13 
de Abril, com uma iniciativa 
que incluiu formação política 
para a Europa, e debate de 
ideias com o Eurodeputado 
do PSD e número três da 
lista às Europeias de 2019, 
José Manuel Fernandes.

Joana Santos Silva, pre-
sidente da JSD, sublinha 
que esta iniciativa tinha 
como objectivo principa “de-
monstrar aos jovens que 
participaram a importância 
da Europa e o propósito do 
surgimento deste projeto de 
paz e diálogo, bem como os 
contributos que tem saído 
das instituições europeias 
para os jovens portugueses 
e demais população, como o 
‘Erasmus +’, ou e ‘O teu pri-
meiro emprego EURES’”. A 
líder deixa claro que “somos 
uma geração Europa, todos 
nós nascidos após 1986 e 
por isso, temos de dar o nos-
so contributo na defesa das 
instituições que dão muito a 
Portugal e à Juventude”. As-
sim, “perceber os desafios 

futuros que surgirão com a 
estagnação da economia 
europeia e da moeda única” 
revela-se determinante, con-
sidera.

Joana Santos assume 
que “o combate à abstenção 
é o principal desafio nes-
tas eleições.” Aqui a JSD 
Famalicão “também dará o 
seu contributo no sentido de 
despertar o interesse dos jo-
vens para estas eleições e 
comprometê-los para o dia 
26 de maio”, aponta, e assu-
me: “trabalharemos para que 
a lista do PSD, encabeçada 
por Paulo Rangel obtenha 
o melhor resultado de sem-
pre, a maior representação 
de entre os 21 deputados 
portugueses e que, sejam 
eleições marcadas pela me-
nor abstenção. Este é o com-
promisso da juventude social 
democrata famalicense”.

O debate serviu para ana-
lisar os principais desafios 
para o futuro do projecto eu-
ropeu e deixar alguns contri-
butos ao candidato presente 
na iniciativa.

Para o eurodeputado 
José Manuel Fernandes, a 
lista  apresentada pelo PSD 

ao Parlamento Europeué 
caracterizada por personali-
dades “totalmente focadas e 
dedicadasao projecto euro-
peu e no futuro da União Eu-
ropeia”. Destacou também 
que esta lista reforça a im-
portância do distrito de Bra-
ga no panorama nacional, 3.º 
lugar da lista e representado 
unicamente na lista proposta 
pelo PSD e, na Juventude, 
tendo sido Lídia Ferreira de 
27 anos a segunda indica-
ção. Para o eurpdeputado 
isto “demonstra a importân-

cia que o PSD dá e quererá 
continuar a dar aos jovens 
portugueses”. Reforçou, en-
tretanto, a importância de 
se cumprir o direito de votar 
e de fazer a escolha para as 
eleições do próximo dia 26 
de Maio. 

JSD coloca Europeias na agenda 
e assume combate à abstenção 
como principal objectivo

Iniciativa contou com a presença do europeduptado do PSD 
José Manuel Fernandes
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O Museu Bernardino Ma-
chado vai ser um dos prin-
cipais palcos das comemo-
rações do 45.º aniversário 
do 25 de Abril em Vila Nova 
de Famalicão. É pela casa 
de umas figuras mais icóni-
cas da democracia portu-
guesa, que vai passar “um 
vasto e simbólico programa 
de iniciativas que preten-
dem, acima de tudo, evocar 
os valores de Abril, como a 
liberdade, a igualdade e a 
democracia”, adianta a Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão em nota de 
imprensa, a poucos dias de 
mais um aniversário da revo-
lução que mudou Portugal.

O museu famalicense ex-
põe, até 28 de abril, “Voz do 
Silêncio – Prisões Políticas 
Portuguesas”, uma exposi-
ção fotográfica que resulta 
de um projeto de reconsti-
tuição de quarenta anos de 
prisões políticas do Estado 
Novo, levado a cabo por Pe-
dro Medeiros. O projeto con-
tou com o apoio do Centro de 
Documentação 25 de Abril 
da Universidade de Coim-

bra e decorreu entre 1999 
e 2005 no Tarrafal, “Colónia 
Penal do Tarrafal”, denomi-
nada “Campo da Morte Len-
ta”, na Prisão Forte de Peni-
che, na Cadeia do Aljube, na 
Prisão Forte de Caxias, na 
Sede da PVDE – PIDE/DGS 
de Lisboa, na Sede da PIDE-
-DGS de Coimbra e na Sede 
da PIDE-DGS do Porto.

No dia que antecede o do 

aniversário da Revolução, 
dia 24, o Museu Bernardino 
Machado acolhe também o 
espetáculo musical e teatral 
“Versos e Sons de Abril”, a 
cargo do músico André Sil-
vestre e da fadista bracaren-
se Carina Amarante. Será a 
partir das 21h00, com entra-
da livre. 

A 25, o museu recebe 
pelas 21h00 a apresentação 

do livro “O rapaz que queria 
aprender a olhar”. Uma obra 
sobre censura, da autoria 
do jornalista portuense Vítor 
Pinto Basto. 

As comemorações do 
25 de Abril vão prolongar-
-se também por outros es-
paços do concelho. No dia 
22, segunda-feira, a escola 
artística “A Casa ao Lado” 
promove um atelier de artes 

plásticas intitulado “Abril e a 
Liberdade” para as crianças 
do ensino básico do conce-
lho. A iniciativa é de parti-
cipação livre, com limite de 
30 participantes por sessão 
e as inscrições podem ser 
efetuadas através do email 
animacaocultural@famali-
cao.pt. 

A 24 de Abril, pelas 
17h30, o centenário de nas-
cimento do advogado, es-
critor e político famalicense 
Armando Bacelar - presti-
giado militante na Resistên-
cia contra o regime fascista 
- dá o mote para mais uma 
mesa redonda do ciclo de 
conferências “Conta-me a 
História”, que o município de 
Vila Nova de Famalicão tem 
vindo a promover à volta da 
sua história e das suas figu-
ras mais proeminentes. A ini-
ciativa terá lugar no Arquivo 
Municipal Alberto Sampaio e 
é de entrada livre.

Neste dia, nota ainda para 
a realização do sarau cultu-
ral “Abril, Abril”, às 21h30, no 
Centro Cultural e da Juven-
tude de Joane, coorganizado 

pelo Grupo Musical Pedra 
D’Água e pela Associação 
Teatro Construção. 

Para o dia 25, às 10h00, 
estão agendadas as habitu-
ais cerimónias protocolares, 
com o hastear da bandeira 
ao som do Hino Nacional nos 
Paços do Concelho e a rea-
lização da tradicional sessão 
solene da Assembleia Muni-
cipal comemorativa do 25 de 
Abril, com a intervenção dos 
vários partidos políticos. 

Às 10h00, o Joannem Au-
ditorium, em Joane, promo-
ve uma oficina de trabalhos 
manuais intitulada “Cravo, 
Flor da Liberdade”. As co-
memorações do 25 de Abril 
terminam com uma sessão 
da iniciativa “Noite do Conto 
e da Poesia” sob o tema “Li-
berdade”, às 21h30, na Junta 
de Freguesia de Bente. 

Câmara assinala 45.º aniversário do 25 de Abril

Museu Bernardino Machado no centro das 
comemorações dos 45 anos da Revolução 

Exposição “Voz do Silêncio – Prisões Políticas Portuguesas” é umas das faces do programa comemorativo 
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A Associação Gerações 
está a desenvolver um pro-
jeto, acompanhado por uma 
fisioterapeuta, ela própria 
uma amante das “duas ro-
das”, que visa ensinar a an-
dar de bicicleta a pessoas 
que, quando crianças e jo-
vens, não tiveram essa opor-
tunidade. A iniciativa a pedi-
dos dos próprios, conta com 
a instrução de RaquelCunha 
Fernandes.

As sessões de iniciação 
à aprendizagem do andar de 
bicicleta começaram na se-
mana passada e envolvem já 
um grupo de cerca de vinte 
seniores, curiosamente um 
grupo constituído exclusiva-
mente por senhoras, a mais 
velha com 75 anos. O espí-
rito que envolve o Clube Sé-
nior e que aposta no apren-
der permanentemente e ao 
longo da vida está uma vez 
mais presente no desenvolvi-
mento desta iniciativa.

“Para uma criança ou 
para um jovem, aprender a 
andar de bicicleta é quase 
instintivo, não exigindo um 
esforço complementar. Para 
uma sénior com 75 anos não 
é bem assim. Há um conjun-
to de posições do corpo que 
têm que ser moldadas, há 
todo um ajustamento global 

que tem que ser conseguido 
e há questões de equilíbrio 
que são fundamentais. De-
pois de conseguido tudo isto, 
é começar a pedalar”, suge-
re a propósito da iniciativa 
o presidente da instituição, 
Mário Martins.

As primeiras voltas come-
çaram a acontecer no pátio 
do solar do Clube Sénior 
que oferece as necessárias 
condições de segurança. 
“Foram voltas que exigiram o 
acompanhamento da moni-
tora que segurava também a 
bicicleta para evitar quedas e 
transmitir a sensação de que 
quem a conduzia já estava a 
andar sozinho”, descreve o 
presidente.

Depois destes primeiros 
ensaios “que provocam sem-
pre situações que dispõem 
bem, já há quem se aventu-
re a pedalar sozinho e que, 
com a ajuda dos pés, consi-
ga andar de bicicleta, numas 
voltas ainda curtas e tímidas 
pelo empedrado do pátio do 
solar”, afirma Mário Martins.

Para o dirigente, este  é  
também um contributo da 
Associação Gerações para 
a mobilidade sustentável e 
ecológica. “Promover o uso 
da bicicleta entre os senio-
res é uma mais-valia para 

a qualidade de vida e para 
a defesa do ambiente, isto 
para além das enormes 
vantagens que traz para a 
saúde de todas as pessoas 
que fazem uso quotidiano 
deste meio de deslocação, 
reduzindo o risco de diabe-
tes e de pressão arterial alta, 
prevenindo o risco de doen-
ças do coração, ajudando a 
perder peso e a aumentar a 
capacidade pulmonar”, ale-
ga, acrescentando que “para 
além de tudo isto, o uso da 
bicicleta aumenta o bem-
-estar físico e mental dos 
utilizadores e dá um contri-
buto para a socialização dos 
seniores, com as saídas de 
casa que permitem conhecer 
novas pessoas e fazer novas 
amizades”.

A muito curto prazo, os 
novos seniores-ciclistas do 
Clube Sénior da Associação 
Gerações aventurar-se-ão 
pelas viagens no interior da 
cidade e começarão a fazer 
as suas deslocações mais 
prioritárias de bicicleta. Se-
rão também porta bandeiras 
das novas formas de mobi-
lidade, contribuindo para a 
sua divulgação entre a co-
munidade famalicense.

Envelhecimento activo é paralvra de ordem no Clube Seniore

Gerações motiva seniores a andar de bicicleta

INEM sensibilizou e ensinou 
alunos em Castelões

Os alunos do 1.º, 2.º e 
4.º anos de escolaridade 
da Escola Básica de Caste-
lões, participaram, de 21 de 
Março a 4 de Abril, numa 
Ação de Sensibilização do 
INEM, a convite do Centro 
Social da Paróquia de Cas-
telões. 

Através do diálogo e vi-
sualização de um filme, os 
alunos tiveram oportunida-
de de conhecer as possí-
veis situações a ligar para 
os serviços de emergência 
médica e todo o processo 
até chegar ao local da ocor-
rência. Para além disto, os alunos do 1.º e 2.º anos de escolaridade culminaram com a 
dramatização de um ferido provocado por uma queda de um escorrega. 

Os alunos puderam aplicar tudo o que aprenderam e de uma forma mais lúdica conso-
lidarem as suas aprendizagens sobre o real processo até socorrer a vítima no local. “Foi 
notório o interesse demonstrado, ao longo de toda a sessão, pelos alunos através do seu 
comportamento e das questões pertinentes colocadas à Técnica de Emergência Pré-Hos-
pitalar sobre situações ocorridas no dia-a-dia”, sustenta o Agrupamento. 

O objetivo desta Campanha foi plenamente conseguido, uma vez que, os alunos toma-
ram consciência da importância da correta utilização do Número Europeu de Emergência 
– 112 e comprometeram-se a não efetuar falsas chamadas de emergência por brincadeira 
e prejudiciais para quem realmente necessita.

Famalicão em Transição 
promove workshop 
de aromaterapia

A Associação Famalicão em Transição organiza, no próximo dia 28, um  “Workshop 
Aromaterapia”, a segunda sessão do ciclo “Estar Bem”, em parceria com BeWell Reflexolo-
gia, um conjunto de workshops dedicados ao bem-estar, com a facilitadora Belém de Faria.  

Neste workshop a associação vai explicar o que é um óleo essencial, e como podem os 
óleos serem usados no dia a dia. Os óleos essências são extractos muito concentrados de 
plantas, por isso são naturais e muito úteis se bem utilizados.

Vai explicar ainda como escolher o óleo adequado, assim como a dosagem, tanto dos 
óleos essenciais, como dos óleos vegetais. Assim como usar em crianças, e quais os cui-
dados e precauções quando usados em tratamentos.

A terapeuta, Belém de Faria, é reflexologista, já usa os óleos essenciais há mais de 20 
anos no seu dia a dia, e completou os seus conhecimentos com formação em aromaterapia 
em França e em Portugal. Usa e recomenda os óleos essenciais nas suas consultas de 
Reflexologia.

No final do workshop, será fabricado um desodorizante natural, e cada participante 
ficara com uma amostra. Também serão dadas várias receitas caseiras, em cosmética, 
produtos de limpeza, ente outros.
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O regresso às aulas, para 
o terceiro período lectivo, 
das crianças das escolas bá-
sicas do 1.º ciclo de Conde 
S. Cosme e de Riba de Ave, 
vai ser cheio de novidades. 
As cerca de 400 crianças 
dos dois estabelecimentos 
de ensino vão inaugurar as 
“novas” escolas, que sofre-
ram obras profundas de rea-
bilitação e ampliação. 

Os portões da Escola 
Conde S. Cosme, também 
conhecida como Sede n.º 
1, na cidade, vão abrir-se a 
seguir à Páscoa e vão dar a 
conhecer uma escola total-
mente remodelada e moder-
nizada. Segundo a Câmara 
Municipal o edifício sofreu 
um investimento superior a 
800 mil euros, numa inter-
venção implicou a ampliação 
do edifício, com construção 
de refeitório, biblioteca, sala 
de professores e recreio co-
berto. Foram ainda executa-
dos arranjos exteriores, com 
a construção de um campo 
desportivo com relva sinté-
tica.

Já em Riba de Ave, as 
obras implicaram um inves-

timento superior a 500 mil 
euros. Para além da reabili-
tação total do edifício, a am-
pliação implicou a criação de 
mais duas salas, passando 
para oito, foi ainda construí-
da uma sala de apoio, biblio-
teca, sala de professores e 
recreio coberto. Os arranjos 
exteriores contemplaram 
também um espaço despor-
tivo com relva sintética. 

Ambos os projetos foram 
cofinanciados pelo NORTE 

2020, através do Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento 
Regional.

Segundo o município, as 
escolas receberam já a visita 
dos alunos que se mostra-
ram “muito entusiasmados” 
com os edifícios e salas de 
aula, mas principalmente 
com os espaços exteriores e 
desportivos.

Os edifícios reabilitados 
azem parte do plano cente-
nário, isto é do conjunto de 

escolas construídas durante 
o regime salazarista. Para 
o presidente da Câmara, 
Paulo Cunha, “com estas 
obras, estamos a manter 
viva a história da educação 
em Portugal, reabilitando os 
edifícios criando escolas am-
plas, modernas e de grande 
qualidade que privilegiam a 
entrada de luz natural e com 
grandes espaços de recreio”. 
O edil fala de edifícios que 
ficam agora com “todas as 

condições educativas para 
que o ensino cumpra as suas 
funções”.

No rescaldo destes dois 
investimentos, Paulo Cunha 
adianta que “o Parque Esco-
lar de Vila Nova de Famali-
cão dá um enorme salto em 
termos de qualidade e exce-
lência de condições”. Entre-
tanto, adianta que a Câmara 
Municipal está já a preparar 
um conjunto de intervenções 
em outras escolas do conce-
lho.

Em causa, estão as obras 
de ampliação e requalifica-

ção das Escolas Básicas de 
Arnoso Santa Eulália, Avidos 
e Mões, esta última com uma 
intervenção profunda. Serão 
ainda reabilitadas as escolas 
de Vilarinho das Cambas e 
da Estalagem, em Vermoim.  

Entretanto “outras obras 
poderão surgir, porque a 
qualidade do parque escolar 
é sempre um trabalho ina-
cabado. Há sempre melho-
ramentos a fazer e interven-
ções necessárias”, salientou 
Paulo Cunha.

Escolas receberam obras de requalificação e ampliação 

Escolas a estrear no 3.º período para 
as crianças da Sede n.º 1 e Riba de Ave

Escola Conde S. Cosme foi uma das intervencionadas

Obra de Cruzeiro Seixas 
exposta na Fundação

A Fundação Cupertino de Miranda inaugurou, no pas-
sado dia dia 29 de março, a exposição “Cruzeiro Seixas: 
ao longo do longo caminho”. Patente até 29 de setembro 
é de entrada gratuita e pode ser visitada de segunda a 
sexta-feira das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, e 
aos sábado e feriados das 14h00 às 18h00. Encerra aos 
Domingos, fins-de-semana no mês de Agosto e nos dias: 
Sexta-feira Santa; 1 de Maio; 15 de Agosto; 8, 24 e 25 de 
Dezembro.
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O Cineclube de Joane 
aproveita a semana da Pás-
coa para dedicar um ciclo de 
cinema ao tema “A Família”. 
A jornada cinematogrãfica 
arranja hoje mesmo, terça-
-feira, dia 16, e termina no 
próximo dia 18, quinta-feira.

A iniciativa resulta de uma 
parceria da Confraria das 
Santas Chagas com a Casa 
das Artes de Famalicão e o 
Cineclube de Joane, incluída 
na programação religiosa e 
cultural da Semana Santa. 

Todas as sessões são às 
21h30, com entrada livre.

O primerio filme em agen-
da é português. “Sangue do 
meu Sangue”, de João Ca-
nijo retrata a vida de Márcia,  
mãe de Cláudia e Joca e 
irmã de Ivete. Mãe solteira, 
vive numa casa no Bairro 
Padre Cruz, em Lisboa, com 
Ivete que a ajudou a criar 
os filhos e os ama como se 
fossem seus. O que ninguém 
esperava é que duas tragé-
dias chegassem para marcar 
aquela família: Cláudia apai-
xona-se por um dos seus 
professores da faculdade, 
casado, e Joca, um pequeno 
traficante cadastrado, contrai 
uma dívida com um homem 

perigoso. Márcia e Ivete pre-
param-se para o pior, mas o 
seu amor incondicional é ca-
paz de tudo.

 Realizado por João Ca-
nijo (“Ganhar a Vida”, “Noi-
te Escura”, “Mal Nascida”, 
“Fantasia Lusitana”), o filme, 
em competição no Festival 
de San Sebastian, foi distin-
guido com menção honrosa 
e pelo prémio da crítica inter-
nacional.

O segundo filme em exibi-

ção neste ciclo é “O Exame”, 
de Cristian Mungiu.

O filme acontece numa 
pequena cidade romena, 
onde vive Romeo (Adrian 
Titieni), um médico muito 
respeitado, com a sua mu-
lher e filha adolescente. O 
maior sonho da sua vida 
está prestes a realizar-se: 
a filha, uma aluna brilhante, 
foi seleccionada para uma 
bolsa para estudar psicolo-
gia em Inglaterra. A única 

coisa que tem de fazer é 
passar num exame, algo que 
está praticamente garantido. 
Mas no dia anterior à prova 
a rapariga é atacada por um 
desconhecido. Esse inciden-
te, apesar de não deixar ma-
zelas físicas, vai devastá-la. 
Decidido a assegurar o futu-
ro da sua única filha, Romeo 
vê-se forçado a encontrar 
um modo de conseguir a 
aprovação dela no exame. 
Mesmo que, para isso, tenha 

de usar métodos moralmente 
duvidosos.

Estreado em Cannes, 
onde ganhou o prémio de 
Melhor Realizador, uma his-
tória dramática com assina-
tura do aclamado realizador 
romeno Cristian Mungiu 
(vencedor da Palma de Ouro 
em Cannes com “4 Meses, 3 
Semanas e 2 Dias”).

A terminar, a Casa das 
Artes acolhe a exibição de 
2A Filha do Poceiro”, de Mar-

cel Pagnol.
  A pritagonista é Patricia, 

que cresceu em Paris, tem 
18 anos e o pai dela, Pas-
cal, que é poceiro, quer que 
ela se case com Felipe, o 
seu parceiro de negócios de 
meia-idade. Só que ela apai-
xona-se por Jacques Mazel, 
um rapaz da aldeia donde 
ela é originária que é piloto 
militar. Patricia engravida de 
Jacques e os seus dois pre-
tendentes são enviados para 
a Segunda Grande Guerra. 
Quando a criança nasce, 
Pascal expulsou Patricia de 
casa. A família de Jacques, 
que entretanto é presumido 
morto, não quer reconhecer 
a paternidade do filho, o que 
poderá empurrar Patricia 
para os braços de Felipe. Um 
filme do multifacetado Mar-
cel Pagnol, que conquistou 
êxito na literatura e no teatro 
além do cinema, com Raimu 
e Fernandel, dois actores 
que Pagnon catapulta para 
a ribalta. Foi alvo de um “re-
make” assinado por Daniel 
Auteuil em 2011.

Hoje, terça-feira, amanhã e quinta-feira na Casa das Artes

Cineclube de Joane com ciclo dedicado “A Família”
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Vieira de Catro distinguido 
pelo Lions Club

O sentido de solidarieda-
de da empresa famalicense 
Vieira de Castro foi distingui-
do pela Assessoria do Can-
cro Pediátrico do D115 Cen-
tro Norte de Lions Clubes 
e pelo Lions Clube de Vila 
Nova de Famalicão, numa 
homenagem ao presidente 
do Conselho de Administra-
ção da Empresa, Carlos Viei-
ra de Castro.

A Vieira de Castro abra-
çou o Projeto LUCAS – pro-
jeto que responde a uma ne-
cessidade identificada pela 
Liga Portuguesa Contra o 
Cancro (LPCC), a investigação na área do cancro infantil, com a oferta de uma produção 
exclusiva de bolachas de cacau personalizadas com a mascote do Projeto e com o logótipo 
de Lions Internacional. A produção de milhares de caixas foi realizada nos últimos meses, na 
empresa famalicense e oferecida, de forma totalmente gratuita à Governadoria do D115CN, 
para que com a sua venda pudesse angariar a verba necessária ao objetivo delineado. Carlos 
Vieira de Castro “não hesitou um segundo”, sustenta o Lions, segundo o qual desde que lhe foi 
apresentado o projeto demonstrou uma vez mais, “a sua vontade e missão de servir”.

O momento escolhido para a distinção foi o fimo da primeira fase do Projeto LUCAS, um 
projeto implementado pelos Lions do Norte do país, traduzida na atribuição de uma Bolsa de 
Investigação no valor de 15.000 euros ao Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da 
Universidade do Porto (IPATIMUP) e de cinco Bolsas de Estudo, no valor unitário de mil euros 
a cinco crianças com cancro, entregues à LPCC. Este projeto contribuirá significativamente 
para aumentar a sobrevivência e a qualidade de vida dos doentes com tumores cerebrais 
pediátricos.

“É inegável que a Vieira de Castro se afirma dia após dia como uma empresa consciente 
da sua responsabilidade social, e que através das suas práticas empresariais, de forma volun-
tária, desenvolvem processos e abraçam projetos, com o objetivo de incluírem preocupações 
de caráter social na sua ação, ação esta com um importante impacto na sociedade”, sustenta 
o Lions a propósirto da homenagem.

Centro Social de Avidos 
sensiblizou utentes 
na Semana da Saúde

O Centro Social Paroquial 
de Avidos promoveu, de 5 a 
9 de Abril, a Semana da Saú-
de, no âmbito da celebração 
do Dia Mundial da Saúde.

No dia 5 ocorreu uma 
ação de sensibilização sobre 
a demência promovida por 
Liliana Fernandes. Com a co-
laboração da empresa Jorge 
Oculista, nesse mesmo dia 
realizaram-se rastreios visu-
ais. 

Na terça-feira, õ dia foi 
dedicado à sensibilização 
para uma higiene pessoal di-
ária cuidada com a enfermei-
ra Ana Coelho e rastreios auditivos. Na quarta-feira a Semana da Saúde mudou ol disco para 
a necessidade de uma alimentação saudável com Angélica Cruz, que promoveu um workshop 
de culinária saudável, confecionando um bolo de cenoura e espinafres e uma intervenção 
sobre esta mesma temática. Nesse mesmo dia realizaram-se rastreios antropométricos. 

No dia seguinte, o tema central foi a prevenção de quedas no domicílio dinamizado pela 
enfermeira Catarina Fernandes. De salientar que ao longo da semana, as nossas enfermei-
ras, realizaram diversos rastreios de saúde, nomeadamente das glicemias capilares, tensão 
arterial e colesterol. O ultimo dia desta iniciativa foi dedicado ao exercício físico. Com o apoio 
do fisioterapeuta Hernâni Cardoso, o tema abordado na ação de sensibilização foi o “Exercí-
cio Físico na Terceira Idade” e foram vários os momentos de exercícios práticos ao longo da 
semana, como aulas de ginástica, Boccia e hidroginástica. 

Esta iniciativa, sublinha a instituição, “foi uma experiência importante e contou com a par-
ticipação expressiva dos nossos “maiores”, que pelos testemunhos percebemos que contri-
buiu para uma maior consciencialização destas temáticas”. Estes são “simples momentos que 
marcam a diferenças na melhoria da qualidade de vida e procura do bem estar físico-psíquico 
e social”.
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Um grupo de alunos  de Educação Moral e Religiosa Ca-
tólica do  8.º ano do Agrupamento de Escolas Camilo Caste-
lo Branco foi galardoado com o 1.º prémio no Concurso de 
Ideias – Escolas Empreendedoras IN.AVE. 

O projeto: “school@second.life” foi estruturado a pensar 
na economia circular defendida pela união europeia e que 
tem impacto na economia local, uma economia regenerativa 
dos recursos em que o modelo económico tem como pilar 
uma economia colaborativa e de partilha num circuito curto 

de produção e consumo, na promoção e valorização de re-
cursos locais movidos por necessidades ambientais e em-
preendedorismo social. A partir de um problema social “o que 
fazer às garrafas de plástico?”, os alunos tomaram consci-
ência que ao agir diariamente sobre oportunidades e ideias 
estas transformam-se em valor para eles e para os outros, 
ajudando através de voluntariado. 

Alunos do Agrupamento Camilo 
com 1.º prémio no Concurso de Ideias

Intercâmbio 
escolar em Ourense 
foi “um sucesso”

Uma comitiva do 6.º ano da Escola Júlio Brandão, esteve 
de visita a Ourense, na Galiza, nos dias 10 e 11 de Abril para 
implementar o intercâmbio escolar. Esta visita integra-se 
noPrograma Intercâmbios Escolares 2018/2019 - Viver nos 
Municípios do Eixo Atlântico, ao qual a referida turma e os 
seus professores se candidataram e que visa promover entre 
estudantes e docentes o conhecimento dos municípios inte-
grantes do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular (Norte de 
Portugal e da Galiza).

Os alunos famalicenses foram recebidos no Centro de 
Educação de Mariñamansa pelo seu diretor, professores e 
alunos com uma calorosa mensagem de boas vindas, uma 
surpresa musical e um pequeno-almoço com iguarias típicas 
da região. Depois da visita a esta escola, da troca de peque-
nas lembranças e do salutar convívio entre todos, dirigiram-se 
para o centro da cidade para uma receção no Ayuntamiento, 
no seu Salón de Plenos, pelo Alcalde de Ourense,JesúsVáz-
quez, e pela Concelleira de Educación,BelénIglesias, que 
referiram a importância de desenvolvermos aquilo que nos 
une e o que temos em comum, como forma de elevarmos 
o nosso nível cultural e de promovermos o fim de todas as 
fronteiras, a paz e uma vida mais rica e feliz. Neste momento 
mais formal,esteve também presente Leonel Rocha,vereador 
da Educação de Vila Nova de Famalicão, que dirigiu algumas 
palavras a todos ospresentes reforçando as ideias apresen-
tadas pelos seus congéneres galegos. A seguir, houve uma 
visita guiada ao Casco Velloda cidade e a alguns dos seus 
monumentos mais icónicos, assim como às Termas de Outa-
riz e ao Parque Botânico de Montealegre, todos eles ricos em 
história e em envolvência natural, o que encantou todo o gru-
po e proporcionou bons momentos lúdicos e pedagógicos.

No dia 11, visitou-se a Molinera, um centro de inovação 
social e digital, onde todos apreciaram vários exemplos de 
artefactos inovadores e futuristas e experimentaram óculos e 
comandos de realidade virtual. A meio da manhã houve uma 
receção no Centro de Educação Manuel Luis Acuña, onde 
todos foram recebidos com música, muito carinho e atenção 
pela sua diretora, alunos e professores. Foram implementa-
dos jogos, no ginásio e nos espaços exteriores da escola, en-
volvendo os alunos, num “momento de muita alegria, envol-
vimento e convívio multicultural”. Seguiu-se uma degustação 
de pratos típicos dos locais de onde são originários os alunos 
deste Centro de Educação. Por fim, deu-se um passeio por 
alguns parques e ruas pedonais da cidade e fez-se uma visita 
guiada ao Liceo de Ourense, um espaço cultural muito antigo 
e típico da cidade. 

Entretanto nos próximos dias 14 e 15 de maio, é a vez da 
comitiva galega ser recebida em Vila Nova de Famalicão.
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Os vereadores do PS na 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão solici-
taram uma reunião com o 
Gabinete da Secretária da 
Secretaria de Estado Adjun-
ta e da Educação para obter 
informações e analisar a si-
tuação do Externato Delfim 
Ferreira, em Riba de Ave.

O encontro teve lugar no 
passado dia 10, e, em nota 
de imprensa, os socialistas 
alegam que “o Ministério da 
Educação está a realizar 
um trabalho de proximidade 
com a comunidade educati-
va, através da DGEstE Nor-
te, que tem estado presente 
em diversas reuniões no 
local com todas as partes 
envolvidas, designadamente 
com o administrador judi-
cial, com os encarregados 
de educação, professores e 
colaboradores do Externato, 
sempre em diálogo e coope-
ração para encontrar, con-
juntamente com o Município, 
cujo presidente da Câmara 
Municipal também já reuniu 
com a Secretária de Estado, 
as melhores soluções possí-
veis”. Segundo o PS, para o 
ministério a resposta  passa 
apenas por garantir escola 

pública, já que o mesmo não 
tem qualquer interferência 
no processo judicial em cur-
so.

“Depois das reuniões 
ocorridas entre os represen-
tantes do Ministério da Edu-
cação com os professores 
e demais profissionais do 
Externato, com os encarre-
gados de educação e com 
os autarcas locais, todos fi-
caram conscientes da com-
plexidade da situação e dos 
riscos associados sobretu-
do à natureza do processo 
judicial e das decisões da 
Assembleia de Credores 
que decidirão o futuro”, subli-
nham os vereadores do PS.

O PS sublinha que “até 
ao desfecho do processo 
judicial, e sem prejuízo das 
decisões dos credores, to-
das as partes envolvidas 
estão esclarecidas sobre os 
riscos que a situação com-
porta e a vontade de, nestas 
circunstâncias, permanecer 
no Externato Delfim Ferrei-
ra será sempre uma vonta-
de esclarecida e tomada de 
forma expressa, sendo que a 
existência de escola para os 
alunos está garantida pelo 
Ministério da Educação”.

No final da reunião foi 
sublinhada a importância 
de todos os responsáveis 
públicos nas diferentes insti-
tuições atuarem com sentido 
de responsabilidade e diálo-
go, procurando as melhores 
respostas para esta situa-
ção, na defesa do sucesso 
da aprendizagem de todos 
os alunos do Externado Del-
fim Ferreira.

O vereador Nuno Sá com-
prometeu-se a continuar a 
acompanhar esta matéria e 
a trabalhar para que o Mu-
nicípio de Famalicão possa, 
caso haja essa necessida-
de, “contribuir no âmbito das 
suas competências, nomea-
damente ao nível do pessoal 
auxiliar e do transporte esco-
lar, para que se possam ga-
rantir as melhores soluções 
para os alunos e famílias”.

Estiveram presentes nes-
ta reunião os autarcas locais, 
parlamentares e dirigentes 
do PS, Nuno Sá, vereador 
do PS na Câmara Municipal 
de Famalicão e deputado à 
Assembleia da República 
pelo PS, bem como Maria 
Augusta, professora famali-
cense e deputada à Assem-
bleia da República pelo PS e 

Sónia Fertuzinhos, deputada 
na Assembleia Municipal de 
Guimarães pelo PS e depu-
tada à Assembleia da Repú-
blica pelo PS.

CDS interpela 
Governo

Entretanto, na passada 
semana, os deputados do 
CDS-PP também interpela-
ram o Ministério sobre uma 

solução para o Externato 
Delfim Ferreira, e que solu-
ção será.

Numa pergunta dirigida à 
tutela, os deputados ques-
tionam se o ministro tem 
conhecimento da declara-
ção de insolvência da Delfi-
nópolis, detentora daquele 
colégio de Riba d’Ave, e se 
confirma a intenção manifes-
tada pelo administrador de 
insolvência de não retomar 
as aulas após o período de 
férias escolares.

Os parlamentares querem 
ainda saber se o Ministério 
da Educação está disposto 
a colaborar para encontrar 
uma solução que melhor 
sirva os interesses dos 180 
alunos, e sem prejuízo para 
o aproveitamento do seu ano 
letivo.  

As diligências ocorrem 
depois de no passado dia 28 
ter sido decretada a insol-
vência da Delfinópolis, pro-
prietária do EDF.

Delegação do PS reuniu com Governo 
para avaliar situação no Externato Delfim Ferreira

Delegação do PS reuniu no Ministério non passado da 10 de Abril
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A Casa da Juventude 
de Vila Nova de Famalicão 
acolhe nos dias 6 e 7 de 
maio a “Social InnovAthon”, 
uma maratona de inovação 
e empreendedorismo social 
organizada pelo Projeto ASA 
– Ave Social Angels, da Sol 
do Ave, para jovens desem-
pregados ou em transição 
para o mercado de trabalho.

A iniciativa, que conta 
com o apoio do Município de 
Famalicão, envolverá vários 
agentes socioeconómicos 
da região – empresas e or-
ganizações públicas e pri-
vadas – no lançamento de 
desafios, tendo em vista a 
conceção e desenvolvimento 

de soluções para os mesmos 
por parte dos jovens partici-
pantes.  

A competição terá uma 
duração de, aproximada-
mente, 24 horas, entre as 
15h00 do dia 6 e as 18h00 
do dia 7 de maio.

Os projetos vencedores 
serão selecionados por um 
júri constituído por represen-
tantes das empresas/orga-
nizações proponentes dos 
desafios, do projeto ASA, do 
IES – Social Business Scho-
ol e do Município de Fama-
licão.

Para a escolha dos proje-
tos vencedores por desafio, 
o júri da iniciativa terá em 

conta os seguintes critérios: 
problema e solução; modelo 
de negócio; sustentabilidade 
e impacto e comunicação 
(qualidade do pitch).

As candidaturas deverão 
ser realizadas até 26 de abril, 
através do preenchimento de 
um formulário disponível em 
www.soldoave.pt.

Refira-se que a “Social In-
novAthon” visa o combate ao 
desemprego jovem, através 
da promoção da empregabi-
lidade, do fomento de com-
petências empreendedoras, 
do apoio à criação de micro-
negócios e de iniciativas de 
empreendedorismo social, 
com base num modelo ativo 

e inovador de comunidades 
empreendedoras locais.

A 6 e 7 de Maio

Famalicão vai receber maratona de inovação social
 na Casa da Juventude

O tempo pascal dá o mote para a exposição “Agnus 
Dei” que a Fundação Castro Alves expõe a partir desta 
quinta-feira, dia 18 de abril, nos Paços do Concelho de 
Vila Nova de Famalicão, no âmbito da sua política de pro-
moção e descentralização cultural. 

A mostra, que vai estar patente no átrio do edifício prin-
cipal da Câmara Municipal até dia 24 de maio, é composta 

por oito peças de cerâmica artística, numa coleção única 
que pretende divulgar o património de arte sacra em cerâ-
mica desenvolvido em Vila Nova de Famalicão pela Escola 
de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves

A inauguração está marcada para esta quinta-feira, dia 
18, às 14h30. 

Fundação Castro Alves apresenta 
“Agnus Dei” nos Paços do Concelho
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Centro Ciclista 
de Avidos com 3 pódios 
em Brufe

A Equipa do Centro Ciclista de Avidos obteve três pó-
dios na 1.ª Prova do Campeonato Concelhio de Resistên-
cia de Vila Nova de Famalicão, que decorreu no passado 
sábado em Brufe .

Assim,  João Peixoto, foi 2.º em Elites, Flora Carvalho, 
foi 2.ª em Masters Femininos e José Alberto Mendonça, 
foi 3.º, em Mastres 60. Ainda na mesma prova Helder 
Fernandes, foi 6.º em  Elites/Sub 23, Francisco Costa, 4.º 
Juniores, Fábio Costa, 5.º Juniores, João Mendonça, 13.º 
Masters 30 e Nuno Ribeiro que seguia com os primeiros 
da sua categoria Masters 30, infelizmente sofreu uma que-
da quando tinha oito voltas e no final caiu para 41.º lugar.

O Departamento de Quí-
mica da Escola de Ciências 
da Universidade do Minho e 
a Sociedade Portuguesa de 
Química organizaram, no 
passado dia 6 de abril, as 
“Olimpíadas de Química Jú-
nior” onde os alunos Maria 
Guimarães (9º1), Inês Duar-
te (9º1) e Vasco Magalhães 
(8º2) alcançaram o 1.º lugar, 
medalha de ouro em repre-
sentação da Escola E.B. 2,3 
Júlio Brandão; e os alunos 
Sofia Azevedo (9º5), Clara 
Martins (9º2) e Maria Rita 
Silva (8º1), alcançaram o 
2.º lugar, medalha de prata, 
em representação da Escola 
Secundária Camilo Castelo 
Branco. O “excelente de-
sempenho destas equipas”, 
caracterizam as escolas, 
permitir-lhes-á participar na 
Final Nacional que se rea-
lizará no próximo dia 27 de 
abril, na Universidade de 
Aveiro. 

As “Olimpíadas de Quí-
mica Júnior”, consistem num 
concurso entre 30 equipas 
de três alunos de diferentes 
escolas da região e preten-
dem dinamizar o estudo e 
ensino da Química nas es-
colas básicas, despertar o 
interesse por esta ciência, 
cativar vocações para car-

reiras científico-tecnológicas 
entre os alunos dos 8º e 9º 
anos e, também, aproximar 
as escolas básicas e as uni-
versidades.

As diferentes equipas 
realizaram uma prova te-
órica com questões sobre 
imagens, filmes e/ou anima-
ções projetadas e uma prova 

laboratorial com questões 
baseadas na observação 
de montagens/realizações 
experimentais. As provas 
decorrem no anfiteatro de 
Escola de Ciências e nos la-
boratórios do Departamento 
de Química.

Júlio Brandão e Camilo Castelo Branco 
vencem 1.º e 2.º lugar nas semifinais 
das Olimpíadas de Química Júnior
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O Grupo Desportivo 
de Natação de Famalicão 

(GDNF), fez uma vez mais 
história nos Campeonatos 

Nacionais de Clubes, reali-
zados a 13 e 14 de abril de 

nas Piscinas Olímpicas do 
Jamor, em Lisboa, ao conso-
lidar o seu lugar na 1.ª divi-
são nacional, pertencendo, 
deste modo, pelo 14º ano 
consecutivo à elite da Nata-
ção Portuguesa. 

A natação de Famalicão, 
a para do Futebol Clube do 
Porto, são os únicos clubes 
que estão há 14 anos conse-
cutivos na escalão primodivi-
sionário. Famalicão pertence 
a um conjunto muito reduzi-
do de apenas dez clubes que 
conseguiram assegurar a 1.ª 
divisão nacional, o que en-
che de orgulho a Natação de 
Famalicense e regista o sig-
nificativo mérito desportivo 
no panorama nacional.

Para o treinador, Pedro 
Faia, “foi, uma vez mais, fei-
ta história para a Natação 
Famalicense e para Famali-
cão”. O técnico fala de “mo-

mentos cheios de emoções 
e alegrias, momentos de 
aprendizagens e reflexões”. 

“Mais uma vez consegui-
mos apresentar uma equipa 
solidária, unida e bastante 
concentrada até ao último 
segundo de tão extenso 
campeonato. Tal sucesso só 
foi possível por sermos equi-
pa, por partilhar e comungar 
os mesmos sentimentos e 
objetivos. A melhor forma de 
respeitar o adversário é fazer 
tudo para o vencer. É neces-
sário potenciar esta forma 
de estar. Só os verdadeiros 
campeões merecem esta re-
compensa pelo seu esforço, 
dedicação e competência”, 
sublinha, assumindo um 
compromisso de dedicação 
e invesrtimento na modali-
dade, para “estarmos mais 
focados no trabalho que é 
necessário desenvolver no 

Alto Rendimento”. 
Para o capitão de equipa 

Jorge Maia, este “foram uns 
campeonatos fantásticos e 
memoráveis, pois escreve-
mos mais uma bonita pági-
na da natação famalicense”. 
Apesar da equipa bastante 
jovem, “sempre acreditamos 
que era possível assegurar-
mos mais uma época na 1.ª 
divisão nacional”, sustenta o 
capitão, que agradece aos 
colegas “por terem acredita-
do que juntos e unidos é pos-
sível vencer”. A propósito, 
dirige-lhes: “foram enormes 
e só entende a dimensão 
destas palavras quem sente 
o sofrimento do dia-a-dia. 
Também me cumpre agrade-
cer aos treinadores que tudo 
fizeram, blindaram o grupo, 
sempre acreditaram e esti-
veram presentes”.

Campeonatos Nacionais de Clubes 1.ª Divisão

Natação famalicensegarante 14.ª presença 
consecutiva na 1.ª Divisão



37O POVO FAMALICENSE16 de Abril de 2019



38 O POVO FAMALICENSE 16 de Abril de 2019

A vila  de Joane foi palco, 
no passado domingo, para a 
procissão do Senhor de San-
tos Passos, com sermão alu-
sivo à época da Quaresma.

A procissão saiu da Igreja 
Paroquial percorrendo algu-
mas ruas desde o centro da 
vila em direcção à Capela 
de Santos Passos no alto do 
monte de Celorico. 

As efemérides religiosas 
tiveram como ponto alto na 
Igreja Paroquial de Joane, 
o sermão alusivo à época 
da Quaresma que agora 
estamos a atravessar, com 
especial evidência para a 
Semana Santa, sendo esta a 
semana maior da Igreja Ca-
tólica e particularmente para 
as recentes intervenções do 
Papa Francisco.

O pregador, padre João 
Monteiro referiu que, “Jesus 
despertou tantas esperan-
ças no coração, sobretudo 
entre os humildes, simples, 
pobres, pessoas esqueci-
das, aqueles que não impor-
ta aos olhos do mundo”, su-
blinhando que o Domingo de 
Ramos assinala como Jesus 
foi traído por um dos seus 
apóstolos, acabando por ser 
sentenciado à morte na cruz.

Referiu ainda que “Jesus 
levou consigo o pecado do 
mundo, que também é nos-
so, mas que o lavou com o 
seu sangue e misericórdia, 
com o amor de Deus”.

O pregador apelou ainda 
à reflexão sobre o papel im-
portante que urge cada vez 

mais, de todos nós perante a 
sociedade em que vivemos” 
Apelou-se ao esforço, à ca-
pacidade de todos nós, em 
superar os maus momentos 
e encontrar soluções, com 
especial relevância para o 
futuro da humanidade, onde 
todos nós no momento ac-
tual temos responsabilidade 
em desempenhar um papel 
cada vez mais importante e 
exigente, para proporcionar 
no futuro um mundo melhor.  

Por fim o apelo à solida-
riedade de todos para com 

os mais necessitados, ter-
minando com um pedido de 
oração para com o momen-
to difícil que todos atraves-
sa-mos, apelando aos fiéis 
para terem uma vida “sim-
ples” e “humilde” e com “ale-
gria cristã”.

A procissão contou com a 
presença de muitos devotos 
fiéis, Coro Litúrgico de Joane 
e foi presidida pelo Padre An-
tónio Azevedo de Joane, por 
indisponibilidade do pároco 
de Joane Manuel de Sousa 
e Silva, o sermão foi celebra-
do pelo Padre João Monteiro 
missionário da Consolata de 
Braga e também natural da 
paróquia de Joane.   

O evento teve a coorde-
nação da Fraternidade Nuno 
Álvares e contou com a cola-
boração da Fanfarra do CNE 
de Joane, CNE e Guias de 
Portugal.

A organização envia uma 
palavra de apreço para com 
a actual comissão do Senhor 
dos Passos, responsável por 
zelar a capela e toda a sua 
área envolvente, proporcio-
nando a todos os cidadãos 
um espaço de lazer digno e 
acolhedor. 

A actual direcção e res-
tantes elementos da FNA no 
activo, agradecem a todos 
aqueles que participaram e 
ajudaram na realização des-
te momento de compaixão, 
que tanto enobrece a nossa 
terra, muito obrigado e uma 
canhota amiga.

Joane

Procissão dos Passos 
sob o signo 
da responsabilidade

As equipas A e B do Clube de Xadrez 
A2D, da Didáxis, venceram de forma esclare-
cedora os seus adversários, saldando-se por 
uma jornada duplamente vitoriosa na quarta 
sessão do 61.º Campeonato Nacional (CN) 
por Equipas da II Divisão e III Divisão e do 
Campeonato Distrital Absoluto Coletivo, que 
teve lugar no passado dia 6.

No CN Equipas da II Divisão – Série A a 
equipa A do CX A2D visitou e venceu por 3-1 
o CX Braga. A equipa A foi constituída por 
Carlos Novais, Bruno Ribeiro, WCM Inês Sil-
va e MF Luis Silva. A três jornadas do término 
desta Série, a equipa A ocupa o 4.º lugar (1 
vitória, 2 empates e 1 derrota) e ainda sonha 
com a subida à 1.ª Divisão Nacional por Equi-

pas.
A equipa B do CX A2D visitou e venceu 

por 2,5-1,5 a equipa C da EX Porto. A equipa 
B foi constituída por José Santos, Marco Pe-
reira, Pedro Ferreira e Vítor Carvalho. A três 
jornadas do término desta Série, a equipa 
B ocupa o 5.º lugar (1 vitória, 2 empates e 1 
derrota) e está cada vez mais perto do seu 
objetivo de assegurar a permanência.

A 5.ª e 6.ª sessões decorrerão no dia 11 
de maio (15h00m e 20h00m) e  o dia 20 de 
maio (15h00m) em formato concentrado na 
Escola Secundária Augusto Gomes – Mato-
sinhos.

Campeonato Nacional II e III Divisão por Equipas

Clube de Xadrez da Didáxis 
com jornada vitoriosa
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Parque das Tílias acolheu cerca 150 atletas

Patinadores prestaram 
provas em Riba de Ave

O Parque das Tílias foi 
palco de um verdadeiro es-
petáculo de patinagem ar-
tística na passada semana. 

No sábado, durante todo 
o dia, decorreram os quar-
tos testes de disciplina de 
patinagem artística promo-
vidos pela Associação de 
Patinagem do Minho (AP-
Minho) e cerca de 120 atle-
tas de dez clubes presta-
ram provas perante um júri 
atento e bancadas cheias 
de apoiantes e aficionados. 
No domingo à tarde decor-
reram os testes particulares 
de iniciados, onde estiveram presentes cerca de 30 atletas do clube anfitrião, o Riba de 
Ave Hóquei Clube (RAHC), e do Famalicense Atlético Clube (FAC). 

Nestes dois dias prestaram provas 24 atletas do RAHC, que estavam satisfeitas, não só 
porque os resultados foram positivos, mas também porque estavam a patinar em casa. As 
treinadoras, Luísa Sousa e Eduarda Castro, também estavam visivelmente satisfeitas com 
a prestação dos atletas e com a organização do RAHC. “Hoje, dia 14 de abril, é o dia mun-
dial do patinador, por isso este evento foi também coroado com esta efeméride. As provas 
correram muito bem e todos ficamos satisfeitos”, referiu Luísa Sousa. 

Para Pedro Sá, responsável pela formação do clube e diretor da secção de patinagem 
artística, referiu que foi com todo o gosto que abraçou este desafio da APMinho. “Organizar 
um evento com estas dimensões não é tarefa fácil, mas pudemos contar com o apoio da 
direção do clube, com a equipa técnica e, acima de tudo, com os pais, que revelaram de um 
empenho inestimável. Os atletas do RAHC estão de parabéns. Os testes são o ponto alto 
da sua formação desportiva e o estímulo para novos objetivos de superação”. 

Os treinos de patinagem artística estão decorrem às segundas, terças e sextas das 
19h00 às 22h00 e aos sábados, das 9h00 às 11h00. O primeiro mês de experiência é grátis 
e todos estão convidados a experimentar esta modalidade que junta desporto e dança. 

A Federação Portuguesa 
de Alex Ryu Jitsu bateu o re-
corde de medalhas conquis-
tadas no Campeonato do 
Mundo de 2019. Foram 143 
medalhas, sendo 39 de ouro, 
42 de prata e 62 de Bronze

A Federação Portugue-
sa de Alex Ryu Jitsu par-
ticipou, com as suas aca-
demias, no Campeonato 
do Mundo World All Styles 
Championship, organizado 
pela WAC, que se iniciou 
na passada quinta-feira, e 
terminou domingo, na Ex-
poEste, Caldas da Rainha, 
Portugal. A cerimónia de 
abertura contou com a pre-
sença do Secretário de Es-
tado do Desporto, do verea-
dor do pelouro do Desporto 
das Caldas da Rainha e de 
um representante do Comité 
Olímpico Internacional. 

Neste campeonato do 
Mundo, a Federação Por-
tuguesa de Alex Ryu Jitsu 
bateu vários recordes pesso-
ais, nomeadamente, a maior 
conquista de sempre, tanto 
no global de medalhas, com 
143 prémios, como no nú-
mero de medalhas de ouro, 
onde obteve a consagração 
de 39 campeões do Mundo. 

Os totais de medalhas con-
quistadas dividiram-se em 
39 de ouro (campeões do 
mundo), 42 de prata (vice-
-campeões do mundo) e 62 
de bronze.

Com este resultado, a Fe-
deração Portuguesa de Alex 
Ryu Jitsu, que representou 
as cores do nosso Pais e 
concelho de Vila Nova de 
Famalicão, consolidou mais 
uma excelente participação 
no Campeonato do Mundo, 
conforme apanágio dos úl-
timos anos, fazendo desta 
Federação uma das mais re-

conhecidas a nível nacional 
e internacional.

Segundo informações 
da organização da WAC, a 
prova contou com uma forte 
participação de mais de 60 
países e 8.000 atletas de 
todo o mundo, destacando-
-se, assim, a formação de 
Vila Nova de Famalicão de 
Alex Ryu Jitsu como uma 
das mais medalhadas da 
prova. 

A supremacia dos atle-
tas de Alex Ryu Jitsu fez-se 
sentir logo no primeiro dia 
de competição, preliminares 

e finais, com uma actuação 
brilhante dos escalões mais 
jovens, contagiando este 
sucesso aos outros esca-
lões juniores e seniores, que 
lograram obter, também, 
excelentes prestações e re-
sultados, o que arrancou os 
maiores elogios por parte 
dos outros estilos marciais 
presentes e aplausos do mui-
to publico, activo e vibrante, 
que esteve no pavilhão.

Os atletas da Federação 
Portuguesa de Alex Ryu Jit-
su, não obstante inseridos 
em poules de 20 e 30 com-

batentes em cada escalão, 
defrontaram, com muito 
sucesso e excelente nível 
técnico-tático, os seus ad-
versários, muitos deles pro-
fissionais, nas divisões de 
combates Rumble WAC, Li-
ght-K-WAC, Semi WAC, Low 
WAC, K-WAC, Knock Down 
e defesa pessoal de rua.

Esta competição interna-
cional, reuniu os melhores 
atletas do mundo e Grão-
-Mestres, líderes máximos 
das Federações Internacio-
nais e de estilos de Artes 
Marciais, as maiores e pres-
tigiadas do mundo. 

Como parte integrante do 
evento, o fundador do estilo 
Alex Ryu Jitsu, Alexandre 
Carvalho (10º Dan) ministrou 
um seminário internacional, 
obtendo “grandes elogios 
à eficácia, energia e poder 
deste estilo marcial de ori-
gem famalicense”, sustenta 
a Federação no rescaldo do 
evento. O mestre Alexandre 
Carvalho foi condecorado 
pela organização da WAC, 
com o prémio Platina (a mais 
distinta condecoração da-
quela organização), pelo seu 
excelente trabalho no desen-
volvimento e progresso das 

artes marciais no mundo e 
pelos brilhantes resultados 
desportivos obtidos interna-
cionalmente, enquanto líder 
máximo da Federação Por-
tuguesa de Alex Ryu Jitsu.

Foram Campeões do 
Mundo (medalha de Ouro) 
pela Federação Portuguesa 
de Alex Ryu Jitsu, os atletas 
de Vila Nova de Famalicã 
Jose Silva, Gabriel Azevedo, 
André Pereira; Beatriz Car-
valho, Nuno Maiato; Marlene 
Araujo, Joana Santos, Nuno 
Pereira, André Pereira, Anto-
nio Barros, João Costa, Ana 
Ferreira, Manuela Freitas, 
Dionísio Moreira, Manuela 
Fernandes, Beatriz Pinho, 
Francisca Carvalho, Mariana 
Gomes, Miguel Areias;  Ma-
ria Pontes, Helena Sampaio, 
Ana Novais, Simão Almeida, 
Catarina Martins, Nelson 
Machado, André Pereira, 
Jorge Abreu, Ana Ferreira, 
Ricardo Ribeiro, Nuno Maia-
to, Nuno Teixeira, Dionísio 
Moreira, Beatriz Pinho, Filipa 
Costa; Marlene Araujo, Mi-
guel Leitão, Ana Novais, Ana 
Oliveira; e Miguel Leitão.

Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu bate 
recorde de medalhas no Campeonato do Mundo
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A Semana Santa de Vila Nova de Famalicão é vivida de 
forma particular intensidade na semana que antecede a Pás-
coa.

Do programa, organizado pela Confraria das Santas Cha-
gas, destaque para as procissões “Ecce Homo”, na quinta-
-feira, dia 18, a sair da Antiga Matriz pelas 21h30. No dia se-
guinte – 19 - ocorre a procissão do “Enterro do Senhor”, a sair 
do mesmo local à mesma hora. Ambas seguem pela Rua de 
Santo António, Praça Dona Maria II, Rua Alves Roçadas, Rua 
São João de Deus, Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo 
António e Praça 9 de Abril.

Já na Igreja Matriz nova, quinta-feira tem lugar a cerimónia 
de Lava-pés e Missa da Ceia do Senhor, às 18 horas; a 19, 
Sexta-Feira Santa, ocorre a Celebração da Paixão e Morte 
do Senhor, às 14h45; e no dia 20, pelas 21 horas, a Vigília 
Pascal. 

No dia de Páscoa, haverá missa na Nova Matriz pelas 
08h00, com saída dos Compassos pelas 09h00. Às 10h30 há 
nova euracistia, e às 12h15 os Compassos Pascais reúnem 
nos Paços do Concelho seguindo em procissão para a Igreja 
Matriz Nova, onde nova missa está agendada para as 12h30.

Ainda no quadro das solenidades pascais, no dia 27 tem 
lugar um concerto de música coral sinfónica pela DespertAR-
-TE, às 21h30 na Nova Matriz de Famalicão.

Procissão do Senhor 
“Ecce Homo”, o julgamento

A Procissão do Senhor “Ecce Homo” evoca o julgamento 
de Jesus, e também celebra o espírito de misericórdia que 
ele testemunha.

O cortejo é considerado exótico, composto por um grupo 
dos farricocos, figuras misteriosas que antigamente iam em 
penitência recolher os ossos dos condenados à forca. Trans-

portavam em procissão (a chamada “procissão dos ossos”) 
os esqueletos dos condenados, trajados com vestes gros-
seiras de penitência, descalços e encapuçados, de cordas à 
cinta, uns empunhando matracas e outros taças com pinhas 
a arder, vulgarmente denominados fogaréus, que remetem 
para os guardas que, munidos de archotes prenderam Jesus 
durante a noite.

A imagem do Senhor “Ecce Homo”, ou “Senhor da cana 
verde”, representa o Cristo que se declarara rei, e que o go-
vernador romano expôs ao ridículo pondo-lhe na mão um 
simulacro de ceptro, a tal cana verde. Recorde-se que foi 
assim que Pilatos o apresentou à multidão, dizendo “Eis aí o 
Homem!”, precisamente “Ecce Homo”.

Comoção e luto na Procissão do Enterro 
do Senhor 

A Procissão do Enterro do Senhor é aquela que transporta 
pelas ruas o esquife do Senhor morto. É precedido por um 
andor com a cruz despida e seguido pelo da Senhora das 
Dores. 

Em sinal de luto, os Capitulares e os membros das Con-
frarias vão de cabeça coberta, de modo a demonstrar a sua 
dor, e também as figuras alegóricas ostentam um véu de luto. 
Nesta procissão, as matracas dos farricocos vão silenciosas, 
ao contrário de na procissão do dia anterior. As bandeiras e 
estandartes, com tarja de luto, arrastam-se pelo chão.

Semana Santa em Famalicão, 
solenidades à misericórdia e esperança
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Tradições “sui generis” do Minho
No Minho, a Páscoa é de tradições, mas 

há algumas que povoam menos o territó-
rio e se destacam pela originalidade. 

Vejamos algumas:

“Bife da Páscoa” exclusivo a homens

Por exemplo, em Cardielos, uma freguesia de Viana do Cas-
telo, centenas de homens sentam-se à mesa no sábado de 
Aleluia para comerem o tradicional Bife da Páscoa. Após o 
jejum pascal, os homens, e só os homens, honram a tradição 
nascida há mais de meio século.
O “Bife da Páscoa” terá nascido em Viana do Castelo, na 
já extinta Pensão Restaurante Rio Lima, cujo proprietário 
e mestre de cozinha, Américo Correia, reunia um pequeno 
número de amigos para degustar a melhor carne dos talhos 
da cidade, exposta sexta-feira santa à porta dos estabeleci-
mentos.

O Lanço da Cruz

Em Valença a Páscoa tem uma tradição única, a do Lanço da 
Cruz, que ocorre sempre na segunda-feira a seguir à Páscoa. 
Trata-se de uma iniciativa que é expressão da amizade entre 
os povos das duas margens do rio Minho.
O pároco de Cristelo-Côvo, devidamente paramentado e com 
uma cruz ornamentada, entra num barco e dirige-se até à 
margem espanhola onde dá a cruz a beijar aos paroquianos 
da outra margem. Durante esse período são lançadas, pelos 
pescadores de Cristelo-Côvo, as redes benzidas ao rio. De 
acordo com a tradição, o peixe que for capturtado é para o 
pároco. Entretanto com o pároco português, regressa no bar-
co o pároco da paróquia galega de Sobrado–Torron, conce-
lho de Tui (Galiza), dando a cruz a beijar aos peregrinos que 
aguardam junto ao rio, na margem portuguesa.
É usual que várias embarcações portuguesas e galegas 
acompanham este compasso pascal nas águas do Minho.
Também é habitual a realização de uma missa para os pere-
grinos da Galiza, celebrada em galego, por um padre galego 
na margem portuguesa. 
A tradição do Lanço da Cruz é uma manifestação religiosa 

muito importante para os 
locais, mas que também já 
atrai um número significativo 
de turistas.

“Queima 
do Judas” 
transfronteiriça, 
em Vila Nova 
de Cerveira 

A “Queima de Judas”, uma 
tradição que por cá bem co-
nhecemos e tem expressão 
em várias freguesias do con-
celho, é uma festa popular 
que tem lugar no sábado que 
antecede a Páscoa, na qual 
se recupera o ritual pagão da 
morte do ano velho e da che-
gada da primavera.
Nesta representação con-
dena-se Judas, o traidor, e 
festeja-se a ressurreição de 
Jesus Cristo.
Em Vila Nova de Cerveira a 
“Queima do Judas” tornou-se 
um sucesso, assumindo-se 
como o maior espetáculo de 
teatro comunitário do Vale 
do Minho, durante a Semana 
Santa.
O evento, recuperado há 
uma década pela Câmara 
Municipal, atrai à vila alguns 
milhares de pessoas. Conta 
com a participação de toda 
a comunidade local e, inclu-
sive, da população galega de 
Tomiño, concelho de Góian, 
Espanha. É ao povo do lado 

de lá da fronteira que cabe a construção da cabeça do Judas, 
ao passo que os cerveirenses assumem a feitura do corpo. 
De acordo com a tradição, antes de ser queimado o Judas, é 
lido o testamento. 

Visita às igrejas em Viana

Uma das principais tradições da Páscoa em Viana do Cas-
telo leva até às ruas da cidade milhares de pessoas para a 
visita a igrejas e capelas na quinta-feira santa. É usual que os 
templos abram as suas portas por volta das 19 horas, após 
a missa da ceia do Senhor que tem lugar na sede do episco-
pado, a Sé de Viana. Os espaços podem ser visitados até à 
meia noite pelos fiéis, que neste dia são convidados a reflectir 
sobre a morte e paixão de Cristo.
Ao todo são mais de duas dezenas de templos situados no 
centro da cidade que fazem parte deste roteiro que movimen-
ta milhares de pessoas. O roteiro inclui nomeadamente as 
duas ou três particulares, que por norma estão fechadas= 
durante o ano, e também abrem as suas portas ao público 
nesta altura.
Este ritual tem a ver com o contexto litúrgico bíblico de partici-
pação no mistério pascal de Cristo. Nesse sentido os fiéis são 
convidados, na quinta-feira santa, e ao final da tarde e noite, 
a ter o mesmo gesto que Jesus teve de oração.  
Entre os templos, decorados com flores e de portas aber-
tas até à meia noite, estão as capelas de Nossa Senhora da 
Conceição da Rocha, e das Malheiras, a Capela da Casa da 
Carreira, um templo do século XVIII, propriedade da Câmara 
de Viana, e que só de ser visitada nesse dia.
Entre as que abrem portas nesta noite contam-se ainda a Sé 
Catedral e a Capela das Almas, que foi a primeira Matriz de 
Viana do Castelo e que coloca a presença cristã na localida-
de no século IX.
As visitas, de acordo com a tradição, devem ser em número 
ímpar de templos, uma vez que os principais quadros religio-
sos alusivos à Páscoa também são compostos por números 
ímpares, como as três quedas de Cristo a caminho do Calvá-
rio ou as cinco chagas.
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Os ovos, os 
coelhos, ou mes-
mo as amêndoas, 
que tradicional-
mente povoam a 
época da Páscoa, 
são elementos 
que traduzem o 
nascimento, fe-
cundação e vida.

O ovo, do pon-
to de vista religio-
so, é considerado 
símbolo do nas-
cimento e da vida. A relação com a Páscoa, comemorada 
pelos cristãos, está a partir da Ressurreição de Jesus Cristo, 
que representa a esperança de uma nova vida para toda a 
humanidade.

Presentear as pessoas com ovos é um costume antigo, 
comum entre os povos que habitavam a região do Mediterrâ-
neo, do Leste Europeu e do Oriente.

Durante as festividades realizadas com a chegada da Pri-
mavera, depois do Inverno, os ovos (de galinha) eram cozidos 
e pintados com desenhos que lembravam plantações e ou-
tras figuras relacionadas à colheita.

A esperança de fertilidade do solo e de abundantes co-
lheitas eram representadas com a troca dos ovos coloridos. 
Com o passar do tempo, o ovo de chocolate entrou para as 
tradições do período das festas da Semana Santa.

Alguns autores acreditam que a tradição do ovo de choco-
late surgiu depois do século XVIII, por intermédio de confei-
teiros franceses.

Alguns historiadores afirmam que o hábito de oferecer 
ovos de galinha pintados surgiu no Antigo Egito, na Pérsia e 
entre algumas tribos germânicas.

Quanto ao co-
elho, a ideia asso-
ciada não diverge. 
Sendo um animal 
que se reproduz 
em grandes ni-
nhadas,  e os pri-
meiros animais a 
abandonarem as 
suas tocas quan-
do a primavera 
começava, foi as-
sociado à Páscoa 
como símbolo da 
esperança na renovação da vida. Neste contexto, para os 
cristãos, o coelho seria uma das representações da ressur-
reição de Jesus Cristo.

De acordo com a mitologia germânica, o coelho era um 
dos símbolos da deusa da fertilidade Ostara. A partir desta 
mesma lenda mítica, surgiu entre os alemães a tradição de 
entregar ovos (de galinha) pintados de várias cores para as 
crianças.

Tal como aconteceu com os ovos, com o passar do tempo, 
o coelho de chocolate entrou para as tradições das festivida-
des da Páscoa.

As amêndoas, 
e tons de casta-
nho, cores pastel, 
mais garridas ou 
brancas, são o 
presente de elei-
ção da Páscoa 
em Portugal, tan-
to por madrinhas 
e padrinhos aos 
afilhados, como 
entre amigos e fa-
miliares.

Supõe-se que 
as amêndoas da Páscoa simbolizem o ovo, o tal ícone de 
fecundidade e renovação, remontando a tradições vindas de 
diversos pontos do país. Até à Idade Média, as amêndoas 
doces eram cobertas com mel. Com a cultura da cana-de-
-açúcar, desenvolvida pelos portugueses, as amêndoas pas-
saram a ser cobertas com açúcar.

Vieira de Castro, 
o maior produtor de amêndoas

Precisamente aqui em Vila Nova de Famalicão, está radi-
cada o maior produtor nacional de amêndoas e o único pro-
dutor nacional de drageias, a Vieira de Casyro.

Tal como acontece todos os anos, a empresa famalicense 
aproveita mais uma temporada de degustação de amêndoas 
para lançar uma novidade. 2019 fica marcado pela estreia 
em mercado da Amêndoa Chocolate Ruby e da Amêndoa 

de Chocolate Branco 
com Flocos de Mara-
cujá.

Mantém mais de 
40 variedades acon-
dicionadas em sa-
cos, caixas, acetatos 
e gifs. O difícil é es-
colher!

Ovos, coelhos e amêndoas, de fecundação e vida
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Sempre que chega a época da páscoa, as regiões do país disputam uma das iguarias que, 
apesar de diferente de local para local, parece ter-se democratizado como tradição gastronó-
mica da quadra. 

No Norte de Portugal, come-se o folar doce e o folar gordo, que corresponde ao folar de 
carnes. Em Trás-os-Montes, predomina o folar de carne. Curiosamente, Entre o Douro e Mi-
nho e no Porto, o folar é muito mais em jeito de pão-de-ló. Na Região Centro, o mais comum 
é o folar doce.

Denominador comum parece ser o facto do folar assentae num ritual de dádiva, solidarie-
dade e convívio.

A Páscoa é celebrada como uma festa de família de partilha, solidariedade e confraterni-
zação, imbuída do inerente significado religioso. O folar é um desses símbolos que de norte a 
sul transborda de rituais que passam de geração em geração e o segredo da sua confecção 
diferem de região para região.

O folar mais corrente e difundido é o de bolo em massa seca, doce, e ligada, com pelo me-
nos um ovo incrustado inteiro, símbolo de fecundidade e renascimento como atrás dissemos, 
sobre o qual se coloca uma cruz feita de massa.

Mas ele difere na confecção. No Norte (Trás-os-Montes e Alto Douro), ao contrário do que 
acontece no resto do país, acima do Douro, em Chaves e Valpaços, faz-se folares salgados 
(também chamados de bola), com recheio de carnes como a vitela, o frango, o coelho e, so-
bretudo, o porco, o presunto, as linguiças e o salpicão, previamente cozidos e misturados na 
massa.

Nas Beiras e Zona Centro, o folar é feito com canela e erva-doce, enfeitado por um ou 
vários ovos cozidos inteiros e em certos lugares tingidos de cores. Por exemplo, na Covilhã 
chamam-se empenadinhas da Páscoa.

No Alentejo, o bolo toma aspectos zoomórficos, como lagartos, borregos, pintainhos ou 
pombos, sendo decorados com amêndoas e os típicos ovos cozidos. Já em Castelo de Vide 

os namorados trocam entre 
si folares em forma de um 
duplo coração.

No Algarve temos o folar 
de folhas, ou Bolo Folar de 
Olhão. É conhecido pela sua 
composição em camadas de 
canela e açúcar amarelo, li-
mão e manteiga que criam 
a uma forma caramelizada 
única. De todos os folares re-
gionais é, indubitavelmente, 
o mais doce e aromático.

Folar de lés a lésA lenda do folar
Uma das muitas lendas de Portu-

gal, versa sobre a origem do folar da 
Páscoa. 

Reza então a dita que, numa al-
deia portuguesa, vivia uma jovem 
chamada Mariana que tinha como 
único desejo na vida o de casar cedo. 
Sendo devota de Santa Catarina, tan-
to rezou a esta Santa da sua devo-
ção que a sua vontade se realizou e 
logo lhe surgiram dois pretendentes: 
um fidalgo rico e um lavrador pobre, 
de seu nome Amaro, ambos jovens e 
belos. A jovem voltou a pedir ajuda a 
Santa Catarina para fazer a escolha 
certa através desta oração: “Minha 
roquinha esfiada; Meu fusinho por 
encher, Minha sogra enterrada, Meu 
marido por nascer. Minha Santa Ca-
tarina, Com devoção e carinho. Tomai-vos minha madrinha, Arranjai-me um maridinho”.

Segundo a lenda, enquanto a jovem Mariana estava concentrada na sua oração, bateu à 
porta Amaro, o lavrador pobre, a pedir-lhe uma resposta e marcando-lhe como data limite, o 
Domingo de Ramos. 

Passado pouco tempo, naquele mesmo dia, apareceu o fidalgo a pedir-lhe também uma 
decisão. Perante este dilema Mariana não sabia o que fazer. Chegado o Domingo de Ramos, 
uma vizinha foi muito aflita avisar Mariana que o fidalgo e o lavrador se tinham encontrado 
a caminho da sua casa e que, naquele momento, travavam uma luta de morte. Mariana cor-
reu até ao lugar onde os dois se defrontavam e foi então que, depois de pedir ajuda a Santa 
Catarina, Mariana soltou o nome de Amaro, o lavrador pobre. Na véspera do Domingo de 
Páscoa, Mariana andava atormentada, porque lhe tinham dito que o fidalgo apareceria no dia 
do casamento para matar Amaro. 

Mariana rezou a Santa Catarina e a imagem da Santa, segundo reza a lenda, sorriu-lhe. No 
dia seguinte, Mariana foi pôr flores no altar da Santa e quando chegou a casa, verificou que, 
em cima da mesa, estava um grande bolo com ovos inteiros, rodeado de flores, as mesmas 
que Mariana tinha posto no altar. Correu para casa de Amaro, mas encontrou-o no caminho e 
este contou-lhe que também tinha recebido um bolo semelhante. Pensando ter sido ideia do 
fidalgo, dirigiram-se a sua casa para lhe agradecer, mas este também tinha recebido o mesmo 
tipo de bolo. Desta forma todos ficaram em paz e união. Mariana ficou convencida de que tudo 
tinha sido obra de Santa Catarina.



45O POVO FAMALICENSE16 de Abril de 2019

Esta é a quadragésima 
primeira edição deste sim-
ples devocional que tem 
como critério máximo, a Pa-
lavra de Deus, explicada e 
aplicada em nosso cotidiano, 
em conformidade com a Bí-
blia Sagrada. Neste sentido, 
convidamos a todos os leito-
res, a meditar nas Sagradas 
Escrituras, apreciando-a, 
lendo-a constantemente, re-
fletindo e aplicando os seus 
princípios, ensinos e ver-
dades no mais profundo de 
nossos corações, como tam-
bém, praticando no dia-a-dia 
o seu conteúdo de sabedoria 
espiritual e inspiradora. 

O Evangelho transmitido 
pelo nosso Senhor Jesus 
Cristo, não é uma máscara 
ou uma capa para esconder 
quem somos, mas, sim uma 
providência da parte de Deus 
para as nossas vidas serem 
expostas diante de uma re-
alidade divina, e, de nós 
mesmos, do quanto neces-
sitamos de mudanças, tan-
to internas como externas, 
principalmente no sentido 
espiritual. Para que sejamos 
qualificados como verdadei-
ros Filhos de Deus. A palavra 
Evangelho, de origem grega, 
significa “boas notícias” ou 
“boa nova”. A “boa notícia” 

foi o discurso central da 
mensagem transmitida por 
Jesus Cristo. Ele definiu Sua 
missão com estas palavras: 
… “Também é necessário 
que eu anuncie a outras ci-
dades o Evangelho do Reino 
de Deus; porque para isso 
fui enviado.” …  Essa “boa 
notícia” é a mensagem de 
Salvação e Esperança trazi-
da pelo Senhor Jesus Cristo 
ao mundo para toda a huma-
nidade. O Evangelho é o po-
der de Deus para a Salvação 
de todo aquele que crer em 
Suas palavras. O Evangelho 
é o Poder de Deus, para nós 
e em nós, ele é irresistível, 
impactante e que desconhe-
ce totalmente o impossível, 
mas, só funciona para quem 
realmente crer. Através do 
Evangelho somos transfor-
mados, ou seja, muita coisa 
em nosso interior sofrerá 
grandes mudanças e claro, 
sempre para melhor. O Evan-
gelho nos mostra o quanto 

estamos afastados do nosso 
Deus e Pai Celestial, da Sua 
Vontade, das Suas Ordenan-
ças, enfim, de tudo o que Ele 
já tem preparado para cada 
um de nós, não só neste 
mundo como também em um 
futuro próximo. O Evangelho 
do Senhor Jesus Cristo, é a 
verdadeira Eternidade com 
Deus, é viver a essência do 
grande Amor de Deus em 
todo tempo. Trata-se de um 
poder incomparável e de 
grande impacto, uma verda-
deira expressão do Amor do 
nosso Deus Todo-Poderoso. 
Esse poder entra no coração 
humano e transforma peca-
dores em Filhos de Deus. 
Deixemos este poder pene-
trar, transformar e mudar a 
nossa vida para melhor. O 
Evangelho é uma fonte para 
a vida, que ao mergulharmos 
nela, em nosso coração de-
sabrocha o arrependimento, 
de tudo quanto somos e que 
de errado fizemos. Somos 

alertados quanto aos maus 
hábitos, as atitudes menos 
corretas, os procedimentos 
egoísticos, enfim, é uma tre-
menda reviravolta em nosso 
ser. Assim sendo, diante dos 
nossos olhos se delineia um 
novo rumo, uma perfeita di-
reção, uma orientação exa-
ta para uma firme aliança, 
e principalmente, para uma 
intimidade profunda que 
passamos a ter com o nos-
so Deus e Pai Celestial. Na 
verdade o Evangelho nos dá 
a oportunidade de nascer 
de novo espiritualmente to-
dos os dias, contemplando 
a cada momento as maravi-
lhas do nosso Deus. O Evan-
gelho não é uma religião, e 
sim, é um estilo de vida ce-
lestial para que possamos 
viver neste mundo realizan-
do a cada instante o desejo 
do coração do nosso Deus. 
Este Evangelho é essa “boa 
notícia”, é a mensagem de 
Salvação e Esperança trazi-

da pelo Senhor Jesus Cristo, 
que depois foi proclamada 
pelos Apóstolos, osDiscí-
pulos de outrora, e, agora 
os Discípulos atuais desta 
presente geração. Para ex-
perimentá-lo, basta crer! 
Esse é o único requisito e é 
supersimples. Se isso ainda 
não ocorreu com você, esta 
é a hora. Curve a sua cabe-
ça neste momento com Fé 
e faça esta Oração no seu 
interior: … “Senhor Jesus, 
eu creio em Ti. Creio que 
Tu és o Filho de Deus que 
veio a terra e habitou entre 
os homens em semelhança, 
mas sem pecado. Creio que 
morreste na cruz e ressur-
giste ao terceiro dia para me 
salvar. Creio que na cruz o 
Senhor me libertou do peca-
do e da condenação, a qual 
era meu destino. Creio que o 
Senhor veio da parte Deus. 
Por isso, neste momento, eu 
declaro: Tu és o meu Senhor! 
Pela Tua vida eu me tornei 
um Filho de Deus. Guia-me 
como Filho de Deus. Eu creio 
que pela fé recebi a salva-
ção e quero experimentar o 
poder deste Evangelho na 
minha vida para a cada dia 
ser transformado e me tornar 
mais parecido Contigo, e as-
sim como o Senhor, através 

de minha mudança, quero 
impactar as vidas ao meu 
redor. Amém!” … Está es-
crito em Romanos 10:9-10, 
o seguinte:…”Se com a tua 
boca confessares ao Senhor 
Jesus, e, em teu coração 
creres que Deus o ressusci-
tou dos mortos, serás salvo.
Visto que com o coração se 
crê para a justiça, e com a 
boca se faz confissão para 
a salvação.” … Que o nosso 
Deus e Pai Celestial, se re-
vele cada dia mais em nos-
sos corações, através deste 
Evangelho, descrito na Bíblia 
Sagrada, pois, este é o de-
sejo D’Ele, que seja também 
o nosso, para que a Paz e 
o Amor seja uma constân-
cia em nossas vidas … 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: “Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, 
pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, 

e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, 
como está escrito: Mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta 

a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, 
que detêm a verdade em injustiça.”

ROMANOS 1:16-17



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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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

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

ALUGA-SE
T2 em Antas c/ linda 

varanda c/ muito sol e com 
moveis de cozinha.

TLM.: 967 704 847

ELECTRICISTAS CERTIFICADOS (M/F)
Experiência:
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

VENDO
Vivenda T3

 em Cavalões.
TLM.: 918 323 168

ALARMES ATLÂNTICO
ADMITE:

Técnico de alarmes.
Rua S. João de Deus n.º 15

CONTACTO: 252 373 135

ALUGO
Garagem perto do 

Mini-Preço, Calendário.
TLM.: 918 154 587

25 ANOS DE ATIVIDADE

EMPRESA 
CERTIFICADA

ANUNCIE 
AQUI!

ORAÇÃO A
 S. JUDAS TADEU
Advogado dos casos difíceis 

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

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

não acredite. F.V.
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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 RELAX RELAX

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

50CUENTONA
Recebe só alguns cavalheiros 

de segunda a sábado das 
10 às 19 horas. Só este mês.
TLM.: 913 590 701

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem, 

toda nua, toda sua, 
ambiente discreto. 

Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

NOVIDADE 
FAMALICÃO

A ADORÁVEL PÉROLA NEGRA
Deliciosa, carinhosa e 

fogosa para quem adora 
momentos de puro prazer. 
Venha deliciar-se c/ oral 

natural delicioso, mi..., 69 
e espanholada. Foto real. 
TLM.: 920 347 909 

SARINHA 
19 ANOS

Olá, estou disponível 
de segunda a sábado

 das 9h às 19h.
TLM.: 938 495 983

MORENA
23 anos. 1.ª vez. O natural, gostoso, 

espanholada, 69, mi..., anal.
 Atende em lingeri. Foto real.

TLM.: 913 569 279

LISA
A partir de 20€ nas calmas.
TLM.: 910 732 869

DOCE MULHER
40rentona. Toda boa e elegante, 

cheia de amor para dar, carinhosa, 
meiguinha, 69 fabuloso, Oral natural. 

Atende sem pressas.
TLM.: 910 735 530

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

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




