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“O rapaz que aprendeu a olhar” é dado a conhecer esta quinta-feira no Museu Bernardino Machado

Vítor Pinto Basto apresenta o seu último livro
em Famalicão

Jornalista e escritor é sobrinho-bisneto de Adriano Pinto Basto, comerciante
de ourivesaria e vereador da Câmara Municipal nos últimos anos do séc. XIX,
que viveu na rua que hoje tem o seu nome
O jornalista e escritor Vítor Pinto Basto apresenta
esta quinta-feira em Famalicão o seu último livro, numa
sessão que decorrerá no
Museu Bernardino Machado, às 21 horas, no âmbito
do programa municipal de
comemoração dos 45 anos
do 25 de Abril. Com o título “O rapaz que aprendeu a
olhar”, a obra constitui um
repositório ficcional das memórias que o autor guarda
do “absurdo existencial” que
foi a ditadura salazarista em
Portugal.
Com 15 anos de idade
aquando da “Revolução dos
Cravos”, Vítor Pinto Basto,
que tem ligações familiares
a Famalicão, descreve o seu
quarto e mais recente livro
como “uma viagem através
do olhar de um adolescente
que precisou de aprender a
olhar para perceber que a realidade que via escondia outras brutais realidades, com
gente na cadeia apenas por
querer falar e viver em liberdade”.
Segundo o autor, a obra
“romanceia situações invulgares, como a revolta de Salazar contra o bispo do Porto,
D. António, contra o general
Humberto Delgado (conta a
história do seu assassinato)
e tenta explicar, por exemplo,
entre muitas coisas, como
Gaia foi o único concelho na
Área Metropolitana do Porto,

nas presidenciais de 1958,
que deu mais votos ao candidato democrata, Humberto
Delgado, que a Américo Tomás”.
A sua apresentação no
Museu Bernardino Machado
(sala Júlio Machado Vaz) é
“particularmente gratificante”
para o autor, dado tratar-se
de um equipamento municipal de vocação cultural situado na Rua Adriano Pinto
Basto, topónimo que homenageia um tio-bisavô seu.
Outrora denominada Rua
Formosa, naquela artéria
morou, com efeito, um bem-sucedido comerciante de
ourivesaria que chegaria a
vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão nos finais do séc. XIX.
Nessas funções, empenhou-se na alfabetização das jovens gerações de famalicenses suas contemporâneas e
no alargamento da rede de
escolas públicas da então
instrução primária a várias
freguesias do concelho.
Por outro lado, Vítor Pinto
Basto mantém uma “relação
afetiva muito forte” a Famalicão, onde na adolescência
e juventude vinha amiudadas vezes visitar uma tia por
quem nutria “uma especial
ternura e um carinho muito grande”, como confessa.
Ainda hoje, aliás, valoriza
a proximidade que mantém
com os seus primos, filhos

de outra figura grata em muitos sectores da comunidade
famalicense, que serviu em
várias instituições e se notabilizou como estudioso e singular artista na criação e reprodução heráldica: Rodrigo
Silva, o lembrado “armador”
da Rua Conselheiro Santos
Viegas.
Essas ligações familiares e afetivas a Vila Nova
de Famalicão levaram Vítor
Pinto Basto a escolher o famalicense Carlos de Sousa,
antigo jornalista e seu amigo
há mais de 30 anos, para fazer a apresentação do livro,
editado pela Arqueu.
Na sessão programada
para este 25 de Abril, intervirá também, em representação da Câmara Municipal,
entidade organizadora do
evento, através do Museu
Bernardino Machado, o ve-

reador da Cultura, Educação
e Conhecimento, Leonel Rocha.
Nascido no Porto em
1959 e licenciado em Filosofia, Vítor Pinto Basto iniciou
em 1983 a carreira de jornalista, de que voluntariamente se desligou há um ano,
quando era editor de Justiça no “Jornal de Notícias”.
Antes, integrou as redações
dos jornais “Diário de Notícias”, “A Capital”, “Europeu”
e “O Jornal”.
Este “O rapaz que aprendeu a olhar” é o quarto livro
que publica, depois de “O
Segredo de Ana Caio (contos), “Gente que dói - o conflito basco por quem o vive”
(reportagem) e “Morto com
defeito” (romance).
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Gastronomia é rainha de 10 a 12 de maio

Dias à Mesa “temperam” Festas de Maio
com Rojões e animação
O restaurante Casa Pêga
que já conta mais de 60
anos, é um dos que se associa à segunda vaga da
iniciativa gastronómica “Dias
à Mesa”, promovida pelo município famalicense durante
a Festa de Maio – Flores e
Trocas, que decorre nos dias
8 e de 10 a 12 de maio.
Os Rojões são a proposta para este fim-de-semana
que promete atrair muitos
turistas ao território, conjugando os melhores paladares com uma agenda cultural
diversificada e animada, proporcionando uma experiência completa dos sentidos.
Este é, aliás, o principal objetivo dos “Dias à Mesa”, que
arrancou no Carnaval, com o
cozido à portuguesa.
Ao longo do ano, contam-se oito fins-de-semana
gastronómicos sempre associados a eventos culturais e
desportivos do município.
Para além da Casa Pêga,
participam ainda nesta edição outros conceituados
restaurantes, como a Colina
do Ave, Fondue, O Tosco,

da flor é marcada pela batalha das flores, uma tradição
secular que embeleza e perfuma toda a cidade. A animação essa é garantia com
espetáculos e atividades culturais e musicais.

A Programação dos Dias
à Mesa encontra-se disponível com maior pormenor
em https://www.famalicao.
pt/_dias_a_mesa

PAN Famalicão
promove jornada
de “plogging”
no próximo sábado
O Prato, Outeirinho, Porta
Enxerto, Sara Cozinha Regional e Torres. Os turistas
que participarem na iniciativa usufruem de um desconto
de 10 por cento no período
correspondente nas casas
de alojamento aderentes.
“Famalicão tem todas as
condições para proporcionar
uma estadia enriquecedora
do ponto de vista cultural e

gastronómico aos visitantes
que nos procuram por esta
altura do ano”, adianta o
presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, salientando que “Os Dias à Mesa”
são um “projeto turístico com
dimensão horizontal, que
junta a gastronomia com outros atrativos, chamando até
Vila Nova de Famalicão mais
visitantes e com maior per-

manência”.
Tipicamente minhoto, os
rojões são um prato confecionado com ingredientes
diversos, que se associam
às Festas de Maio, pela sua
tradição e culturalidade. Enquanto a a Feira das Trocas
se destaca pelas exposições
de gado bovino, o mercado
de produtos típicos da região
e tabernas populares, a festa

A Comissão Política do PAN
- Pessoas, Animais, Natureza,
convida a população para uma jornada de “plogging” no próximo sábado, dia 27, com partida às 11h00
junto á central de camionagem.
Plogging é uma mistura das
palavras plocka upp (apanhar, em
sueco) e jogging (exercício físico”,
e é precisamente essa a ideia, a
de caminhar recolhendo lixo que vai sendo encojntrado ao
longo do percurso. Neste plogging o PAN adianta que irá
focar-se nas pontas de cigarro, consciente de que “este
resíduo tóxico precisa de uma solução”, e suscita: “será
que já temos? Junte-se a nós e descubra!”.
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Apoio à Renda cresce 20% face a 2018
MEDIDA DO PROGRAMA CASA FELIZ ABRANGE MAIS 58 FAMÍLIAS
E CRESCE QUASE 52 MIL EUROS
A verba disponibilizada
pela Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão para
o Apoio à Renda, uma medida no âmbito do programa
Casa Feliz, vai sofrer este
ano um aumento da ordem
dos 20 por cento. O apoio vai
chegar a mais 58 famílias,
e representa um acréscimo
financeiro de quase 52 mil
euros relativamente a 2018.
Os valores foram conhecidos na reunião pública
do executivo municipal da
passada quinta-feira, findo que está o processo de
candidatura e avaliação. As
190 famílias que passaram
pelo crivo do apoio público à
renda em 2018 sobem para
248 em 2019. Alinhado por
isso, também o orçamento
a disponibilizar sobe para os
251.700 euros, quando havia
ficado nos 200 mil no ano
passado.
Para o presidente da
Câmara Municipal, Paulo
Cunha, este aumento do número de candidatos apoiados
não reflecte um agravamento
das condições económicas
das famílias, mas antes de
um agravamento da situação
de acesso ao arrendamento,
onde se verifica uma escalada dos preços fruto de uma
oferta reduzida do mercado
face às necessidades; e,

por outro lado, de um maior
informação da população.
“Maior informação significa
maior número de candidaturas, logo, maior número de
apoios. Depois também é
bom não ignorar o que está
a acontecer com o mercado
de arrendamento. Há uma
tendência para um aumento
do valor locativo. O valor das
rendas está, tendencialmente, a aumentar, como também, por força de alterações
legislativas, há um conjunto
de maiores dificuldades à
realização deste tipo de contrato”, comenta a propósito
desta maior expressão dos
apoios. Na questão particular do aumento das rendas,
adianta que “há famílias que
porventura há um ano ou
dois não precisavam deste apoio, mas por força das
novas circunstâncias contratuais, e, particularmente, por
força do aumento das rendas, estão a precisar deste
apoio à renda”.
Consciente do papel
social do município, o edil
famalicense sublinha que
o seu executivo manterá a
sua sensibilidade face às
circunstâncias,
independentemente de “orçamentos
previamente definidos para
acudir às sociais”. “Como
disse então, e hoje mante-

nho, a Câmara Municipal
concederá aos famalicenses
todos os apoios que forem
necessários, do ponto de vista de uma retaguarda social.
E a questão da habitação é
fundamental”, afirma. Não
deixa de regatear “medidas
nacionais que promovam o
equilíbrio do mercado do arrendamento”, onde detecta
“um desequilíbrio flagrante
entre a oferta e a procura”.
“Nós estamos a fazer a nossa parte”, sublinha, convicto
de que, sem este apoio, estas famílias “eram problemas

sociais do ponto de vista da
habitação”.
Paulo Cunha considera
que as circunstâncias conjunturais de maior folga económica deixam claro que os
problemas sociais continuam a existir, comprometendo para o efeito o executivo
para continuar a actuar na
atenuação desses problemas. “A única conclusão que
me apraz partilhar é que a
nossa sensibilidade social
não é aferida com base em
folhas de Excell, que evidenciam curvas económicas,

com PIB a crescer, em que
há mais exportações ou o
salário médio subiu. A vida
das pessoas não se faz por
médias, nem por meridianos,
nem por estatísticas. Faz-se
do ponto de vista real. E se é
verdade que a média das famílias está melhor, também
é verdade que há muitas famílias que estão tão mal ou
pior do que estavam há sete
ou oito anos atrás. Perante
isto é preciso que se mantenha sensibilidade social, e é
isso que esta Câmara está a
fazer”, conclui.

A Apoio à Renda è uma
medida do programa Casa
Feliz, criado em 2005. Inicialmente focado no apoio
financeiro a obras em habitação própria para os agregados economicamente fragilizados, o programa evoluiu
em 2012 para a versão do
Apoio à Renda.

Iniciativa decorre em vários espaços do concelho de 23 a 28 de abril

Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor
com uma Maratona da Biblioteca
No fim de semana de 27 e 28 de abril, a Praceta Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão, recebe uma
Feira do Livro de Banda Desenhada que promete fazer as
delícias dos amantes das histórias aos quadradinhos.
A iniciativa é um dos destaques da Maratona da Biblioteca, iniciativa que a Biblioteca Municipal Camilo Castelo
Branco vai promover desta terça-feira, dia 23,. até 28 de
abril, em vários espaços do concelho, com o objectivo de
comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor
que se assinala no dia 23 deste mês.
No dia de arranque da iniciativa, a Biblioteca Municipal
recebe, às 10h15 e às 14h30, uma oficina criativa intitulada “Almoço Literário”, e no polo de Joane da Biblioteca
há “Dois dedos de conversa com…Andreia Varela” com a
apresentação do livro “O grande e ruim GRAOU”.
No dia 24, para além das várias iniciativas destinadas
ao público escolar, os polos de Riba de Ave e Ribeirão
recebem, às 21h00, uma tertúlia literária sob o tema “Abril,
Livros Mil”.
Na sexta-feira, dia 26, destaque para uma ação formativa que decorrerá às 14h00 no polo da biblioteca de Riba
de Ave sobre pesquisa no catálogo bibliográfico do fundo
documental da Biblioteca Municipal.

Para além da Feira do Livro de Banda Desenhada, a
Praceta Cupertino de Miranda recebe ainda, no dia 27, pelas 10h30, uma sessão de contos com Cláudia Pinheiro,
narradora itinerante que dinamiza sessões de contos para
crianças com recursos narrativos em tecido, executados
por si. Nas suas sessões apresenta canções, histórias e
lengalengas que despertam o gosto pela leitura, pela música e que cultivam o valor do respeito pela natureza e
pelas diferenças humanas.
Já no dia 28, às 10h30, a praça recebe a atividade
“Histórias para Sonhar”, uma narração teatralizada de um
encontro entre duas histórias de Sophia de Mello Breyner
- “A fada Oriana na floresta da menina do mar”.
Recorde-se que o Dia Mundial do Livro e dos Direitos
de Autor foi instituído pela UNESCO, em 1996, para homenagear o aniversário da morte dos escritores Shakespeare
e Cervantes, reconhecidos dramaturgos que escreveram
histórias imortais como “Romeu e Julieta” e “D. Quixote de
la Mancha”.
O programa completo encontra-se disponível para consulta em www.bibliotecacamilocastelobranco.org.
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“Agnus Dei” foi inaugurada na passada quinta-feira e vai estar patente até 24 de maio

Cerâmica da Fundação Castro Alves
está em exposição nos Paços do Concelho
“Agnuns Dei” dá o mote
à compilação de oito peças
únicas, produzidas na Escola de Cerâmica Artística da
Fundação Castro Alves, que
constituem a exposição inaugurada na passada quintga-feira nos Paços do Concelho. A mostra, que surge em
pleno período pascal , pode
ser visitada no átrio da Câmara Municipal, onde estará
patente até dia 24 de maio.
“Natividade”, “Esplendor
do Nascimento”, “O amor de
Deus que se fez criança”,
“Sagrada Família”, “Última
Ceia”, “Crucificação”, “Deposição de Cristo no Túmulo”
e “Ressurreição”, assim se
chamam as oito peças de cerâmica, moldadas em barro,
expostas nesta exposição de
natureza religiosa.

Uma coleção heterogénea e única que pretende
divulgar o património de
arte sacra em cerâmica desenvolvido em Vila Nova de
Famalicão pela Escola de
Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves.
A Fundação Castro Alves
explica ainda que esta exposição, que pode ser visitada
gratuitamente de segunda a
quinta, entre as 09h00 e as
18h00, e à sexta-feira, das
09h00 às 12h00, se insere
“no âmbito da sua política de
promoção e descentralização cultural”.
“É uma pequena amostra
da enorme riqueza e qualidade da arte da Fundação
Castro Alves e uma nova
razão para que venham até
aos Paços do Concelho des-

frutar deste magnífico espaço”, referiu hoje o presidente
da Câmara Municipal, Paulo Cunha, na cerimónia de
inauguração.
Recorde-se que a Fundação Castro Alves foi fundada em 1991 pela mão do

Comendador Manuel Maria
Castro Alves (1935-1998),
como sequência natural
e enquadramento jurídico
para a meritória obra educativa, artística e cultural,
iniciada em 1971 através
da criação do então Centro

de Arte e Cultura Popular
de S. Pedro de Bairro. Em
1979 o Comendador Castro
Alves aumenta as valências
do centro, com a criação da
Escola de Cerâmica Artística, que teve como grandes
impulsionadores, os Pintores
Júlio Resende e Francisco
Laranjo, numa fase intermédia o oleiro Fernando Sousa
e posteriormente o Arquiteto
Fernando Lanhas, que frutificou o Museu de Cerâmica
Artística.
A Escola de Cerâmica
Artística, permitiu formar
artesãos que pelos seus
trabalhos e qualidade artística permitiram que em 1987
fosse edificado o Museu de
Cerâmica Artística. O Museu
tem em exposição permanente coleções constituídas

por dois núcleos, um de
olaria e outro de esculturas
de cerâmica, o que representa um espólio de 1336
peças distribuídas por três
salas com uma área total de
400m2.
Na atualidade a Fundação Castro Alves tem como
valências âncora o Museu de
Cerâmica Artística, a Escola
Oficina de Cerâmica Artística e a Escola de Música que
se encontra sob a direção
pedagógica do CCM, e tem
consolidado as suas respostas ao nível do Serviço Educativo e Social e da Programação Cultural.

“Memórias da Devesa”: projecto liga passado
e presente do “pulmão” da cidade
O Parque da Devesa lança, na passada quinta-feira,
precisamente o Dia Internacional dos Monumentos
e Sítios, o seu novo projeto intitulado “Memórias da
Devesa”, com o objetivo de
salvaguardar o passado e o
legado daquele espaço que
sofreu profundas alterações
com a construção do parque,
valorizando as suas memórias, as vivências de quem lá
morou, trabalhou ou utilizou

para o seu lazer, etc.
Para isso, desafia todas
as pessoas que detenham
em sua posse fotografias,
documentos, artigos, objetos, sobre aquele lugar, sobre as famílias que lá habitaram, as casas, sobre factos
e acontecimentos relacionados com o espaço. Será reunido espólio material, mas
também imaterial através de
testemunho oral.
De resto, pretende-se

com este projeto construir
um arquivo de memória on
line “Memórias da Devesa”,
acessível a todos; estimulando e apoiando trabalhos
de investigação; mantendo
vivo o legado da “Devesa”
e produzindo conhecimento
histórico.
Para além deste trabalho,
será desenvolvido paralelamente um levantamento de
informação já conhecida e,
eventualmente, já sistemati-

zada, nomeadamente através da Biblioteca Municipal
Camilo Castelo Branco (Fundo Local), Arquivo Municipal,
Gestão Urbanística do município, entre outros.
Trata-se, por isso, de
um projeto aberto no tempo, sendo que, em qualquer
altura, se poderá fazer a incorporação e atualização de
informação.

PS promove almoço
comemorativo
do 25 de Abril
A Concelhia de Vila
Nova de Famalicão do
Partido Socialista, em
colaboração com a Juventude Socialista de
Famalicão, promove, no
próximo dia 25 de Abril,
um Almoço Comemorativo da Revolução.
Com o evento o PS
pretende “assinalar a
mais importante data da
democracia portuguesa”
e evocar “o contributo
dos socialistas, militantes e simpatizantes na
defesa dos valores da
Liberdade e da Democracia”. O almoço contará com a presença do eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira.
O PS convida os seus militantes e simpatizantes a aderir ao evento, disponibilizando contactos para efeitos de
inscrição: famalicao@ps.pt, 913 388 305 ou 914 254 047.
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“O Trengo, o Mona e o Néscio”…
Saíram do enorme e lindo edifício com a
mesma timidez e simplicidade com que
entraram, “apanhando” a carreira do fim da
tarde para regressarem a Arnoso Santa Eulália.
Na terra, à chegada, aguardava-os uma
pequena delegação, uma pequena
“embaixada” de moradores, cheia de
curiosidade: queriam saber as últimas sobre os
projetos da freguesia. Um dos “homens bons”,
sempre bem disposto e com uma certa
facilidade de palavra e de expressão, resumiu
assim a primeira ida da Comissão Administrativa
à Câmara Municipal. Disse ele: “A tremer como
varas verdes, lá dissemos o que achávamos
dever dizer. Aqui o “Trengo” – e apontava para o
mais magrinho – ia sempre à frente; eu, o
“Néscio”, no meio, e ali o “Mona” – o mais
gordinho e bonacheirão – fechava as portas”.
Logo a seguir, acrescentou, cheio de confiança:
“Mas olhem que isto vai melhorar,
podem ter a certeza que vai”.

1. Tudo diferente… Tudo difícil…
Esta é uma história muito antiga, quase tão antiga como o
25 de Abril de 1974, que este ano celebra 45 anos. Dizia eu
há cerca de 45 anos, num jornal local, que a Revolução de
Abril de 1974 (ao menos uma vez por ano fala-se intensamente de Abril) trouxe para a ribalta das pequenas comunidades
locais, alguns homens que podemos, na essência, comparar
aos “homens bons” dos concelhos medievais.
Nunca tendo, na sua grande maioria, travado qualquer luta
de vulto contra a ditadura e os ditadores, souberam manter,
em todos os momentos, o porte digno que os distinguia daqueles que curvavam a cabeça e faziam vénias a todas as
arbitrariedades.

Está ainda por fazer a história da totalidade destes homens que à custa, muitas vezes, de sacrifícios pessoais, familiares e até materiais, souberam e quiseram, em tempos
difíceis, colocar-se na barreira da justiça.
Em muitas freguesias do Concelho de Vila Nova de Famalicão, pouco tempo após Abril, constituíram-se comissões
administrativas para substituição das juntas de freguesia que
vinham de um passado já muito longo.
Numa dessas freguesias – e estou a referir-me à Freguesia de Arnoso Santa Eulália – os escolhidos para a Comissão
Administrativa foram três cidadãos honrados, mas de quase
nula experiência política, muito embora soubessem que estávamos numa nova era de liberdade, sem PIDE nem censura.
Em Santa Eulália, como no resto do Concelho de Vila
Nova de Famalicão, tudo, mas mesmo tudo, estava por fazer,
e os três “homens bons” eleitos em improvisado (mas nem
por isso menos democrático) plenário de cidadãos, tinham
pela frente um pesado e urgente trabalho a realizar, para a
satisfação básica das necessidades dos seus habitantes.
Com entusiasmo, estes três “homens bons” lançaram
mãos à obra. Depois de levantados os “ferros” (os carimbos e
o selo branco) na pequena taberna que servia de sede à junta
de antigamente, em contato com os habitantes e em duas ou
três reuniões alargadas de moradores, fizeram o levantamento das principais carências e dificuldades que “amordaçavam
e tolhiam” a Freguesia de Arnoso Santa Eulália.

regressarem a Arnoso Santa Eulália.
Na terra, à chegada, aguardava-os uma pequena delegação, uma pequena “embaixada” de moradores, cheia de
curiosidade: queriam saber as últimas sobre os projetos da
freguesia. Um dos “homens bons”, sempre bem disposto e
com uma certa facilidade de palavra e de expressão, resumiu
a primeira ida da Comissão Administrativa à Câmara Municipal.
Disse ele: “A tremer como varas verdes, lá dissemos o que
achávamos dever dizer. Aqui o “Trengo” – e apontava para o
mais magrinho – ia sempre à frente; eu, o “Néscio”, no meio,
e ali o “Mona” – o mais gordinho e bonacheirão – fechava as
portas”. Logo a seguir, acrescentou, cheio de confiança: “Mas
olhem que isto vai melhorar, podem ter a certeza que vai”.
Este “Néscio”, mensageiro das boas e das más notícias,
era o Sr. Armando do “Serafim; o “Trengo” era o Sr. Manuel
Moreira, chefe da equipa e um trabalhador incansável; o
“Mona” era o Sr. Aires Machado, pai do Sr. Alcides Araújo que
foi Presidente da Junta de Arnoso Santa Maria e Presidente
da “Engenho”.
Eram três homens encantadores, sérios e solidários. O Sr.
Armando do “Serafim” encontrou esta forma descontraída,
mas terna e alegre, de dar um cognome aos três, querendo,
por esta via, identificá-los com o povo simples da sua freguesia. Já morreram os três, mas para quem os conheceu
deixaram imensas saudades.

2. Três homens do povo…

3. Abril e maio…

Era agora necessário fazer chegar essas carências e dificuldades ao degrau imediato do poder concelhio, a Câmara
Municipal.
Cheios de simplicidade, os três homens lá foram à Câmara
Municipal, numa das “carreiras” do início da tarde que, por
estradas esburacadas, em terra batida e poeirentas, ligavam
Arnoso Santa Eulália a Vila Nova de Famalicão.
Habituados a uma certa forma de vida – austera e sem sonhos – sentiram-se deslocados nos enormes corredores
e nos gabinetes iluminados
do poder. De chapéu na mão
e com timidez que disfarçava
a “vergonha”, como se estivessem a esmolar (em tão
pouco tempo não era possível alterar um certo tipo
de mentalidade dominante),
expuseram problemas e eles
próprios ajudaram a encontrar soluções.
Saíram do enorme e lindo
edifício com a mesma timidez e simplicidade com que
entraram, “apanhando” a
carreira do fim da tarde para

À semelhança de 1974 e de 1975, “o Trengo, o Mona e o
Néscio” foram ao Porto “respirar” e inebriar-se com o 1º de
Maio, “Dia do Trabalhador”.
Na grande cidade e nas muitas ruas que calcorrearam
sem cansaço, não iam um à frente, outro no meio e outro
atrás, como aconteceu na Câmara Municipal. Como sempre
acontecia na sua terra de Arnoso Santa Eulália, andaram os
três juntos, mas desta vez de mãos dadas, a sorrir para a
liberdade, para o amanhã e para o futuro. Apesar das dificuldades acreditavam que o amanhã e o futuro teriam mais sol e
que a vida seria melhor…
“O Trengo, o Mona e o Néscio” realizaram uma obra gigantesca na Freguesia de Arnoso Santa Eulália, não tanto pelos
caminhos que arranjaram ou pelas fontes que fizeram, mas
pela confiança e pela nova esperança que fizeram crescer à
sua volta.
Como eles, há muitos outros cidadãos perdidos no anonimato da “História de Abril”. É uma História que merece sempre ser contada!
Os verdadeiros heróis de Abril são estas e outras pessoas
saídas do povo anónimo que lutaram e lutam por causas e
ideias, sem pensarem em contrapartidas ou benefícios.
“O Trengo, o Mona e o Néscio” nunca pensaram em “lugares” ou em “distinções”. Trabalharam para o povo e tinham
muito gosto em servir o povo…

A 30 de Abril

Associação de Diabéticos
assinala 15.º aniversário
com debate
A Associação de Diabéticos de Vila Nova de Famalicão (ADVNF) assinalada o seu 15.º
aniversário a 30 de Abril, com um programa orientado para o esclarecimento.
O evento irá concentrar-se na Fundação Castro Alves, em Bairro, onde ao longo da tarde do dia 30 terão lugar diversas acções. Arrancam pelas 15h00 com um rastreio gratuito,
ao que se segue a abertura para um debate, pelas 17h00, onde marcarão presença o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, o presidente do Conselho de Administração
do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), António Barbosa, e o director executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde do Ave - Famalicão (ACES), Ivo Machado.
Para as 18h00 está marcada uma mesa redonda sobre o tema “Diabetes a doença
silecniosa”, moderada por Augusto Duarte, director do Serviço de Medicina da Unidade de
Famalicão do CHMA. Como oradores convidados estarão presentes o médico Frederido
Salgado, presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES, e duas enfermeiras - Conceição Lopes e Sandra Santos, do CHMA e ACES, respectivamente.
Para as 20h00 está agendado um jantar solidário.
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Novo começo para
alunos do Externato
Delfim Ferreira
TENTATIVAS DE VIABILIZAÇÃO
DO ANO LECTIVO FALHAM
E OBRIGAM PAIS A NOVAS SOLUÇÕES
EM TEMPO RECORDE
A retoma do ano lectivo
no Externato Delfim Ferreira
(EDF) não vai mesmo acontecer. Os alunos regressam
hoje às aulas depois do período de férias de Páscoa,
mas não os do colégio de
Riba de Ave, que começam
este novo período em novas
escolas, depois de terem
falhado as tentativas de viabilizar da conclusão do ano
lectivo, não obstante o despacho de insolvência da Delfilópolis, proprietária do EDF,
a 28 de Março.
A maioria dos 179 alunos
do EDF deverá retomar as
aulas em Joane, na Escola
Padre Benjamim Salgado,
solução encontrada pela tutela que privilegia a transição
das turmas tal como se encontravam agregadas.
Após duas semanas, e
várias reuniões entre encarregados de educação,
responsáveis do Ministério
da Educação (ME), e da
delegação regional norte
da Direcção Geral dos Estabelecimentos
Escolares
(DGESTE), não foi possível
voltar atrás no cenário de encerramento, que já se previa
a dias do final do segundo
período lectivo, e que os pais
procuraram a todo o custo
evitar, tentando proteger a
tranquilidade dos filhos.
Nelson Costa, porta-voz
dos pais, confessa que chega ao fim deste processo
com um “grande sentimento
de revolta”, por considerar
que o ME não actuou de forma “leal” neste processo. O
encarregado de educação
fala mesmo de um “comportamento inaceitável”, e
“surreal”. Isto porque, refere, o clima de concórdia em
que decorreu a reunião com
a tutela, e em que as partes
aceitaram como desejável
a conclusão do ano lectivo
e se comprometeram com
diligências no sentido de
viabilizar essa solução, culminou com “os pais entregues a si próprios”. Nelson
Costa apoia a sua acusação
numa sucessão de acontecimentos, que começa com o
ME a disponibilizar-se para

futuro acesso ao ensino superior”, o que levou os pais
a tomarem diligências quase
de imediato para resolver a
sua situação.
“Se fosse um banco, o
problema já se tinha resolvido. Porque ao mais alto nível não há leis que impeçam
nada. Os responsáveis por
crimes no sector financeiro
continuam a andar por aí, e
ainda se riem dos contribuintes, que salvaram o que eles
destruíram. Aqui, não temos
esse peso…”, lamenta o encarregado de educação.

Ministério
acompanha sem
diligências “em
falta”
apoiar os pais na transição
dos alunos para a escola
pública, deslocando técnicos
para o colégio; que prossegue com o cancelamento
deste processo, “por ordem
da Secretária de Estado Adjunta e da Educação”, e sem
explicação aos pais; e culmina com o ME a não dar aos
pais a resposta que alegam
que lhes foi prometida até há
cerca de uma semana. “Os
pais, que foram sempre pró-activos na procura de uma
solução foram tratados desta
forma”, aponta.
Entretanto, o porta-voz

dos pais sublinha que com
o tempo percorrido em reuniões e contactos que não
deram em nada, só na passada quarta-feira é que foi
accionado o “plano de emergência” na DGESTE para
proceder à transição dos alunos para a escola pública. A
medida não irá afectar todos
os 179, uma vez que alguns
pais optaram já por outras
soluções em regime privado.
Suscita o caso dos alunos do
12.º ano, para os quais “há
alunos com demasiado em
jogo, e para os quais todas
as décimas fazem falta para

O ME, contactado por
este semanário, deixa claro “não há neste momento
qualquer diligência em falta”
da sua parte, contrariando
o porta-voz dos pais, e que
“assegura a resposta para
aqueles alunos na escola pública, em qualquer momento,
que é o que lhe compete”.
O gabinete do ministro
refere ainda que mantém um
“acompanhamento de proximidade” do caso, apesar de
ser “completamente alheio à
situação actual do colégio”.
Acerca dos encontros
com os encarregados de

educação, adianta que “os
pais foram esclarecidos pelo
administrador judicial quanto
à situação do colégio e, conhecedores das condições
futuras e dos potenciais impactos das decisões judiciais
por tomar, assumiram a vontade de que os seus educandos permanecessem naquele colégio”.

Câmara desenha
transportes no limite
Face ao falhanço nas
tentativas de viabilizar o ano
lectivo no EDF, a Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão está agora a procurar delinear soluções de
transporte para os alunos
que terão que transitar para
outras escolas. A garantia é
dada pelo presidente, Paulo Cunha, que reconhece,
contudo, os constrangimentos de respostas a dias do
recomeço do ano lectivo, e
sem uma noção exacta de
quantos alunos irão transitar
para que escolas. “É bom
não esquecer que as aulas
começam terça-feira. Hoje
é quinta-feira, há a Páscoa
pelo meio. Nós estamos no
terreno para fazer o que está
ao nosso alcance, mas ainda hoje não sabemos o que
algumas crianças vão fazer”,
referia na passada quinta-

-feira, á margem da reunião
do executivo. Admitindo que
acudir à situação e às circunstâncias “não é fácil”,
mas acrescenta: “a Câmara
Municipal já habitou os famalicenses a lidar com situações difíceis. No sector da
Educação não é a primeira
vez que acontece. Há sensivelmente três anos tivemos
outras decisões, com outro
tipo de consequências, e que
eu saiba não há registo de
queixas. Estamos a envidar
todos os esforços para que
na terça-feira tudo decorra
com normalidade”.
Acerca do desfecho, refere que “sempre dissemos e
mantemos que a melhor solução era a conclusão do ano
lectivo”, tanto é que o município até se disponibilizou
para custear o pessoal não
docente, mas admite que o
contexto criado, com a insolvência, levava a que este
resultado fosse “de alguma
forma inevitável”.
Entretanto, sublinha a
“lisura, correcção, partilha
e informação” com a qual o
gabinete da Secretária de
Estado e a delegação norte
da DGESTE actuaram para
com a Câmara Municipal
neste processo.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Paulo Cunha repete
“boa tradição”
na visita pascal ao Hospital
O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha,
promoveu, na passada quarta-feira, a tradicional visita
Pascal ao Hospital de Famalicão, acompanhado pela
direção, equipa médica, pessoal administrativo e auxiliar
desta unidade de saúde do
concelho.
O edil e a restante comitiva percorreram as várias
enfermarias, visitando os
utentes e deixando uma palavra de conforto a todos. “É
um gesto simples e uma boa
tradição que se mantém. A Páscoa traz uma mensagem de renovação e de fé e esse é o espírito que tentamos transmitir a todos aqueles que, por esta altura, passam por uma situação
menos positiva”, disse o edil.
Recorde-se que a visita ao Hospital de Famalicão é já uma tradição da Câmara Municipal
por altura da Páscoa, mas também do Natal.

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

Notre-Dame,
uma perda incalculável!
No passado dia 15 de
Abril corria nos meios de comunicação em todo o mundo
o incêndio que deflagrou na
catedral de Notre-Dame em
Paris. Um cenário inacreditável que colocou a França e o
Mundo de luto.
Notre-Dame, para além
da impetuosidade física que
apresenta,configura,
muito provavelmente, uma das
maiores referências da identidade cristã na Europa.
A sua história, com mais
de 850 anos, cruzou-se muitas vezes com momentos
que alteraram decisivamente
o rumo da humanidade, pelo
que se impõe não apenas
recordar, mas também acreditar que a sua reconstrução
será capaz de garantir a preservação possível do seu património material e imaterial.
Ao longo da sua história a
catedral testemunhou a passagem pelo trono da França
de três dezenas de reis, coroou Napoleão Bonaparte
como imperador, acolheu a
cerimónia de beatificação
de Joana D`arc e, mais recentemente, resistiu a duas
guerras mundiais, tendo
sido, inclusivamente, o sino
Emmanuel, situado na torre
sul da catedral, quebadalou
para marcar a libertação de
Paris da ocupação da Ale-

manha nazi em 1944.
Pois bem,se a importância histórica da catedral, só
por si, é capaz de alimentar
a esperança de que esta tragédia não destruirá a identidade do monumento, o facto
de esta não ser a primeira
vez que Notre-Dame sofre
danos, redobra esse sentimento.
Na verdade, a última vez
que a catedral sofreu grandes danos foi durante a Revolução Francesa entre 1789
e 1799. Neste período, a catedral foi pilhada e uma torre
do século XIII foi desmantelada. A igreja foi transformada numaespécie de religião
da nova República. As estátuas da Virgem Maria foram
substituídas por esculturas
da Deusa da Liberdade.
Além disso, alguns dos sinos
originais da torre norte foram
derretidos durantea revolução para o fabrico de balas
de canhão.
Contudo,NotreDame resistiu e, no ano de 1801, voltou a ser um templo católico
após passarpor um processo de restauro, com vista a
celebrar um acordo entre a
França e a Santa Sé.
Desta vez, a restauração
de NotreDame consubstanciará a celebração de um
acordo entre a França e o

seu povo, pois tem sido evidente o envolvimento de toda
a comunidade francesa na
recuperação da catedral. Em
menos de 24 horas já eram
conhecidas doações para a
reconstrução que ascendiam
a 400 Milhões de Euros.
Muitos, como já tive oportunidade de ler, referem que
o verdadeiro intuito dos doadores daquelas quantias é
marketing e comunicação.
Por mim, prefiro acreditar
que a solidariedade que se
estendeu na França, depois
de se conhecer a catástrofe
que devastou a catedral de
Notre-Dame, se deve exclusivamente ao facto de se tratar de um monumento com
um património históricoe
uma identidade tão próprias
que a sua perda total significaria um retrocesso civilizacional.
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Jorge Paulo Oliveira defende ensino público
até ao 12.º ano em Riba de Ave
O deputado social democrata à Assembleia da
República, Jorge Paulo Oliveira responsabiliza o Governo pelo encerramento do
Externato Delfim Ferreira e
reclama ensino básico e secundário para a vila de Riba
de Ave.
Em nota de imprensa, no
rescaldo da insolvência que
decreta para já o encerramento daquele colégio, o
famalicense frisa que “as razões para a insolvência Delfinópolis, empresa detentora
do Externato Delfim Ferreira,
estabelecimento de ensino
que encerrou definitivamente
as suas portas são conhecidas e há muito que se antecipavam com o fim inesperado e abrupto dos contratos
de associação que levou à
redução drástica de turmas
subsidiadas e à impossibilidade de constituir novas
turmas”. É isso mesmo que
o deputado do PSD invoca
numa pergunta que dirige ao
Ministro da Educaçãom, Tiago Brandão Rodrigues.
O deputado à Assembleia da República denuncia “preconceito ideológico”
subjacente à medida que o

Cosme”.
O parlamentar fala de “sobrelotação e falta de capacidade de resposta da rede
concelhia de ensino público”,
situação de “é, de tal forma
expressiva, que muitas famílias famalicenses são obrigadas a verem os seus filhos
prosseguirem os estudos
fora do concelho, deixando
os pais de poderem continuar a beneficiar dos apoios
que a autarquia famalicense
concede a quem vive e estuda neste território”.

Governo iplementou, “ssem
ouvir os demais atores que
intervêm na execução das
políticas públicas”. Jorge
Paulo Oliveira continua e
acusa o actual Governo de
ter decidido acabar com os
contratos de associação “ignorando que aqueles servem
o interesse das populações
locais da mesma forma que
as escolas estatais”. O parlamentar famalicense vai mais
longe e diz a Tiago Brandão

Rodrigues que este “não cuidou de saber se o parque
escolar de ensino público
estava preparado para receber vagas significativas de
alunos”. O mesmo responde:
“Não estava, nem está”, assegurando em Vila Nova de
Famalicão, o parque escolar
público “está hoje sobrelotado e vai ficar ainda mais
sobrelotado com o encerramento do Externato Delfim
Ferreira e da DIdáxis de S.

Jorge Paulo Oliveira, dá
a vila de Riba de Ave como
exemplo, salientando que
volvidos perto de 40 anos
depois da celebração dos
primeiros contratos de associação “a população da Vila
de Riba de Ave perdeu aquilo que sempre teve durante
décadas”, ou seja “perdeu a
escola simultaneamente gratuita, próxima e de qualidade
que sempre teve e em troca
não recebeu a oferta de ensino publico de nível básico
e secundário”.

23 de Abril de 2019

Jorge Paulo Oliveira diz
ainda que a população de
Riba de Ave exige “com propriedade aquilo que por direito lhe pertence e quer saber
se o Governo está disponível
para dotar a Vila da oferta do
ensino público com todos os
níveis de escolaridade até ao
12º ano”.

Lord Jack & Friends é muito
mais que uma loja de roupa
A Lord Jack & Friends é
muito mais do que uma loja
de vestuário masculino e
acessórios. É também uma
barbearia vintage e um ateliê para jovens estilistas.
Trata-se de um espaço
novo e diferenciador, pensado e gerido pela designer
Marta Vieira Pinto, para visitar no centro da cidade de
Vila Nova de Famalicão.
Aqui, peças de autor,
clássicas ou ousadas, são
expostas a potenciais compradores e misturam-se
com o serviço de corte de
cabelos e barbas, bem ao estilo do que se pode ver em Londres. É também aqui que os
estilistas em início de carreira podem desenvolver as suas coleções.
Marta Vieira Pinto, 33 anos, sempre se dedicou à moda, mas decidiu especializar-se em
desenhar peças exclusivas para homens. “Inspiro-me muito no street style e sempre tive
um gosto especial em criar peças para os homens. Acredito que eles dão mais valor aos
modelos exclusivos e de qualidade”, explica.
Nos cabides há blazers, camisas, calças, coletes e acessórios - na sua maioria em
edições limitadas -, com padrões clássicos ou pouco discretos.
A Lord Jack & Friends é, nas palavras da designer famalicense, uma loja para “homens
ousados, que têm um gosto arrojado e estão atentos aos pormenores”. “A moda não é
simplesmente vestir. É deixar transparecer a identidade de cada um. A nossa mais-valia é
criar peças para o cliente usar aquilo que mais gosta, por isso, permitimos que ele escolha
os tecidos do interior e do exterior de um blazer, o bordado das calças ou o pin das lapelas,
por exemplo”, conta.
Os pins de lapela são feitos com diferentes materiais, cores e tipos de alfinete. Certo
dia, um cliente pediu a Marta para criar algo parecido com uma peça que viu durante uma
viagem ao estrangeiro. A novidade pegou e transformou-se num dos acessórios mais populares da loja.
A Lord Jack & Friends é um projeto empresarial apoiado pelo Famalicão Made IN. Marta
Vieira Pinto encontrou na equipa do Gabinete de Apoio ao Empreendedor da Câmara Municipal o contributo conhecedor para desenvolver a sua ideia de negócio.

Close-UP: 3.ª edição
a 10 e 11 de Maio
A terceira edição do Close-UP (Observatório de Cinema de Vila Nova de Famalicão) acontece nos dias 10
e 11 de maio. Nesta, o enquadramento promove o cruzamento e o encontro de vários públicos, com três propostas: percurso diarístico por locais e emoções de Dídio Pestana em “Sobre Tudo Sobre Nada”, a 10 de maio
(21h30); um portal no tempo de aventura e fantasia em
“Mirai”, uma sessão a 11 (15h00) para famílias; e o fecho
das Histórias do Cinema do gigante Mizoguchi, que foi
olhado desde outubro, com “A Mulher de Quem se Fala”, também a 11 (17h30).

23 de Abril de 2019

O POVO FAMALICENSE

13

14

O POVO FAMALICENSE

23 de Abril de 2019

Candidaturas abertas para o Prémio de Ensaio
Eduardo Prado Coelho
Está a decorrer até ao
dia 15 de maio, o prazo para
apresentação das candidaturas ao Grande Prémio de Ensaio Eduardo Prado Coelho,
instituído pela Associação
Portuguesa de Escritores,
com o patrocínio da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão.
Com o valor monetário
de 7500 euros, o prémio
destina-se a galardoar anualmente uma obra de ensaio
literário, em português e de
autor português, publicada
em livro, em primeira edição,
no ano anterior ao da sua entrega.
Os concorrentes com livros publicados em 2018
devem enviar cinco exemplares, até à data limite, para a
Associação Portuguesa de
Escritores, sita na Rua de
São Domingos à Lapa, 17,
1200-832 Lisboa.
Recorde-se que o Prémio
já consagrou vários autores, desde 2010, como Vítor
Aguiar e Silva, Manuel Gusmão, João Barrento, Rosa
Maria Martelo, José Gil, Manuel Frias Martins, José Carlos Seabra Pereira, Isabel
Cristina Rodrigues e Helder

Macedo.
O regulamento pode ser
consultado no portal oficial
da Biblioteca Municipal de
Famalicão, em www.bibliotecacamilocastelobranco.org.

Inscrições para
Prémio de História
Contemporânea
até 5 de julho
Entretanto, também o
Prémio Victor Sá de História
Contemporânea, promovido
pelo Conselho Cultural da
Universidade do Minho com
o apoio, entre outros, do Município de Famalicão, tem
inscrições abertas até 5 de
julho.
Considerado o principal
galardão nacional para jovens investigadores da área,
o Prémio Victor Sá tem como
principal objetivo incentivar
a produção de trabalhos
no âmbito da História Contemporânea de Portugal a
jovens investigadores cuja
idade não ultrapasse os 35
anos, e um valor pecuniário
de 3500 euros.
As candidaturas devem
ser entregues sob registo

postal ou contra recibo de
apresentação no Conselho
Cultural da Universidade do
Minho, no Largo do Paço,
em Braga.
Recorde-se que o D
 outor
Victor de Sá (1921-2004), antigo Professor da Faculdade
de Letras da Universidade do
Porto, doou à Universidade
do Minho um conjunto significativo de documentos de
natureza histórica, política
e literária, resultante da sua
atividade de investigação e
intervenção pública, textos
memorialísticos ainda inéditos bem como os direitos
de autor relativos às obras
que constituem a sua vasta
bibliografia. Essa documentação encontra-se depositada na Biblioteca Pública de
Braga, onde está a ser objeto de tratamento, de modo a
permitir a sua rentabilização
científica e a continuidade
dos trabalhos do Prof. Victor
de Sá.
Para mais informações
aceder ao site www.uminho.
pt.


Prémio de Arquitetura
Januário Godinho
vai para a 2.ª edição
A primeira edição do
Prémio de Arquitectura
Januário Godinho aconteceu em 2017, e a Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão decidiu avançar
este ano para a segunda,
voltando assim a premiar a
melhor reabilitação de edifício no concelho.
De periodicidade bianual, o Prémio Januário Godinho tem um valor pecuniário de 7 mil euros, cabendo
2 mil euros ao promotor da
obra e 5 mil à equipa projetista.
O prazo de entrega das candidaturas ao prémio decorre até 11 de junho e apenas serão
admitidas a concurso as obras concluídas entre 2017 e 2018. Podem apresentar candidatura todas as entidades privadas que tenham promovido obras de reabilitação em qualquer
edifício localizado nas áreas de reabilitação urbana do concelho ou, no caso das restantes
áreas do território famalicense, em edifícios com idade igual ou superior a 30 anos.
Promover a salvaguarda e valorização do património edificado, bem como valorizar e
promover a divulgação do trabalho desenvolvido por projetistas e construtores são os principais objetivos do Prémio de Arquitetura Januário Godinho. A reabilitação do Palácio da
Igreja Velha, em Vermoim, foi a obra vencedora da primeira edição do prémio.
Para mais informações sobre o concurso acerca ao site www.vilanovadefamalicao.
org/_premio_ januario_godinho.

Laço simbólico contra
os maus tratos na infância
Forças de segurança e
socorro de Famalicão uniram-se, na passada terça-feira, no Parque de Estacionamento do Citeve, para
formar um laço simbólico,
no âmbito do mês internacional da prevenção dos
maus tratos na infância.
Estiveram presentes as viaturas da GNR, PSP, Bombeiros, Policia Municipal e
ACES, que reuniram cerca
de 20 viaturas na constituição do laço.
Este ano, o mote da
campanha é “serei o que
me deres… que seja amor” e tem como objetivo sensibilizar toda a população para esta
problemática dos maus tratos e a necessidade de todos estarem atentos e conscientes.
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Iniciativa da Associação Gerações vai para a 4.ª edição

“Hoje há histórias na cidade”: sonho e magia
vão povoar Paços do Concelho, Biblioteca e Devesa
O projeto “Hoje há histórias na cidade”, titulado pela
Associação Gerações, que o
desenvolve em parceria com
a Câmara Municipal, jardins
de infância de Vila Nova de
Famalicão, Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
e Parque da Devesa, regressa a Vila Nova de Famalicão,
ao Parque da Devesa, aos
jardins dos Paços do Concelho e à Biblioteca. O certamne arranca já no próximo dia
4 de maio, entre as 10 e as
19 horas.
Em nota de imprensa, a
Gerações adianta que foi “a
grande adesão que o projeto
teve nas quatro edições anteriores junto das crianças e
das suas famílias que a leva
a concretizá-lo de novo neste ano de 2019”. Este é um
projeto onde “o maravilhoso,
a magia e o sonho se envolvem, proporcionado momentos de cumplicidade entre
quem conta e quem assiste
ativamente às histórias”,
descreve a instituição, para a
qual “os quadros de ternura
que foi possível ver nas edições anteriores, de dezenas

e dezenas de crianças sentadas, juntamente com os
seus familiares, a assistirem
com deleite a várias sessões
de histórias, com palavras e
música, que convidam ao sonho e à aventura”, são aquilo que “dá de novo asas” à
edição de 2019 de “Hoje há
histórias na cidade”.
Esta quarta edição está
integrada na “Quinzena da
Educação”, um projeto também ambicioso conduzido
pelo Pelouro da Educação da
Câmara Municipal, recebendo também a colaboração
de educadoras e de crianças
do Ensino Pré – Primário e
da Biblioteca Municipal, animando novos espaços, para
além do Parque da Devesa,
o “berço” do “Hoje há histórias na cidade”.
É precisamente nos jardins dos Paços do Concelho
que se iniciam, às 10 horas,
as histórias desta nova edição, numa iniciativa das educadoras e das crianças dos
jardins de infância da rede
pública do concelho, que não
vão deixar de nos surpreender.

Em simultâneo, na Biblioteca Municipal, realiza-se
um “workshop” dinamizado
por Cristina Amaral, que tem
como público – alvo, pais,
avós, encarregados de educação, educadores, professores, bibliotecários e todos
aqueles que, de uma forma
ou de outra, têm vontade
de comunicar criativamente.
Este “workshop” vai acabar
no Parque de Sinçães, junto ao quiosque da Manuela
Monteiro, numa pequena
homenagem aquela que foi
também uma escritora de livros para a infância.
A
participação
no
workshop da manhã é gratuita, mas sujeita a inscrição,
possibilitando a todos os
participantes explorar técnicas e estratégias da arte de
contar histórias. Contar histórias é parte intrínseca do
ser humano que é o mesmo
que dizer que todos somos
contadores e consumidores
de histórias. As histórias são
ativadores da nossa imaginação e levam-nos a brincar
com personagens e motivos,
desmistificando um ato que

nos é tão natural.

Devesa com muitas
histórias
Às 15 horas do dia 4 de
maio, as histórias reiniciam
no Parque da Devesa, com
o teatro de marionetas as
“Histórias do Tio Alberto, dinamizado pelo Arquivo Municipal Alberto Sampaio, em
que, numa narrativa colorida,
muito divertida e cheia de
sons, contam-se episódios
da vida de Alberto Sampaio,
um ilustre famalicense do
séc. XIX.
Entre as 15.30 e as 17.30
horas, no espaço verde localizado junto ao lago da Devesa, vai haver quatro “pontos”
diferentes de histórias. Este
ano, as histórias selecionadas são “O Livro da Família”,
“Sabe-se lá como é o Crocodilo”, “João e o pé de feijão”
e “Há coisas assim”. Estas
histórias vão acontecer em
simultâneo, em sessões contínuas, até às 17.30 horas.
Para encerrar este dia
único de “Hoje há histórias
na cidade”, o grupo “Piratinha dos Sons” vai apresentar
uma história encenada, na
qual as famílias são convidadas a entrar no mundo dos
piratas, intitulada “O Dragão
e o Monóculo Perdido. Esta
história tem uma sessão única às 18 horas, no mesmo
espaço.
Nesta aventura, o papagaio Tagarela perdeu o mo-

nóculo pirata. Os piratinhas
terão de enfrentar muitos
desafios e enfrentar o dragão de uma torre misteriosa,
para descobrirem o monóculo ali escondido…
A Gerações acredita que
a edição de 2019, “com o
envolvimento da Câmara
Municipal e a integração
do projeto na “Quinzena da
Educação”, de educadoras
e de crianças do Ensino Pré
– Primário Oficial e da Biblioteca Municipal, vão contribuir para levar muito longe o
“Hoje há histórias na cidade”.

Deixa claro que “a ambição
de todos os parceiros não se
esgota aqui e há-de chegar
o ano em que todo o espaço
urbano se transformará num
grande teatro para contar
histórias, porque as histórias são lições fantásticas de
vida para as crianças e para
os adultos e ninguém consegue viver sem o seu encanto
e sem a sua magia”.

Atleta do Atlético Clube
de Vale São Martinho no pódio
das 3 Horas Resistência BTT de Brufe
Cheila Rothe, no Atlético Clube de Vale São
Martinho conquistou o 3.º lugar da classificação nas 3 Horas de Resistência BTT de Brufe,
realizadas no passado sábado, e 1.ª prova de
cinco do Campeonato de 3 Horas de Resistência BTT de Famalicão, competição que será
disputada por quatro atletas do Atlético Clube
de Vale S. Martinho. A jovem atleta distacou-se na classe de Elites Femininos, percorrendo as sete voltas do percurso em 2h44m26s.
Os restantes resultados dos nossos atletas
foram os seguintes: Vitor Ferreira 34.º M30
com 10 voltas em 2h43m34s; Hélder Faria
35.º M30 com 10 voltas em 2h54m05s; Paulo
Oliveira 16.º M30 com 9 voltas em 2h36m00s.
A associação também esteve presente,
no passado fim de semana, em duas competições, mas na modalidade de atletismo. No
Grande Prémio da JUNI, Nuno Ribeiro foi 4.º
Júnior Masculino, enquanto que Roberto Machado e Vítor Ferreira foram 12.º e 14.º Seniores Masculinos, respectivamente.
Nesse mesmo dia Jerónimo Oliveira realizou a sua estreia pelo clube na Meia-Maratona
de Ílhavo, classificando-se em 14.º Sénior Masculino com um tempo de 1h21m27s.
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D’ gostar já abriu em Famalicão
O Grupo D’gostar já conta com vários take aways e restaurantes espalhados por Póvoa de Varzim, Vila de Conde, Guimarães
e mais recentemente instalou-se em Vila Nova de Famalicão.
Paulo Gomes frequentou a Escola Secundária Rocha Peixoto,
a Academia de empreendedor da ANJE (Associação Nacional
de Jovens Empresários), licenciou-se em Gestão de Empresas
e mais tarde fez especialização em Gestão Hoteleira. Há cerca
de dois anos concluiu o curso de Cozinha certificado pela Aesacademy.
Paulo Gomes esteve 13 anos no setor da banca como gestor de negócios, mas os tempos conturbados que o setor passou fez com que o seu
espírito empreendedor o leva-se a criar um plano B que já tinha em mente
e assim fez nascer a marca D’gostar.
Demorou um ano a “cozinhar” o primeiro D’gostar. Criou o modelo de
negócios e toda a estratégia de Marketing Mix. Foi audaz e apostou na
cozinha tradicional saudável portuguesa e incluiu também alguns pratos
de cozinha internacional.
Abriu a primeira casa em fevereiro de 2012 na Póvoa de Varzim, na Rua
Gomes Amorim e depois “ foi um ritmo alucinante no modelo que era,
tínhamos que crescer de forma rápida e consolidada porque eu precisava
de chegar a fornecedores grandes com o objetivo de comprar bem e a
muito bom preço.”
Nos primeiros dois anos a marca D’gostar criou um triângulo de três casas espalhadas por Póvoa de Varzim e Vila de Conde.
“Conseguimos ter acesso a bons fornecedores e fazer boas compras em
termos de escala. A partir daí começamos a diversificar porque surgiu a
hipótese de abrirmos um restaurante de sushi. Também aqui fomos audazes e é um espaço que trabalha muito bem e com grande registo. A idea
é sempre ir crescendo de forma sustentada. Já estamos em Guimarães
e Vila Nova de Famalicão e temos um a participação no restaurante 505
na Póvoa de Varzim.”
Em termos de D´’gostar “vamos continuar a crescer e este ano é de consolidação mas temos já em perspetiva novos mercados e há hipótese de
internacionalização que poderá acontecer em 2020.”
Paulo Gomes terá já em vista outros mercados como Braga, Porto e Lisboa “temos que estar onde as famílias estão. Somos uma solução para a
falta de tempo das famílias e temos de estar sempre nas zonas residenciais. É sempre um conceito que estará presente na futura expansão”
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Famalicão partilhou experiências em Educação
com parceiros do Eixo Atlântico
O município de Vila Nova
de Famalicão e outras 13 cidades do Eixo Atlântico apresentaram e partilharam as
suas experiências em diferentes âmbitos da educação.
em mais uma do Seminário
Intercãmbio de Expediências
no Âmbito da Educação, que
se realizou no início do mês
da cidade de Barcelos, e se
centrou na política social, na
integração e na coesão das
cidades. No seminário participaram cerca de 70 pessoas, vereadores e técnicos
de educação das cidades do
Eixo Atlântico. O seminário,
que chegou à sua quarta edição, realizou-se na cidade
de Barcelos.
No âmbito da coesão social Vila Nova de Famalicão
apresentou o seu o programa
Acompanhar “Sou o que Sou
em Virtude do que Todos
Somos”, que pretende criar
processos potenciadores da
melhoria do rendimento escolar e processos de capacitação, inclusão e envolvimento social dos alunos. Já
a cidade de Matosinhos deu
a conhecer “+Literacia” um
projeto de formação orientado numa perspetiva sociocomunitária que tem como ob-

jetivo desenvolver ações de
alfabetização a pessoas com
mais de 18 anos que não sabem ler ou escrever ou que o
fazem com muita dificuldade.
Em matéria de Inclusão, a
cidade anfitriã apresentou o
Projeto de Orientação Adaptada – para pessoas com deficiência intelectual, crianças
em idade escolar e 3.ª idade.
O objetivo deste programa
é proporcionar a prática da
modalidade de Orientação
Adaptada a todas as escolas e instituições que trabalham em prol da deficiência
e da 3ª idade no concelho
de Barcelos. Pretende-se
criar o Campeonato de ORI-adaptada e criar condições
para a participação dos atletas barcelenses na Copa de
Portugal de Ori-adaptada.
Encontra-se em fase experimental e de implementação
da modalidade de Orientação Adaptada a Cavalo.
Pelo seu lado, a cidade da Maia expos o projeto
“Desafios para a equidade
na educação” um programa
cujo objetivo é dar apoio específico a estudantes com
dificuldades muito sensíveis,
estimulando o seu potencial.
Ao mesmo tempo, apoiar as

famílias que não conseguem
encaixar no seu orçamento
as terapias necessárias para
o bem-estar e desenvolvimento das crianças. O programa contempla natação,
terapia assistida por cavalos,
musicoterapia e atividades
nas feiras escolares. A última
atividade pertence ao projeto
“INEDIT.MAIA – Inclusão
pela Educação, Investimos
em Ti, criado para a promoção do sucesso escolar.
O Projeto “Quem Tem
Medo”, da cidade de Braga
é um programa para a inserção da etnia cigana, dirigida
a crianças com risco de marginalidade, incluindo o nível
de escolaridade desde 5º a
7.º acompanhando até ao 9º
ano, contemplando diversas
atividades de expressões
artísticas, com o fim de promover atitudes de respeito
mútuo. Vila Nova de Gaia
apresentou “GaiaAprende+i”
um programa municipal de
apoio educativo promovido
pelo município. No âmbito da
expressão musical a cidade
do Porto fez uma demonstração do projeto “Crescer com
a Música” na educação pré-escolar, cujo principal objetivo é promover a inserção

PRECISA-SE
Colhedores(as)
de Framboesa
para campanha
de Maio a Junho.
Os interessados
deverão enviar e-mail
para o seguinte endereço:
quintamoldes@gmail.com
com indicação do nome
e número de telemóvel
para posterior contacto.

social e combater a exclusão
através do desenvolvimento
dum conjunto de ações que
criem oportunidades de valorização pessoal através de
diferentes instrumentos de
carácter cívico e a promoção
da cidadania de carácter cultural, social e de animação.
Em matéria de inovação
a cidade de Valongo apresentou o projeto “Mais VAL”,
um conjunto de medidas que
intentam promover as competências da leitura, ou criação de apoio na transição
entre o 1.º e 2.º ciclo de escolaridade. O projeto está a
ser implementado em várias
fases. Santa Maria da Feira,
pela sua parte, apresentou
“Educação 5.0 - EDUFEIRA:
Inovamos para o Sucesso”,
destinado a crianças do
1º Ciclo do Ensino Básico,
orientado a prevenir e reduzir o abandono escolar
precoce proporcionando um
ambiente rico em tecnologia,
facilitador da aprendizagem,
do trabalho colaborativo e de
partilha de ideias.
O projeto “School 4All
– Viana do Castelo” é uma

aposta na qualidade da
educação num esforço continuado de requalificação e
reorganização da rede educativa, promovendo as condições de ensino e aprendizagem das crianças.
Na área de Participação
e criação na escola os assistentes conheceram os
programas “O Nosso Pátio”
da Corunha; um processo
participativo da comunidade educativa (com especial
participação dos alunos), e
os programas de conciliação
familiar, laboral e pessoal no
âmbito educativo de Santia-

go de Compostela.
Nos projetos “Ante Pé” e
“Mais Dois” de Guimarães,
assume-se
a
educação
para todos e a importância da transversalidade do
conhecimento e das artes
como fatores potenciadores
do sucesso educativo, pelo
que trabalha a exploração
das competências pessoais
e sociais através das artes
representativas como teatro
e dança, contribuindo para a
formação integral.

Seminaristas, pré-seminaristas
e sacerdotes reuniram-se
em encontro de Páscoa
Os seminaristas e pré-seminaristas, assim como
alguns dos sacerdotes do
Arciprestado de Vila Nova
de Famalicão, reuniram-se,
no passado dia 15, num encontro de Páscoa que teve
como principal objectivo
“cimentar os laços de amizade entre todos”.
O encontro começou
com um jogo de futebol entre os seminaristas, pré-seminaristas e os acólitos da
paróquia de Santa Maria de
Arnoso, no pavilhão desportivo de Brufe. Depois de
cuidada a componente desportiva,realizou-se uma Eucaristia, no Seminário Comboniano,
em Antas, sendo a mesma presidida pelo padre Alberto Vieira, concelebrada por vários
dos sacerdotes do Arciprestado e animada pelos seminaristas e pré-seminaristas famalicenses. Após a Eucaristia teve lugar um almoço de Páscoa, que possibilitou “um tempo
de alegre confraternização entre todos os participantes”, conclui o Arciprestado em nota
de imprensa.

Novais acolhe V edição
da Turbina
A Associação Desportiva e Cultural de Novais vai realizar, no próximo dia 1 de Maio, a sua V Turbina - Mostra e
passeio de motas e motorizadas antigas.
O evento tem lugar entre as 09h00 e as 21h00, junto à
igraja de Novais. Haverá rampa de aceleração, exposição,
passeio, prémios e concerto, para alémd e serviço de bar.
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Jing-She Escola de Wushu Kung-Fu

Famalicenses representam
Portugal no 5.º Campeonato
Europeu na Rússia
Os atletas Bernardo Vieira de 13 anos, Francisco Pereira de 11 anos, José Henrique Silva com 12 anos e
Tomás Nunes de 9 anos, da
Jing-She Escola de Wushu
Kung-Fu de Famalicão, foram convocados à Selecção
Nacional de Wushu da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD
(FPAMC). Vão representar
Portugal no 5.º Campeonato
da Europa de Kungfu Tradicional, que decorrerá de 25
de Abril a 2 de Maio em Moscovo, na Rússia.
Os quatro atletas, campeões nacionais em vários vectores de competição, foram
convocados para o treino de
pré-seleção que decorreu a
19 de Janeiro, ficando apurados à Seleção Nacional de
Wushu que competirá neste
Europeu com três treinos
seguintes de preparação colectiva a 6 de Fevereiro, 16
de Março e 13 de Abril, no
Porto.
Esta é a terceira participação do atleta Bernardo
Vieira (2015, 2017, 2019) em

Campeonatos da Europa de
Kungfu Tradicional e a estreia de José Henrique Silva,
Francisco Pereira e Tomás
Nunes.
Bernardo Vieira foi Campeão Europeu de KungFu
Tradicional em 2015, tendo
conquistado ainda 1 Prata e
3 Bronzes em Europeus de
KungFu Tradicional desde
2015. Os quatro atletas têm
entre si, dezenas de títulos
de Campeões Nacionais.
Em Moscovo, Bernardo
Vieira competirá nas provas
12-14 anos: Punhos Shaolin
Quan, Sabre Shaolin Dao,
Bastão Shaolin Gun e Duilian de Armas (duelo com
José Henrique Silva). Francisco Pereira compete nas
provas -12 anos em: Punhos
Cha Quan, Sabre Shaolin
Dao, Bastão Shaolin Gun.
José Henrique Silva competirá nas provas 12-14 anos
em: Punhos Cha Quan, Espada Shaolin Jian, Lança
Cha Qiang e Duilian Armas
(duelo com Bernardo Vieira).
Tomás Nunes compete nas
provas -12 anos em: Punhos

Hong Quan, Bastão Nangun
e Sabre Nandao.
Os atletas partem acompanhados pelo seu treinador
Alexandre Oliveira – também
treinador da Selecção Nacional de Wushu e Diretor
das Seleções Nacionais da
FPAMC.
Para esta participação,
os atletas contam com apoio
da Câmara Municipal de Famalicão e diversas entidades
privadas da região. Com
Portugal, competem mais de
30 selecções de toda a Europa. A treinadora, juíza europeia, Ana Rita Rego, ajuizará
neste europeu, sendo a sua
terceira internacionalização
enquanto juiz de Wushu KungFu.
A comitiva nacional parte
na próxima quarta-feira, dia
24 de Abril, com as provas a
decorrerem entre 28, domingo, e com regresso a Portugal a 2 de Maio. A jornada
dos atletas da Jing-She pode
ser acompanhada em www.
jing-she.com/russia19.
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PCP comemora os 45 anos
da Revolução de Abril
O Partido Comunista Português (PCP) em Vila Nova
de Famalicão, assinala o 45.º
aniversário da Revolução
dos Cravos, que tem lugar
na próxima quinta-feira.
Para assinalar a data, o
partido promove um jantar
convívio no dia antes, 24,
pelas 20 horas, no Restaurante Carvalho, em Oliveira
de S. Mateus. As inscrições
podem ser feitas através
do s números 967990502 e
966442973.
A propósito da data, o
PCP evoca os Capitães de
Abril cuja intervenção “pôs
fim a 48 anos de ditadura,
à guerra colonial, encetando, com o apoio imediato
do Povo Português, numa
aliança Povo-MFA, ao reconhecimento do direito à independência dos povos colonizados em luta, pondo fimao
isolamento internacional de
Portugal”. Convicto de que
“a Revolução do 25 de Abril
realizou profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais que
constituem componentes de
um sistema e de um regime
que abriram na vida do País
a perspectiva de um novo
período da história marcado pela liberdade e pelo
progresso social”, o partido
sublinha “a vontade popular,
uma afirmação de liberdade,
de emancipação social e de
independência nacional, que

Comício com cabeça
de lista da CDU
às Europeias

Entretanto, no próximo dia 29 de Abril, João Ferreira,
cabeça de lista da CDU ao Parlamento Europeu, estará
em Vila Nova de Famalicão para um comício. O evento
terá lugar na Praça 9 de Abril, pelas 21 horas. Para além
de João Ferreira, marcam ainda presença Mariana Silva e
Rosa Guimarães, igualmente candidatas da CDU às europeias. O evento terá a animação musical do cantor popular
Jorge Lomba.
sempre contou com o estímulo e o empenhamento do
PCP, partido que interveio
em todo este processo como
força política insubstituível e
determinante”. “O seu papel
na Revolução de Abril e na
fundação do regime democrático”, frisa, “inscreve-se
como um dos maiores feitos
da sua história”.
Do passado para a actualidade, o PCP não deixa de

lamentar que parte da herança da Revolução se tenha
perdido: “muitas das suas
principais conquistas foram,
entretanto, destruídas; Outras, embora enfraquecidas
e ameaçadas pela acção de
sucessivos governos, continuam presentes na vida nacional, como a persistência
do desemprego elevado, a
precariedade e os baixos salários”.

FNA de Avidos comemora
Revolução dos Cravos
com espectáculo poético-musical
A Fraternidade Nuno Álvares (FNA) de Avidos volta a assinalar o 25 de Abril
com um programa musical.
Sob o lema “O canto
assim nunca é demais”, a
FNA assinala os 45 anos
da Revolução com um concerto que terá lugar dia 27,
pelas 21h30, no auditório
António Gomes.
O recital poético-musical conta com Ivo Machado
na voz, acompanhadio à
Guitarra clássica por Carlos Carneiro, ao Piano por
Rui Mesquita, com Declamaçãon de António Sousa
Os convidados especiais são os “Gaiteiros da
Ponte Velha”, “Maria Gil”,
“Mónica Mesquita”, e “Luís
Sousa”
A entrada custa 2,50
euros. Os bilhetes poderão
ser adquiridos no próprio
dia ou junto de qualquer
membro da Fraternidade.
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Xadrez: Campeonato Nacional de Jovens

Didáxis no 3.º lugar nacional colectivo
de xadrez jovem

INÊS SILVA CAMPEÃ NACIONAL SUB-18; JOSÉ JOÃO PINTO 2.º LUGAR
EX-AQUEOSUB-10; E JOÃO DIOGO PEREIRA 3.º LUGAR SUB-08

O Povo Famalicense, 23 de Abril de 2019 - 4.ª Publicação

O Campeonato Nacional de Jovens de Xadrez na
vertente Lentas (90 minutos
para cada jogador acabar a
partida com 30 segundos de
incremento por cada lance
efetuado), realizado de 13
a 17 de Abril em Portimão,
consagrou o Clube de adrez
da Didãxis - CX A2D como o
3.º melhor colectivo nacional
jovem. Ficou atrás do GD
Ferroviários do Barreiro, que
ficou no 2.º lugar, e do EX
Porto, que venceu.
O clube avalia o desempenho da sua comitiva com
“enorme satisfação”. Para
além do título colectivo, registou ainda a nível individual
a conquista do 1.º lugar feminino no escalão Sub-18 pela
atleta Inês Silva (5 pontos; 3.º
lugarex-aqueo absoluto). Na
presente época desportiva,
Inês Silva colecionou mais
um título nacional feminino,
depois de já ter conquistado o título nacional feminino
na vertente semirrápidas.O

grande vencedor absoluto
no escalão Sub-18 foi Hugo
Sousa (6 pontos; Profigaia).
Já João Diogo Pereira, no
escalão Sub-08, lutou pelo
título nacional até à 7.ª e última sessão o que se traduziu
num meritório 3.º lugar (5 vitórias, um empate e uma derrota), 2.º melhor português, a
1 ponto do Campeão Nacional Mark Silva (6,5 pontos;
EX Porto).
Por sua v ez José João
Pinto, no escalão Sub-10,
também lutou pelo título nacional absoluto até à 7.ª e
derradeira ronda, posicionando-se em 4.º lugar (5 vitórias, um empate e uma derrota), 2.º melhor português, a
um ponto do Campeão Nacional David Farias (6,5 pontos; Colégio Português).
No escalão Sub-16, o
atleta José Santos merece
destaque ao posicionar-se
em 6.º lugar ficando a um
ponto do pódio absoluto
numa competição vencida

pela jovem promessa do Xadrez Nacional MF José Veiga
(6 pontos; EX Porto).
Os restantes três atletas
que vestiram as cores do
CX A2D posicionaram-se,
na classificação absoluta,
do seguinte modo: Duarte
Abreu (Sub-12; 45.º lugar;
2,5 pontos em 7 jogos); Pedro Vieira Carvalho (Sub-16;
25.º lugar; 3 pontos em 7 jogos) e Simão Barroso (Sub18; 22.º lugar; 3 pontos em 7
jogos disputados).
Os restantes campeões
nacionais absolutos foram
o atleta Sub-12 Artur Guia
(5,5 pontos; AX Portugal), o
atletaSub-14 Pedro Gil (6,5
pontos; Fórum Airão) e o
atleta Sub-20 Gonçalo Silva
(6 pontos; EX Porto).
As restantes campeãs nacionais foram Marina Igreja
(Sub-08; EX Porto), Bruna
Tarelho (Sub-10; Atlético da
Coutada), Sofia Sismeiro
(Sub-12; EX Porto), Filipa
Pipiras (Sub-14; GD Dias

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 Pereira da Silva, NIF 212014889, solteiro, maior, natural da freguesia de Fradelos 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 caminho público e herdeiros de Américo Ferreira da Silva, omisso na matriz predial 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

Ferreira), Camila Avelino
(Sub-16; Estrelas S. João de
Brito) e Rita Santos (Sub-20;
Galitos).
Atendendo aos resultados obtidos por estes jovens
atletas do CX A2D pode considerar-se como “uma aposta ganha”, refere o clube, que
sublinha a aposta na formação contínua de atletas, dirigentes e treinadores, como

uma marca distintiva nestes
dezasseis anos de existência.
A delegação do CX A2D
contou com o apoio da Cooperativa de Ensino Didáxis CRL, Colégio do Ave,
Associação Académica da
Didáxis-A2D, bem como de
todos os encarregados de
educação. O clube agradece
o envolvimento de todos-

A competição nacional de
jovens subdividiu-se em sete
torneios,
designadamente
sub-8, sub-10, sub-12, sub14, sub-16, sub-18 e sub-20,
num total de 300 jogadores
participantes que disputaram 16 títulos, 14 individuais
e dois coletivos.

“A Educadora de Infância”
nas Noites do Cineclube
“A Educadora de Infância”, de Sara Colangelo, é o
filme em exibição esta quinta-feira na Casa das Artes,
pelas 21h45, em mais uma
sessão das Noites do Cineclube, promovidas pelo
Cineclube de Joane.
Tem como protagonista Lisa Spinelli, uma educadora de infância que se
dedica de corpo e alma às
crianças. Um dia, ao observar Jimmy, de cinco anos,
a recitar um poema da sua
própria autoria, apercebe-se que ele tem um talento
fora do comum. Fascinada com as suas capacidades, que ela assume terem de ser alimentadas, Lisa vê-se a ultrapassar os limites do admissível, colocando em causa não só
a sua credibilidade mas também a integridade física da criança... Versão norte-americana
do filme “Haganenet”, realizado em 2014 pelo israelita Nadav Lapid, “A Educadora de Infância”, tem realização e argumento de Sara Colangelo (“Pequenos Acidentes”). Prémio de
melhor realização no Festival de Sundance, tem Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal e
Ato Blankson-Wood nos papéis principais.

Dádiva de Sangue
nos Bombeiros de Famalicão
A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão promove, no próximo
dia 29, uma colheita de sangue no quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão, iniciativa para a qual tem como parceiros a corporação e o Grupo ACA.
A colheita de sangue será realizada entre as 09h00 e as 12h30 pelo Instituto Português
do Sangue e da Transplantação (IPST), aberta à população em geral.
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Meu Super abre nova loja em Vila Nova
de Famalicão
A cidade de Vila Nova
de Famalicão, no distrito de
Braga, acolhe mais uma loja
Meu Super, loja de proximidade em formato de franchising, da Sonae MC.
Com uma área de vendas
de 234m2, a nova loja Meu
Super de Vila Nova de Famalicão está inserida na estratégia de expansão da marca,
que pretende aproximar-se
das comunidades locais. A
loja carateriza-se por um
serviço próximo ao cliente
e pela oferta de gamas de
produtos ajustadas com enfoque nos produtos frescos.
Os clientes que visitarem
a nova loja Meu Super de
Vila Nova de Famalicão vão
poder encontrar a qualidade e variedade das marcas
Continente como Seleção
Continente, Fácil & Bom
Continente, Contemporal ou

MyLabel.
Na nova loja Meu Super
os clientes poderão também usufruir de todas as
vantagens proporcionadas
pelo Cartão de fidelização
do Continente, através de
descontos na loja e de benefícios numa rede alargada
de parceiros, constituída por
operadores de combustíveis,
de vestuário, seguros e ginásio.
A população de Vila Nova
de Famalicão conta agora
com mais uma loja Meu Super para encontrar todos os
produtos necessários ao seu
dia-a-dia, com a confiança
da marca Continente.
A Loja Meu Super Vila
Nova de Famalicão encontra-se na Rua Alves Roçadas, número 30, 4760-111,
Vila Nova de Famalicão. O
horário de funcionamento

é de segunda a sexta das
9h às 19h30, e sábado das
8h30 às 18h00.
O ‘Meu Super’ iniciou a
sua atividade em 2011 e,
em sete anos, já contabiliza
mais de 300 lojas em todo o
país.
Atualmente, a insígnia representa mais de 1200 postos de trabalho, sendo um
sucesso ao nível da criação
e manutenção de emprego
em Portugal.
Sem fees ou comissões
à entrada, o formato está
disponível a interessados
da pequena distribuição de
proximidade, em moldes
bastantes competitivos, bem
como a empresários que se
pretendam estabelecer de
novo neste mercado. As lojas Meu Super ambicionam
ser lojas de autor, personalizadas pelo franqueado, ao

mesmo tempo que beneficiam do know-how da Sonae, o maior retalhista em
Portugal. Garantia de preços
competitivos para uma gama
ampla de produtos; logística

e sistemas informáticos eficientes; apoio na construção
de um conceito de loja apelativo e formação em áreas
como segurança alimentar
e atendimento, são algumas

das mais-valias para os franquiados Meu Super, parceiros da Sonae.

EARO com nove pódios no Grande Prémio de Atletismo da Páscoa
A Escola Atletismo Rosa Oliveira (EARO) participou,
no passado sábado, no 21.º Grande Prémio de Atletismo
da Páscoa, prova organizada pelo clube São Salvador do
campo, onde estiveram as melhores equipas do norte.
A EARO conquistou nove pódios numa tarde de verão
e muita participada em número de atletas.
Em destaque na categoria de Benjamins A estiveram
Mariana Martins 1.ª, e em Iniciados Francisco Silva 1.º,
João Azevedo 2.º e João Rodrigues 3.º. Em Juvenis des-

tacaram-se Rui Oliveira em 3.º, tal como Beatriz Fonseca.
Na classe Veteranos Rosa Oliveira foi 3.ª, também como
José Araújo. A EARO conquistou o 2.º lugar coletivamente
de Benjamins a Juvenis.
Participaram ainda, Matilde Martins,Tiago Silva,Afonso
Silva,Simão Azevedo,Maria Machado,Ana Silva,Margarida Leitão,Leonor Silva,Inês Almeida,Teresa Borges,Bruna
Pereira,Ana Faria,Joana Azevedo,Tiago Pereira,Tiago Silva,Rui Martins,Américo Oliveira e Anabela Silva.
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VENDO

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

VENDO

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

VENDO

VENDO

Terreno com cerca de 5000m²
zona de construção em S.Miguel
da Carreira- Barcelos. 27€/m²

EXCELENTE NEGÓCIO

EMPRESA
CERTIFICADA

restaurante nos

25 ANOS DE ATIVIDADE

Casa c/ terreno (urbano
e rústico). 21500m². Boa
localização. Vermoim-V.N.F.

TLM.: 965 437 093

ARRENDO

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

Garagem perto do
Mini-Preço, Calendário.

VENDO

ALUGO

TLM.: 918 154 587

PRECISA-SE

Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

VENDE-SE

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

TLF.: 252 866 277

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

TLM.: 911 881 400

JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA

RECRUTA-SE
TROLHAS

Para integrar equipas de obras de
insfraestruturas e vias de comunicação.

TLF.: 252 920 200

TLM.: 933 594 771
VENDO - 968 670 680

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

MESTRE KABA

Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificuldades da vida, amor, sorte, inveja, negócios, maus-olhados,

TAROLOGA DE BRUFE

TLM.: 961 699 265

VENDO

Loja em Joane de 220m2 c/
escritórios. Boa localização.
Alvará para prestações de serviços,
restauração e comércio.

CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE

TLM.: 963 926 364

ANTIGUIDADES

VENDO

arredores da cidade

Pintor de automóveis
ou alguém com
conhecimento na área.

Com pouco dinheiro
venha deitar as cartas
e tudo se fará a sua
frente. Aproxima e
afasta. Negócios, amor,
saúde e amarrações.
Todos os dias.

TLM.: 914 904 464

Ajudante de cozinha
c/ experiência para

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

TLM.: 914 904 464

PRECISA-SE

TLM.: 913 455 959

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

VENDO

DIVERSOS

23 de Abril de 2019

insucessos escolares, maus-vícios. Faz aproximação e
afastamento. Resultado na mesma semana. Todos os dias
das 8 às 19 horas.

ALARMES ATLÂNTICO

ADMITE:

Técnico de alarmes.
Rua S. João de Deus n.º 15
CONTACTO: 252 373 135
FAZEMOS
ANUNCIE
MUDANÇAS

TLM.: 917 848 945

AQUI!

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

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

EMPRESA METALOMECÂNICA
DE PRECISÃO - RIBEIRÃO

Procura torneiro / fresador CNC
(com experiência profissional).
CONTACTO: 916 411 106

andre.pinheiro@metalotrofa.com

23 de Abril de 2019

RELAX

SIMONE

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

TLM.: 915 637 044
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RELAX RELAX

RELAX

RELAX RELAX

NOVIDADE

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

TLM.: 917 392 262

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

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

TLM.: 919 643 991

TLM.: 916 588 266

LOIRINHA

BONEQUINHA
DE LUXO

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

TLM.: 918 081 000

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

TLM.: 913 778 031

DOCE MULHER

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.

ACABEI DE CHEGAR
NA CIDADE
Morena, jeitosa, bumbum
arrebitado, completa,
com acessórios.

TLM.: 912 108 341

LOIRA CÉLIA
Menina sapeca na cama.
Meiguinha e doce.
Venha e comprove!!

TLM.: 910 244 139

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.

Toda jeitosa, jeito de menina
e charme de mulher.
Explosão na cama.
Toda cheirosa.

TLM.: 912 678 238

TLM.: 910 735 530

PORTUGUESA
Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

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

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

HOMEM

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

SARINHA
19 ANOS

Olá, estou disponível
de segunda a sábado
das 9h às 19h.

TLM.: 915 104 229

TLM.: 967 599 723

ACABADINHA
DE CHEGAR

MULHER
SAPEQUINHA

40rentona. Toda boa e elegante,
cheia de amor para dar, carinhosa,
meiguinha, 69 fabuloso, Oral natural.
Atende sem pressas.

TLM.: 938 495 983

SUPER NOVIDADE EM FAMALICÃO
Bela Mulatinha.30 anos como você nunca viu. Oral natural, molhado,
bom 69 e completa. Tudo que você procura em um cabritinha.

TLM.: 920 347 909

PORTUGUESA

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

FAMALICÃO

TLM.: 910 634 363

50CUENTONA

Recebe só alguns cavalheiros
de segunda a sábado das
10 às 19 horas. Só este mês.

TLM.: 913 590 701

MORENA

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

TLM.: 917 695 497

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

TLM.: 916 130 100

