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Primeira Liga
O Futebol Clube de Famalicão 
venceu no duelo 
com o Vitória Futebol Clube B, 
mas foi a derrota do Estoril 
frente ao Penafiel a selar, 
a três jornadas do fim 
do Campeonato, a sua 
subida ao escalão principal 
do futebol profissional.
A festa foi rija, com milhares 
a saudarem o regresso do clube 
à 1.ª Liga, 25 anos depois.
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Ensino público em Riba de Ave: 
Autarca pediu solidariedade 
dos partidos na Assembleia
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45.º Aniversário do 25 de Abril:
eleitores incitados 
a irem às urnas
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Esta é uma “moda” relativamente recente 
na Rua Senador Sousa Fernandes... carros estacionamentos no eixo 
da via, para quem sai da rotunda na direcção do centro da cidade... 
Podia haver tolerância?! Poder, podia! Não fosse a circunstância de, 
para além de constituir uma infracção, o estacionamento prejudicar 

a fluidez da circulçação...

A Polícia Judiciária (PJ) 
deteve, na passada quarta-
-feira, em Famalicão, um jo-
vem de 20 anos por suspei-
tas da prática dos crimes de 
abuso sexual de criança, ac-
tos sexuais com adolescente 
e pornografia de menores.

O suspeito, padeiro de 
profissão, já foi ouvido em 
primeiro interrogatório e su-
jeito a apresentações peri-
ódicas às autoridades, para 
além da proibição de contac-
to com as vítimas.

De acordo com a PJ, o 
indivíduo terá aliciado as víti-
mas, três jovens de 13 anos, 

através da rede social Fa-
cebook. Depois de encetar 
contacto e amizade, o sus-
peito agendava contactos, 
de natureza sexual. O comu-
nicado da Judiciária adianta 
que a consumação dos actos 
sexuais terá acontecido com 
pelo menos umas das rapa-
rigas. Segundo os indícios 
recolhidos pela PJ, o padeiro 
de 20 anos de idade “há vá-
rios meses” que a “obrigava 
à prática de actos sexuais 
que ocorriam quer na resi-
dência do agressor, quer na 
da vítima”.

De acordo com o que 

avança o JN na sua edição 
da passada quinta-feira, os 
abusos terão sido descober-
tos pelo pai da adolescente 
com a qual terá conseguido 
consumar os actos de na-
tureza sexual. O progenitor 
desconfiou que a filha so-
fria de doença sexualmente 
transmissível, e levou-a ao 
médico no sentido de averi-
guar a situação clínica, tendo 
por essa via confirmado as 
suas suspeitas. No decurso 
desta constatação, a filha 
ter-lhe-á falado dos actos se-
xuais praticados com o sus-
peito, o que desencadeou a 

denúncia à PJ.
Na sequência das diligên-

cias efectuadas no rescaldo 
da denúncia, a PJ acabou 
por identificar mais duas víti-
mas do indivíduo de 20 anos.

Na busca realizada á sua 
residência, a PJ terá encon-
trado na posse do agressor 
sexual várias fotografias de 
menores nus, o que acres-
centou aos crimes de abuso 
sexual de criança e actos 
sexuais com adolescente, 
também o de  pornografia de 
menores.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Padeiro de 20 anos de idade 
detido por abuso sexual de jovem 
de 13 anos

ACIP celebra 20 anos 
e a “Festa é sua!”

A ACIP - Coope-
rativa de Interven-
ção Psicossocial 
celebra, no príoximo 
dia 4 de Maio, o seu 
20.º aniversário e a 
“Festa é sua”.

A data será assi-
nalada, a partir das 
15h00 no Parque da 
Ribeira, em Joane, 
onde haverá lugar á 
actuação do Grupo 
de Danca Indance, 
um espectáculo de 
percurssão, e serão 
ainda entregues os 
certificados de formação. Para além disso, em dia de ani-
versário não faltará o bolo. Haverá ainda animação, mú-
sica, insufláveis e porco no espeto. A entredav é livre, e 
a ACIP desafia as família a associarem-se aos festejos. 

Famalicense no pódio 
para a Taça 
de Portugal de Enduro

O atleta famali-
cense Tiago Silva, 
da equipa Toma-
tubikers conquis-
tou o 3.º lugar do 
pódio na catego-
ria de juniores. A 
subida ao pódio 
aconteceu na pri-
meira prova da 
Taça de Portugal 
de Enduro, realizada em Cadafaz, Celorico da Beira.

O período formal de dis-
cussão pública sobre o pro-
cesso da revitalização dos 
Espaços Públicos da Área 
Central da Cidade arrancou 
na passdada sexta-feira e 
prolonga-se até ao dia 17 de 
Maio. A proposta de projeto, 
as plantas e as memórias 
descritivas das várias inter-
venções podem ser consul-
tadas em www.famalicao.pt, 
assim como uma ficha para 

sugestões e ideias sobre 
este processo de reabilita-
ção e revitalização do centro 
urbano de Famalicão. Os 
contributos podem também 
ser apresentadas presen-
cialmente, no Departamento 
de Ordenamento e Gestão 
Urbanística de Vila Nova de 
Famalicão, localizado no edi-
fício dos Paços do Concelho.

Com esta intervenção 
pretende-se revitalizar e re-

qualificar as praças urbanas 
da cidade, nomeadamente a 
Praça Dona Maria II, Praça 
Mouzinho de Albuquerque 
e ruas adjacentes, criando 
condições para uma maior 
atratividade do centro da 
cidade de Vila Nova de Fa-
malicão, através da criação 
mais espaços pedonais e zo-
nas sociais, permitindo uma 
maior mobilidade de pesso-
as e de meios de transporte 

suaves no centro urbano.
Para o presidente da Câ-

mara, Paulo Cunha, trata-se 
de “uma intervenção de fun-
do que vai criar condições 
para que, do ponto de vista 
económico, do recreio e do 
lazer, daquilo que é a capa-
cidade de acolhimento do 
centro da cidade, haja uma 
melhoria muito substancial 
em Vila Nova de Famalicão”.

Revitalização do Centro Urbano 
em discussão até 17 de Maio
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Famalicão festejou com 
festa rija, pela noite dentro, 
com direito a fogo de artifí-
cio, passeio em autocarro 
panorâmico pelas ruas da 
cidade pintadas de milhares 
de adeptos, e recepção nos 
Paços do Concelho, a subida 
do Futebol Clube de Famali-
cão (FCF) à 1.ª Liga. 

Ao final da manhã o plan-
tel fez o que lhe competia, 
venceu o Vitória Futebol 
Clube B em casa por qua-
tro bolas a uma, mas só no 
rescaldo do encontro Estoril-
-Penafiel se haveria de con-
firmar a ascensão da forma-
ção famalicense ao escalão 
nobre o futebol profissional, 
confirmada que foi a derrota 
do Estoril por quatro bolas a 
duas.

A três jogos do final do 
campeonato, e com nove 
pontos em disputa, o FCF 
ocupa o segundo lugar, com 
63 pontos, a 12 de distância 
do Estoril e da Académica, o 
que lhe dá a garantia da su-
bida, juntamente com o Pa-
ços de Ferreira.

Com a subida à Liga 

NOS, esta é a oitava vez 
que o clube do concelho vai 
disputar o escalão princi-
pal, onde regressa 25 anos 
depois. Recorde-se que, 
a última vez que o FCF mi-
litou a 1.ª Liga foi na época 
1993/1994, onde se aguen-
tou por quatro épocas segui-
das (1990/1991, 1991/1992, 
1992/1993 e 1993/1994). An-
tes disso já a tinha disputa-
do nas épocas 1946/1947 e 
1978/1979.

Lutar pelos primeiros 
lugares é o 
compromisso da SAD

Miguel Ribeiro, direc-
tor executivo da Sociedade 
Anónima Desportiva (SAD) 
constituída, deixa claro, em 
declarações ao Público, que 
a subida de divisão não é o 
ponto final na ambição do 
FCF, que deseja lutar pelos 
primeiros lugares.

No calor dos festejos,  
Idan Ofer, principal accio-
nista da SAD, garante ao 
mesmo jornal que “o inves-

timento vai crescer”, e assu-
me que a luta por um lugar 
de acesso às competições 
europeias é agora o próximo 
sonho a cumprir.

A SAD do FCF foi cons-
tituída em Junho de 2018, e 
abriu caminho à compra de 
51 por cento por parte da 
Quantum Pacific Group, que 
também detém o Atlético de 
Madrid, e da qual é principal 
accionista Idan Ofer. 

A alinhar pelo investi-
mento que o principal ac-
cionista da SAD promete, 
está também o investimento 
da Câmara na melhoria das 
condições do Estádio Muni-
cipal onde o clube actua. Em 
Outubro do ano passado o 
executivo liderado por Paulo 
Cunha deu a conhecer um 
investimento da ordem dos 
oito milhões de euros, que 
irá melhorar as condições 
desportivas, sociais e para o 
público. A obra deverá estar 
concluída em 2021. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Plantel cumpriu contra o Vitória Futebol Clube B, vencendo, e beneficiou da derrota do Estoril

FC Famalicão regressa à 1.ª Liga 
25 anos depois
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A presidente da Junta de 
Freguesia de Riba de Ave, 
Susana Pereira, usou o pal-
co da Assembleia Municipal 
(AM), na passada quarta-fei-
ra, para lamentar “o silêncio 
sepulcral” e o “amanhecer 
mais negro” de uma vila 
onde a retoma do terceiro 
período do presente ano 
lectivo se faz com o Exter-
nato Delfim Ferreira (EDF) 
de portas fechadas, depois 
da insolvência decretada a 
28 de Março. Sem tocar nas 
causas da “extinção do clus-
ter de educação” existente 
na freguesia há mais de 50 
anos, e do “retrocesso civi-
lizacional único no país” – o 
corte aos contratos de asso-
ciação (CA’s) empreendido 
pelo actual Governo, que 
acabou com o ensino públi-
co garantido por entidades 
privadas -, a autarca apelou 
à solidariedade dos partidos 
para um consenso em torno 
da reivindicação de ensino 

público para a vila. “Tenho 
a certeza que todos, se to-
dos abraçarem esta causa, 
a solução chegará”, dirigiu 
ao plenário, lembrando que 
o encerramento do EDF e a 
passagem do ensino minis-
trado pela Didáxis para a es-
fera privada, prejudicam não 
só a população da vila, como 
a de uma punhado de fre-
guesias vizinhas que perdeu 
escola de proximidade, e se 
vê forçada a estudar fora do 
concelho. “São prejudicadas 
por um Estado que gere a 
Educação a régua e esqua-
dro”, desabafou.

Nas reacções à interven-
ção da autarca, PSD, CDS 
e CDU solidarizaram-se na 
revindicação de ensino pú-
blico ao Governo. Do Bloco, 
a compreensão pelas dificul-
dades da comunidade con-
trastou com a defesa de um 
serviço público ministrado 
pelo Estado. 

Só mesmo a bancada do 

Partido Socialista não se 
pronunciou sobre o repto 
lançado pela autarca de Riba 
de Ave.  

Ideologia 
e realidade

A primeira reacção do 
plenário foi a de Paulo Cos-
ta, do Bloco de Esquerda, 
que apesar de demonstrar 
compreensão quanto ao 
impacto que aquelas altera-
ções trazem para a comuni-
dade, saudou o fim dos CA’s. 
“Não podemos deixar de 
saudar o fim dos CA’s”, disse, 
acrescentando que cabe ao 
Estado “gerir recursos”, e “a 
comunidade não deixa de ter 
serviços educativos de quali-
dade”. O deputado apelou à 
“sensibilidade de não olhar 
só para a nossa realidade 
umbilical” para defender que 
aquela foi uma boa medida.

Álvaro Oliveira, do PSD, 

reagiu à intervenção de 
Paulo Costa acusando-o de 
colocar “convicções ideoló-
gicas acima das pessoas”, 
coisa que o seu partido se 
recusa a fazer, atalhou. “A 
mim repugna-me o que é 
mal gasto, não me repugna o 
que é privado”, disse, acres-
centando que “para esse 
peditório nós não damos”. 
Dirigindo ao Bloco radica-
lismo ideológico quanto ao 
que é privado, o deputado 
do PSD deixou claro que “o 
importante e que haja servi-
ço público de Educação, seja 
ele Estado, seja ele prestado 
por privados”.

Armindo Gomes, do CDS-
-PP, acusou Paulo Costa de 
estar na AM de Famalicão 
a “encobrir o Governo”, e 
questionou “porquê?”. O pró-
prio respondeu: “porque faz 
parte dele”, sugerindo: “pre-
cisava era de fazer essa in-
tervenção na Assembleia de 
Freguesia de Riba de Ave”.

Atacado, Paulo Costa 
regressou ao púlpito para 
assumir que a leitura do dos-
sier tem “uma visão ideoló-
gica” associada, de facto, e 
que o Estado não deve “sus-
tentar privados” quando tem 
escolas suficientes dentro da 
sua orgânica.

“Se fizessemos 
o mesmo, não 
haveria IPSS’s com 
pré-escolar”

O presidente da Câma-
ra Municipal, que assistiu 
à disputa entre deputados, 
acabou por intervir também 
para lamentar que aquela 
região tenha sido “tremenda-
mente afectada” pela medida 
do Governo quanto aos CA’s, 
admitindo que “o processo 
podia e devia ser tratado de 
outra forma”, sugerindo uma 
adaptação gradual, que de 
resto já estava em curso em 

sede da rede educativa lo-
cal. Fazendo um contraponto 
com a realidade local, Paulo 
Cunha referiu que “ se esta 
Câmara fizesse no pré-esco-
lar o que o Estado fez com 
estas escolas, não haveria 
uma única IPSS (Instituições 
Particulares de Solidarieda-
de Social) que resistisse. A 
Câmara não faz o que o Go-
verno fez, porque se fizesse, 
hoje, não haveria uma IPSS 
com pré-escolar em Famali-
cão”. 

Daniel Sampaio, da CDU, 
deixou claro que “ninguém 
está contra o Estado defen-
der os interesses nacionais”, 
e que o seu partido “apoia e 
apoiará a pretensão de Riba 
de Ave ter ensino público, 
respondendo aos anseios 
das populações e das famí-
lias”. “A CDU estará com as 
pessoas sempre”, concluiu.

Sandra Ribeiro Gonçalves

Susana Pereira fala em “retrocesso civilizacional” ao nível da Educação em Riba de Ave

Autarca pede solidariedade da Assembleia 
na reivindicação de ensino público
PSD, CDS-PP E CDU SOLIDÁRIOS, BLOCO COMPREENSIVO MAS DO LADO 
DA GESTÃO PÚBLICA, PS EM SILÊNCIO
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Nuno Melo, presidente da 
Assembleia Municipal (AM) 
de Vila Nova de Famalicão, 
que é também cabeça de 
lista do CDS-PP ao Parla-
mento Europeu, deixou, na 
sessão evocativa do 45.º 
aniversário do 25 de Abril, 
um apelo ao voto dos fama-
licenses nas eleições do pró-
ximo dia 26 de Maio. “Votem. 
Onde quiserem, mas votem. 
Não importa o partido. Vo-
tem pela democracia, votem 
pelas nossas liberdades, vo-
tem pelo nosso direito, votem 
pelo vosso futuro, e votem, 
principalmente, pelo futuro 
dos mais novos. Exerçam o 
25 de Abril!”.

A justificar o apelo do pre-
sidente da AM estão os índi-
ces elevados de abstenção 
verificados nas mais recen-
tes eleições, com especial 
significado para o Parlamen-
to Europeu. A taxa global de 
abstenção está acima dos 
60 por cento, e nos jovens 
a percentagem agrava-se 
para os 80. “A juventude mas 
qualificada de sempre não 
vota”, lamenta Nuno Melo, 
que adverte para o facto de 
os jovens “darem tudo por 
adquirido”. A democracia 
“não é perpétua”, alerta, e a 
melhor forma de a proteger, 
protegendo com isso “as 
nossas liberdades” é votan-
do, exercendo com isso um 
dos direitos fundamentais 
conquistados. “A democra-
cia não se faz, exerce-se e a 
primeira forma de a exercer 
e honrar o 25 de Abril é vo-
tando”, atalhou.

Aproveitou para deixar 
bem clara a importância que 
a pertença à União Europeia 
(EU) tem para Portugal, onde 
assume 80 por cento do in-
vestimento através dos fun-
dos comunitários, e em que 
disponibiliza um conjunto de 
instrumentos de que os pró-
prios jovens podem benefi-
ciar do ponto de vista da sua 
formação. Contraria assim o 
fenómeno recorrente da “eu-
ropeização dos problemas”, 
por oposição a uma “na-
cionalização das virtudes”, 
consciente de que o Portugal 
que conhecemos não seria 
sem a pertença UE. 

Focado precisamente no 
Portugal de hoje, o presi-
dente da AM não deixou de 
discorrer nos motivos pelos 
quais a democracia e os 
valores de Abril ainda não 
estão inteiramente concreti-
zados. Falou dos passes so-

ciais para os transportes pú-
blicos que chegam apenas 
Lisboa e Porto para lamentar 
que o terceiro concelho mais 
exportador do Norte e pri-
meiro da região – Famalicão, 
sirva apenas para produzir 
a riqueza que fica retida na-
queles dois pólos em medi-
das que não beneficiam os 
famalicenses. No quadro no 
“inaceitável”, incluiu ainda a 
realidade de um interior con-
sumidos pelos fogos e onde 
a ajuda ainda não chegou 
ou foi “apropriada”; um país 
onde as cirurgias não se re-
alizam “por falta de pessoal 
médico ou cirúrgico”; direc-
tores clínicos se demitem de 
norte a sul do país; pensões 
de reforma a que as pesso-
as têm direito demoram um 
ano e mais a serem atribuí-
das; motores de comboios 
que caem em linhas. “Tudo 
isto também é liberdade, 
tudo isto também é Abril”, 
concluiu para constatar que 
a idade madura da democra-
cia portuguesa tem que me-
lhorar no futuro.

Paulo Cunha 
censura “Estado 
cada vez mais 
afastado”

O crescente centralismo 
marcou a intervenção do 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Fama-
licão, Paulo Cunha, que de-
nunciou uma tendência para 
um Estado “cada vez mais 
afastado, cada vez mais indi-
ferente, mais fechado no seu 
casulo, isolado do contexto 
nacional, que não conhece 
a realidade, que não pisa o 
terreno, que não fala com as 
pessoas”.

Pela mudança de para-
digma, o edil famalicense 
reivindicou um Estado “cons-
ciente, actuante, próximo, 
não só do ponto de vista fí-
sico, mas também da intui-
ção, que consiga auscultar 
a comunidade”. Sem nunca 
falar em regionalização, mas 
público que é o seu apoio 
ao processo, reiterou que 
“algo tem que ser feito”. “Nós 
queremos governantes que 
conheçam o país real, que 
respirem o mesmo ar das 
comunidades, não queremos 
governantes que tomem o 
todo pela parte”, atalhou.

Paulo Cunha pegou ainda 
noutro tema da actualidade, 
o da ética na acção política, 

desencadeado pelo vulgar-
mente denominado “family-
gate” associado ao Governo 
liderado por António Costa, 
para assumir a sua oposição 
à tentação legisladora de 
quem governa: “temos um 
Estado com tiques legisla-
tivos, um Estado que sente 
que fazer uma lei é sempre 
a melhor solução, como se 
as leis fossem resolver os 
problemas da comunidade”. 
A propósito, assumiu que 
tentar legislar a ética “é um 
erro preocupante” e um “ris-
co para a democracia”. Aliás, 
considerou que “aquilo que 
são os comportamentos, as 
condutas, as acções, aquilo 
que resulta da percepção 
que cada um tem acerca do 
exercício dos poderes públi-
cos e políticos está agora a 
ser acoplado numa qualquer 
previsão legislativa e isto é o 
extremo do desnorte legisla-
tivo em Portugal”.

Bloco alinha 
no apelo ao voto

Candidata ao Parlamento 
Europeu no 6.º lugar da lis-
ta do Bloco, Ana Marcelino, 
também aproveitou o discur-
so do 25 de Abril para apelar 
ao voto, na certeza de que a 
abstenção é “a maior amea-
ça à democracia”. Conscien-
te de que o pouco esclare-
cimento acerca da natureza 
das instituições europeias é 
um facto determinante que 
deve ser combatido para 
inverter o quadro actual, a 
militante do BE deixou claro 
que o voto é uma conquista 
valiosa. “Na hora de votar to-
dos contamos, todos somos 
iguais”, assinalou, convicta 
de que só fazendo valer este 
desiderato poderemos “cum-
prir Abril”.

Do partido falou ainda 
Adriana Ferreira, para quem 
a cidadania activa é uma “de-
manda” para a transforma-
ção social. Assinalou ainda o 
que do ideário da Revolução 
dos Cravos está por cumprir, 
ao denunciar a persistência 
da precariedade laboral dos 
jovens, as dificuldades de 
acesso à habitação, os cons-
trangimentos do Serviço Na-
cional de Saúde, ou o desni-
velamento na distribuição da 
riqueza produzida. A propó-
sito, terminou a intervenção 
dizendo: “só há liberdade a 
sério quando pertencer ao 
povo o que o povo produzir”.

CDU defende mais 
“exigência”

Daniel Sampaio, da CDU, 
foi o único interveniente do 
partido e sublinhou a neces-
sidade da democracia conti-
nuar a evoluir, colocando nas 
mãos dos cidadãos parte 
dessa tarefa através de uma 
maior “exigência” para com 
aqueles que governam. 

Reclamou alterações à 
legislação laboral no senti-
do de uma melhor protecção 
dos trabalhadores, e subli-
nhou a necessidade de me-
lhores salários. Uma econo-
mia desenvolvida, disse, não 
assenta em baixos salários, 
daí que tenha dado voz ao 
apelo da CDU para um salá-
rio mínimo da ordem dos 650 
euros, num caminho de valo-
rização do trabalho que colo-
cará Portugal “mais próximo 
dos países europeus mais 
desenvolvidos”. Reivindicou 
ainda mais Estado social, e 
não deixou de frisar o papel 
que o PCP tem tido na qua-
lificação de várias medidas 
empreendidas pelo actual 
Governo.

CDS apela 
à “credibilização” 
da política

Do CDS-PP interveio 
na sessão Hélder Pereira, 
aproveitou o aniversário da 
Revolução para apelar a 
uma reflexão da classe po-
lítica sobre o descrédito a 
que chegou. Reconquistar a 
confiança do povo é, assim, 
o principal desafio da classe. 
“A seriedade é crucial para a 
confiança da opinião públi-
ca”, assinalou, acrescentan-

do, no entanto, que esta não 
é uma tarefa exclusiva dos 
políticos mas dos próprios 
cidadãos, que têm no direito 
ao voto o poder de a exigir 
daqueles que são os prota-
gonistas da governação.

Ainda do CDS-PP, Fran-
cisco Castro Alves falou 
em nome dos jovens para 
apelar aos governantes que 
coloquem as questões da 
sustentabilidade ambien-
tal no topo das prioridades. 
Referiu-se ainda a um dos 
flagelos que mais afecta as 
novas gerações qualificadas: 
o acesso ao mercado de tra-
balho. “Continuamos a exigir 
a liberdade de trabalhar”, 
disse, consciente de que é 
possível compatibilizar no 
Portugal moderno “a ousadia 
dos mais jovens com a expe-
riência dos mais velhos”.

PS: “melhorar 
a democracia” 
é tarefa de todos

Para Célia Menezes, do 
PS, “esta nas mãos de todos 
a capacidade e o engenho 
de moldar a democracia”. 
Mostrou-se “preocupada” 
com a falta de transparência 
das instituições europeias, 
com a “ditadura dos números 
que coloca os interesses dos 
cidadãos em segundo lugar”, 
com a desigualdade de gé-
nero que continua a existir, 
com as desigualdades so-
ciais crescentes, e também 
com as ‘fake news’ que ame-
açam a democracia e as ins-
tituições democráticas.

Contra o fenómeno cres-
cente do “populismo”, Ricar-
do Dias, do PS, alertou para 
os perigos que acarreta, com 
“lideranças experimentalis-

tas e irresponsáveis”. O líder 
da Juventude Socialista dei-
xou claro que “não há limites 
para o aperfeiçoamento da 
democracia”, e reclamou que 
todos assumam o seu papel.

Não deixou ainda de en-
viar críticas à governação lo-
cal, acusando-a de “assobiar 
para o lado e de não assumir 
responsabilidades” perante 
as questões negativas, e de 
ter na propaganda a sua ima-
gem de marca. 

PSD: “renovação 
da cidadania 
e regeneração 
da política

Do PSD Álvaro Oliveira 
apelou à necessidade de “re-
novar a noção de cidadania 
e regenerar a forma de fazer 
política”. Em função de uma 
descredibilização vigente da 
classe política, o social-de-
mocrata disse que “governar 
não pode ser acto de sobre-
vivência política, guiado pelo 
facilitismo e pela adopção de 
medidas simpáticas, olvidan-
do as reformas de que o país 
precisa”.

Recentemente eleita, a 
líder da JSD, Joana Santos 
Silva, estreou-se na sessão 
solene do 25 de Abril para 
enumerar o que se Abril está 
por cumprir aos olhos dos 
jovens. Referiu-se ao afasta-
mento dos cidadãos face aos 
partidos, do afastamento da 
governação em relação aos 
jovens, à falta de resposta 
do sistema judicial, ao cep-
ticismo quanto aos partidos, 
alertando para a necessida-
de de uma renovação do sis-
tema político.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Assembleia Municipal evocativa do 45.º aniversário do 25 de Abril 
marcada por apelos ao voto e à credibilização da política

“Votem pela democracia, 
pelas liberdades, direitos e pelo futuro”

Sessão comemorativa marcada pelas próximas eleições
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As histórias ensinam-nos e ajudam-nos a ser 
melhores cidadãos, melhores seres humanos e 
melhores pessoas. Com as “histórias da 
Gerações”, aprendemos todos a preservar a 
saúde, a respeitar os mais fracos, a saber ouvir 
os mais velhos, a evitar acidentes rodoviários, a 
conhecer até onde pode levar a vaidade 
excessiva, aprendemos a não marginalizar 
ninguém e a saber que a grandeza é sempre 
relativa e efémera. É por tudo isto que, em 2019, 
as histórias voltam à Cidade, no dia 4 de maio. 
O projeto volta a ter a parceria da Câmara 
Municipal, da Biblioteca Municipal  e do Parque 
da Devesa, alargando-se neste ano de 2019 às 
escolas do Ensino Pré – Primário Oficial de Vila 
Nova de Famalicão. 

1. Adesão e entusiasmo

No ano passado, e por esta altura, no auge da Primavera, 
a Associação Gerações levou ao Parque da Devesa, na sua 
4ª edição, o projeto “Hoje há histórias na cidade”, um projeto 
integralmente concebido e produzido por esta IPSS de Vila 
Nova de Famalicão. 

A grande adesão que o projeto teve nas três edições an-
teriores, junto das crianças e das suas famílias, levou a As-
sociação Gerações a concretizá-lo de novo no ano de passa-
do. Os quadros de ternura que foi possível ver nas edições  
anteriores e na edição de 2018, de dezenas e dezenas de 
crianças sentadas nos colos dos pais e avós a assistirem com 
deleite a uma sessão de contos com palavras e música que 
convidam ao sonho e à aventura, foram um prémio que sou-
be muito bem à Associação Gerações e que a levaram, de 
novo, a concretizá-lo este ano. A adesão e o entusiasmo que 
as “Histórias” provocam fazem com que, em cada ano que 

passa, se juntem as energias necessárias para o concretizar 
de novo. 

As histórias ensinam-nos e ajudam-nos a ser melhores ci-
dadãos, melhores seres humanos e melhores pessoas. Com 
as “histórias da Gerações”, aprendemos todos a preservar 
a saúde, a respeitar os mais fracos, a saber ouvir os mais 
velhos, a evitar acidentes rodoviários, a conhecer até onde 
pode levar a vaidade excessiva, aprendemos a não margina-
lizar ninguém e a saber que a grandeza é sempre relativa e 
efémera.

É por tudo isto que, em 2019, as histórias voltam à Cidade, 
no dia 4 de maio.

O projeto volta a ter a parceria da Câmara Municipal, da 
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e do Parque da 
Devesa, alargando-se neste ano de 2019 às escolas do Ensi-
no Pré – Primário de Vila Nova de Famalicão. Será no Parque 
da Devesa, nos jardins dos Paços do Concelho, na Biblioteca 
e no Parque de Sinçães, entre as 10 e as 18 horas, que tudo 
vai acontecer.

A edição de 2019 do “Hoje há histórias na cidade” está 
integrada na “Quinzena da Educação”, um projeto também 
ambicioso conduzido pelo Pelouro da Educação da Câmara 
Municipal. Animam-se agora outros espaços, para além do 
Parque da Devesa, o “berço” de sempre do projeto.

É nos jardins dos Paços do Concelho que se iniciam, às 10 
horas, as histórias de 2019, numa iniciativa das educadoras 
e das crianças do Ensino Primário do Município que não vão 
deixar de nos surpreender. 

Em simultâneo, na Biblioteca Municipal, realiza-se um 
“workshop” dinamizado por Patrícia Amaral, que tem como 
público – alvo, pais, avós, encarregados de educação, edu-
cadores, professores, bibliotecários e todos aqueles que, de 
uma forma ou de outra, têm vontade de comunicar criativa-
mente. Este “workshop” vai acabar no Parque de Sinçães, 
junto ao quiosque da Manuela Monteiro, ela que foi também 
uma escritora de livros para a infância.

Através dele, todos vamos ficar a saber que contar his-
tórias é parte intrínseca do ser humano que é o mesmo que 

dizer que todos somos con-
tadores e consumidores de 
histórias. As histórias são 
ativadores da nossa imagi-
nação e levam-nos a brincar 
com personagens e motivos, 
desmistificando um ato que 
nos é tão natural.

2. Muita animação 
no Parque da Devesa

Às 15 horas do dia 4 de 
maio, as histórias acontecem 
também no Parque da Deve-
sa, iniciando-se com as “His-

tórias do Tio Alberto”, 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, numa 
iniciativa do Arquivo Municipal Alberto Sampaio.

Entre as 15.30 e as 17.30 horas, no espaço verde loca-
lizado 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 cida-
de”, 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 Per-
dido”. Esta história tem uma sessão única às 18 horas, no 
mesmo espaço.

Nesta aventura, o papagaio Tagarela perdeu o monóculo 
pirata. Os piratinhas terão de enfrentar muitos desafios e en-
frentar o dragão de uma torre misteriosa, para descobrirem o 
monóculo ali escondido…

No final das histórias de 2019, a Associação Gerações vai 
começar de imediato a pensar na edição de 2020. A edição 
de 2019, com o envolvimento da Câmara Municipal e a inte-
gração do projeto na “Quinzena da Educação”, a adesão 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”. 

A ambição de todos os parceiros não se esgota aqui e 
há-de chegar o ano em que todo o espaço urbano se transfor-
mará num grande teatro para contar histórias, porque as his-
tórias 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.

Vai acontecer como em Reggio Emilia, na Itália, onde, com 
a “Reggionara”, todos os espaços públicos se transformam 
em espaços onde se contam, dizem e cantam histórias… A 
“cidade das histórias” vai ser, no futuro, Vila Nova de Fama-
licão!

3. Muita coisa a acontecer…

Os acontecimentos, em Vila Nova de Famalicão, suce-
dem-se a um ritmo intenso, por vezes frenético até. É muito 
difícil acompanhar todos os assuntos, tal a sua multiplicidade 
e, em muitos casos, o seu grande impacto na sociedade fa-
malicense.

Nos últimos dias, ficamos a saber que o Município de Vila 
Nova de Famalicão subiu ao 21º lugar das melhores cidades 
para investir, o que não deixa de ser um feito histórico! Que 
duas escolas importantes vão fechar, uma no fim do ano e 
outra já no imediato… Uma em S. Cosme, outra em Riba de 
Ave… Que e… que…

Assuntos a acompanhar…

Dia a Dia - Mário Martins

Histórias de magia e de encanto…
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CIOR acolheu aluna com 
Síndrome de Down em Erasmus +

A Escola Profissional CIOR acolheu a pri-
meira estudante com síndrome de Down, a 
participar numa mobilidade no âmbito do pro-
grama Erasmus+.

A escola adianta que a jovem Carmen Jimé-
nez Recena, residente na localidade de Alco-
bendas, em Madrid, que frequentava o curso 
de Técnico Auxiliar de Farmácia, no Colegio 
Tres Olivos, realizou o seu estágio profissional, 
com a duração de seis semanas, na Farmá-
cia de Calendário. “Ensinaram-me a ser inde-
pendente”, afirmou a jovem numa entrevista à 
agência Europa Press a propósito da comemoração, em 21 de março, do Dia Internacional 
do Sindrome de Down. Durante a sua estadia, Carmen reconheceu a capacidade de aco-
lhimento da CIOR, os seus serviços de apoio a estudantes com necessidades educativas 
especiais, bem como os meios e condições promotores da sua autonomia, relação inter-
pessoal e gestão do tempo.

Paula Pereira, da direção da CIOR, adianta a propósito: “sempre fomos uma escola 
inclusiva, aberta e proporcionadora de oportunidades para os nossos alunos e alunos das 
instituições com quem estabelecemos redes de parceria no espaço europeu”.
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A discussão e votação 
do Relatório e Contas de 
Gestão de 2018 da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, inscrita na ordem 
de trabalho da Assembleia 
Municipal (AM) da passada 
quarta-feira, ficou em pausa 
depois de uma falha eléctri-
ca ter forçado a suspensão 
dos trabalhos, alguns minu-
tos depois da meia-noite. A 
sessão é retomada hoje, ter-
ça-feira, concordado que foi 
pelos líderes das várias ban-
cadas em adiar os trabalhos, 
face à previsível demora na 
reparação da avaria por par-
te da EDP.

“Ambição, arrojo e estra-
tégia”, foram palavras-chave 
usadas pelo presidente da 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, Pau-
lo Cunha, para descrever o 
exercício do ano de 2018, 
que se pautou pela “continui-
dade do projecto autárquico” 
sufragado nas urnas no ano 
anterior, e pela “satisfação 
das necessidades e anseios 
da comunidade”. O edil falou 
de medidas que não se situ-
am exclusivamente na esfera 
infraestrutural, apesar de re-
conhecer que neste quadro 
“há trabalho a fazer”, subli-
nhando que “a sensibilidade 
do município não se mede 
por estatísticas ou folhas de 
Excel”.

PS ataca 
“trajectória errada”

“Mais do mesmo”, “tra-
jectória errada que penaliza 
os famalicenses”, “um dos 
maiores embustes da demo-
cracia famalicenses”. Estas 
foram algumas das expres-
sões usadas opor Paulo Pin-
to, do PS, para caracterizar 
o documento de prestação 
de contas do município, que 
evidencia uma “grande dife-
rença entre a propaganda e 
a realidade”. O deputado foi 
mais longe e disse mesmo 
que compreende “a aversão 
que este presidente tem pe-
los números, porque são 
como o algodão: não enga-
nam”.

De encontro ao argu-
mentário que já havia sido 
deduzido primeiros pelos 
vereadores do PS na Câma-
ra, e depois pelo partido em 
conferência de imprensa, os 
socialistas denunciam uma 

escalada da despesa cor-
rente, que “poderá colocar 
sérias dificuldades face a um 
cenário de redução da recei-
ta”. Paulo Pinto acusou as-
sim a coligação PSD-PP de 
“hipotecar o futuro e amea-
çar a estabilidade financeira” 
da Câmara, socorrendo-se 
do Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses (do-
cumento elaborado pela Or-
dem dos Técnicos Oficiais de 
Contas) para denunciar a de-
bilidade das finanças munici-
pais quando comparada com 
concelhos vizinhos. Referiu-
-se a indicadores como o au-
mento da despesa corrente, 
dos custos com pessoal, da 
cobrança de impostos, por 
oposição a um baixo índice 
de investimento.

Paulo Cunha 
desmente PS

Na reacção, Paulo Cunha 
acusou o deputado de ter 
ido ao púlpito “fazer um 
exercício de negação”, e de 
se socorrer de argumentos 
falaciosos. Quando ao dos-
sier fiscal, disse: “não me 
escondo atrás de nenhum 
silêncio”, lembrando que o 
reforço da maioria que con-
seguiu nas eleições de 2017 
foi precisamente perante a 
promessa do cenário fiscal. 
“Estou mandatado pelos 
famalicenses para ter esta 
política fiscal”, referiu, acres-
centando que acredita nos 
ganhos da redistribuição de 
impostos. “Temos opiniões 
diferentes a esse respeito?! 
É a vida”, concluiu.

Quando ao aumento dos 
custos com o pessoal, de-
corrente de um alegado au-
mento do número de traba-
lhadores municipais, o edil 
famalicense recorreu aos 
números de que Paulo Pinto 
diz que não gosta para o des-
mentir: “em 2001 o município 
tinha 1074 funcionários. Em 
2018 tem 1073. Azar, menos 
um”. Paulo Cunha acusou 
o deputado de “comparar 
o que não é comparável”, 
e de fazer “comparações 
avulsas”, esclarecendo que 
entre 2001 e 2018 há uma 
alteração substancial do 
cenário do pessoal, nomea-
damente, com a assumpção 
de responsabilidades no do-
mínio da Educação, que não 
existiam em 2001, e que ao 

ano representam encargos 
acrescidos da ordem do mi-
lhão de euros. Para além 
disso, lembrou o socialista 
que só no decurso das alte-
rações que o Orçamento de 
Estado introduziu em 2018 
do ponto de vista remune-
ratório, a Câmara teve uma 
despesa acrescida em 2018 
da ordem dos 400 mil euros. 
Somou ainda o aumento dos 
encargos com a ADSE e 
para o SNS, igualmente de-
cretados em sede de Orça-
mento de Estado. “Comece 
a somar, senhor deputado! 
Comece a somar! Não colo-
co em causa a sua honesti-
dade, mas estás enganado”, 
dirigiu, sugerindo que Paulo 
Pinto quis “criar uma convic-
ção que não corresponde à 
realidade”.

O presidente da Câmara 
também não quis deixar sem 
resposta as comparações 
que o PS invocou com mu-
nicípios vizinhos, em maté-
ria de despesa. “O senhor 
falou aí de Guimarães. Sabe 
quantas empresas munici-
pais tem Guimarães?”, ques-
tionou, esclarecendo que ao 
contrário de Guimarães e de 
outros concelhos, Famalicão 
tem toda a actividade do mu-
nicípio vertida num exercício, 
porque não dispersa a sua 
actividade por empresas mu-
nicipais. “Por tudo isso, se-
nhor deputado, nãob temos 
nenhum receio dos números. 
Fala aí em contas á beira do 
abismo?! Fique descansado 
que o futuro é auspicioso”, 
concluiu.

Do lado do PSD, Germa-
no Abreu acusou o PS de 
se manter amarrado a uma 
visão desajustada da acção 
do município, enveredando 
“pela crítica destrutiva”, e 
focando-se em indicadores 
como despesa corrente, 
quando nesta está compre-
endido muito investimento 
dirigido “ao desenvolvimento 
inclusivo, sustentável e de 
boa governança”, traduzido 
em medidas como as bolsas 
de estudo ou medidas de 
apoio à habitação.

A sessão foi interrompida 
por falha eléctrica quando 
falava o deputado do CDS-
-PP, Armindo Gomes, que 
acusou Paulo Pinto de “fazer 
intervenções demoradas que 
se resumem a nada”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Sessão da Assembleia retoma esta terça-feira

Falha eléctrica põe 
em pausa discussão 
do Relatório e Contas  
da Câmara
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Espanha foi a votos e o 
PP foi o derrotado, com 65 
deputados.Possivelmente 
penalizados pelos crimes 
de corrupção em que alguns 
dos seus dirigentes estive-
ram envolvidos em manda-
tos anteriores.

O VOX, um partido fun-
dado em 2013, que em 2016 
não elegeu ninguém, teve 
cerca 24 deputados. Rein-
cidentes do PP, onde o seu 
líder cresceu, foi a grande 
surpresa eleitoral.Consegui-
ram dividir a direita e afundar 
o PP.

A direita teve menos de-
putados, e isso é inquestio-
nável, mas o eleitorado teve 
um leque mais alargado nas 
suas possibilidades. O arco 
da governabilidade acabou, 
as pessoas não têm apenas 
que escolher entre dois par-
tidos, e isso até pode ter sido 
mau para a Direita espanho-
la, mas foi irremediavelmen-
te bom para os espanhóis.

Em relação ao Podemos, 
um partido de esquerda que 
perdeu cerca de 30 depu-
tados, este que é a na sua 
essência um partido de ex-
tremismos, que teve na sua 

fundação o financiamento 
através de regimes muito 
pouco democráticos, como a 
Venezuela.

E este resultado é tam-
bém resultado dos escân-
dalos que vieram a público 
pela dualidade de critérios 
a que a esquerda nos foi ha-
bituando. Pablo Iglesias que 
encaixa na perfeição no ter-
mo “esquerda caviar”, com 
uma vida luxuosa dentro de 
portas, fora delas defende o 
seu oposto.

Se o fenómeno da gerin-
gonça apareceu em Portu-
gal em 2015, chegou e será 
para ficar. As maiorias já não 
existem, as contas fazem-se 
com os blocos partidários 
que poderão dar resposta 
às soluções parlamentares 
necessárias para gerar con-
sensos.

Estes blocos, não sendo 
possíveis, como será o caso 
do vencedor Pedro Sanchéz 
(mesmo com o Podemos não 
conseguirá a maioria), ou se 
alia aos independentistas 
(que causaram as eleições 
antecipadas), ou teremos 
num futuro muito próximo, 
novas eleições.

A solução terá de passar 
por uma revisão constitucio-
nal, de forma a dar resposta 
aos governos,das soluções 
parlamentares existentes. 
Sabendo que os partidos do 
centrão já não são capazes 
de angariar os votos neces-
sários para as maiorias ab-
solutas, o que se antevê que 
também aconteça nas legis-
lativas portuguesas.

Em Famalicão, os con-
sensos foram alcançados, o 
Futebol Clube de Famalicão 
está na Primeira liga, contra-
riando 25 anos de história. 

Muitos parabéns, rumo à 
Primeira!!

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

As maiorias inexistentes

Empresas, associações, escolas 
e movimentos informais do concelho 
já se podem canditara desde ontem 
(dia 29 de Abril) aos Selos Famali-
cão Visão’25, iniciativa promovida 
pela Câmara Municipal de Famali-
cão com o objectivo de reconhecer 
e valorizar publicamente iniciativas, 
ações, projetos, produtos ou servi-
ços que contribuem para a afirma-
ção do município. 

O período das candidaturas de-
corre até 31 de maio, e o formulário 
de inscrição já está disponível on-
line, na página oficial do município 
em www.famalicao.pt. A candidatu-
ra é um processo simples de cinco 
passos. 

Os projetos podem ser integrados em quatro categorias. A categoria Famalicão Made IN 
abrange os projetos empreendedores que potenciam a incorporação tecnológica e a aplica-
ção de soluções de futuro, desenvolvendo uma economia baseada no conhecimento e na ino-
vação e que aumentam a competitividade e internacionalização. A categoria B -Smart Famali-
cão irá reconhecer os projetos que promovam uma economia mais eficiente na utilização dos 
recursos. A categoria Força V – Famalicão Voluntário inclui os projetos que reforçam o capital 
social presente nas práticas de intervenção e animação comunitária e impulsionam novos 
ambientes de participação e envolvimento ativo. Por fim, na categoria Famalicão Comunitário 
serão reconhecidos os projetos que promovam a corresponsabilização dos cidadãos e que se 
distingam enquanto projetos coletivos, de cooperação e colaboração entre atores públicos e 
privados e potenciadores dos valores do futuro.

No formulário de inscrição devem ser identificados a identidade promotora e o projeto a 
candidatar. Deve ainda constar uma breve caracterização da iniciativa, ação, projeto, produto 
ou serviço, e os documentos que considerem necessários anexar à candidatura. 

Entretanto, no dia 15 de maio será promovida uma oficina de preparação e apoio às candi-
daturas, na Casa do Território, pelas 10h00. Os interessados em saber mais sobre os Selos 
Visão’25 podem inscrever-se através do envio de nome e entidade que representa para o 
e-mail dpee@famalicao.pt.

A atribuição dos Selos Famalicão Visão’25 acontece pelo quarto ano consecutivo, tendo 
sido já reconhecidos cerca de quatro dezenas e meia de projetos. 

Selos Famalicão Visão’25 
já têm inscrições abertas
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JS arranca com programa 
“JS em Proximidade”

A Juventude Socialista 
(JS) de Vila Nova de Fama-
licão iniciou, no passado dia 
27, o programa “JS em Pro-
ximidade”, na freguesia de 
Cavalões. Juntamente com 
o candidato pelo Partido 
Socialista (PS) à União de 
Freguesias de Gondifelos, 
Cavalões e Outiz, Manuel 
Carvalho, os “jotas” visita-
ram o Grupo Desportivo de 
Cavalões e a Dragon Club 
Associação Desportiva e Ar-
tes Marciais, duas das asso-
ciações de Cavalões que tra-
balham em prol das crianças 
e dos jovens, não só da União de Freguesias, como de outras freguesias do concelho e de 
concelhos vizinhos.

Em nota de imprensa a JS adianta ter comprovado “o excelente trabalho desenvolvido 
pelos dirigentes da referidas associações, trabalho esse, diário e fundamental no desenvol-
vimento e formação das crianças e dos jovens”. Ao todo, ambas dinamizam cerca de 160 
jovens. A JS assume o compromisso de “estar junto das pessoas, mais concretamente, dos 
jovens famalicenses e dos eleitos locais”, proque acredita que “desta forma conseguimos 
perceber melhor os anseios e as necessidades dos jovens famalicenses e assim participar na 
elaboração de propostas e soluções, que em conjunto com os eleitos locais, possam contri-
buir para construir um futuro melhor”.

Calendário assinala 
Dia da Mãe com Concerto 
de Teresa Salgueiro

O Grupo de Jovens S. Miguel-o-Anjo, 
da paróquia de Calendário, promove um 
concerto com Teresa Salgueiro, a vo-
calista do grupo Madredeus, conhecido 
por êxitos como “Haja o que Houver”. O 
evento tem lugar no próximo sábado, dia 
4 de Maio, e tem como objectivo de cele-
brar o Dia da Mãe.

O concerto, “Cantata Mariana”, tem 
início marcado para as 21h30 na Igreja 
de S. Miguel-o-Anjo. A conhecida canto-
ra Teresa Salgueiro será acompanhada 
pelos músicos Nelson Almeida, no Acor-
deão de Concerto, e Óscar Torres, no 
Contrabaixo. Além disso, este momento 
cultural conta com a participação espe-
cial do Coro da Fundação do Real Colé-
gio de Landim.

A entrada é livre e todos estão convi-
dados a participar, podendo usufruir de 
um serão com várias melodias dedicadas 
a Maria, nomeadamente, “Mãe de Jesus 
e Mãe da Igreja”, permitindo assinalar o 
Dia da Mãe e rezar o mês de Maio de uma forma particular.
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O mês de Maio é um de 
de tradição e festa com a 
realização de duas das mais 
populares iniciativas do ca-
lendário: a Festa da Flor e 
a Feira das Trocas. Ao todo 
a Cãmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão propõe 
quatro dias intensos de mui-

ta animação, com uma das 
feiras mais emblemáticas a 
ser coroada por toda a bele-
za, perfume e esplendor das 
flores. 

Reservam-se para os 
dias 8, 10, 11 e 12 de maio. 
A festa arranca os festejos 
de rua e se prepara a cidade 

para a celebração dos san-
tos populares e das romarias 
de verão.

A Feira Grande, também 
conhecida como Feira das 
Trocas, tem o dia 8 reserva-
do. O evento decorre no re-
cinto da feira, entre as 7h00 
e as 18h00. Instituída em 

1205, aquando a atribuição 
do foral de D. Sancho I a Fa-
malicão, a Feira das Trocas 
de Maio, conjuntamente com 
a feira semanal e a Feira 
Grande de S. Miguel, em se-
tembro, deram um contributo 
importante na projeção e di-
vulgação pública da imagem 
do concelho.

O presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
considera a iniciativa de 
“primordial importância” na 
reanimação e revivência  de 
tradições, que preservam e 
valorizam a “identidade fa-
malicense”.

Na mesma lógica Maio é 
também o da Festa da Flor, 
uma tradição que remonta 
ao início dos anos 60 e que 
durante muitos anos foi in-
cluída nas festas concelhias. 
O momento alto desta festa 
está marcado para a tarde 
do dia 12, domingo, com o 
desfile da batalha das flo-
res a percorrer algumas das 
principais ruas da cidade, 
acompanhado de muita mú-
sica e muita animação.  Ao 
todo, desfilam duas dezenas 
de associações e coletivida-
des do concelho.

Promovida pela Câmara 
Municipal, a Festa de maio 

terá como epicentro a Praça 
D. Maria II, onde estarão reu-
nidos os expositores de arte-
sanato regional e as tasqui-
nhas de doçaria tradicional, 
licores e produtos da terra. 
A festa estende-se também 
à Praça 9 de Abril, que por 
estes dias se transformará 
no lugar da arte e beleza, 
com exposições, ateliês, ofi-
cinas de olaria e cerâmica e 
workshops.

A animação percorrerá 
toda a cidade com vários 
momentos musicais e artís-
ticos. Danças, um arruada 
de tocadores de concertina e 
cantares ao desafio, grupos 
de bombos e concertos mar-
cam a programação. Desta-

que ainda para a tradicional 
Procissão de velas em Hon-
ra de Nossa Senhora de Fá-
tima, que se realiza na noite 
de domingo, dia 12 de maio. 
Saindo pelas 21h30 na Igreja 
Matriz Antiga.

Para acompanhar estes 
dias de grande animação 
popular, nada melhor que os 
“Dias à Mesa”, a nova inicia-
tiva gastronómica de Fama-
licão que conjuga os me-
lhores paladares com uma 
agenda cultural diversificada 
e animada, proporcionando 
uma experiência completa 
dos sentidos. Para acompa-
nhar as Festas de Maio, os 
restaurantes participantes 
recomendam Rojões.

Festas de Maio realizam-se nos dias 8, 10, 11 e 12

Maio vem com Flores, Trocas, tradição e festa

A Associação Recreativa e Cultural de An-
tas - ARCA, regressa este ano com a realiza-
ção da “Descida Mais Louca de Famalicão”.

Depois do interregno do ano passado, a 
colectividade promete dar tudo para esta 6.ª 
edição, cujo programa apresenta oficialmente 
na próxima sexta-feira.

O evento volta a estar Inserido como habi-
tualmente no cartaz das Festas Antoninas, e 
realiza-se naa Alameda Caminhos de S. Tia-
go a 10 de Junho, contando com uma “super-
-especial noturna” e inscrições limitadas a 25 
viaturas e 30 trikes.

A “Descida Mais Louca” costume ter tam-
bém uma vertente social, e é no quadro dessa que para esta 6.ª edição tem como parceira 
a APPACDM – A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência 
Mental. Estarão á venda fitas com o símbolo da ARCA e da APPACDM, cujo valor de um 
euro reverte na totalidade a favor desta instituição.

Iniciativa da ARCA realiza-se a 10 de Junho

“Descida Mais Louca” 
está de volta
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O deputado do PSD à 
Assembleia da República, 
Jorge Paulo Oliveira, reali-
zou ontem uma reunião de 
trabalho na Associação de 
Moradores das Lameiras 
(AML) com o objectivo de 
“conhecer melhor as respos-
tas sociais que a instituição 
oferece no combate à violên-
cia doméstica”.

Numa altura em que o 
Parlamento coloca a vio-
lência doméstica no topo 
da agenda, o deputado fa-
malicense considera que “é 
determinante sair daquelas 
quatro paredes, ir ao terreno, conhecer os pormenores, os detalhes, falar com quem trabalha 
na área, com quem vive a problemática, falar com quem, melhor do que ninguém, sabe daqui-
lo que fala”.  A propósito, adianta que a AML “é uma instituição de referência, também nesta 
área, que tem vindo ao longo dos anos a contribuir para a segurança das vitimas de violência 
doméstica, interrompendo ciclos de violência doméstica contínuos e longos, colaborando nos 
seus processos de autonomização”.

Para Jorge Paulo Oliveira, o encontro doi de  “grande utilidade, onde se falou de tudo um 
pouco, desde as situações das triagens apressadas de algumas pessoas que são encaminha-
das para as estruturas de acolhimento, passando pela sustentabilidade financeira daquelas 
unidades, da sua certificação, das dificuldades dos processos de autonomização e do con-
trassenso de algumas decisões judiciais em que o  Tribunal Criminal decide uma medida de 
afastamento para a proteção da vítima de violência doméstica e dos filhos, mas ao mesmo 
tempo o Tribunal de Família e Menores, decreta um período de visitas do progenitor agressor 
aos seus filhos”. 

O deputado abordou ainda com Carla Faria, vice-presidente da direção AML, José Maria 
Carneiro, presidente da Assembleia Geral e diretoras dos diferentes serviços da Associação, 
a problemática da insuficiência das casas de abrigo. Servem para “proteger as mulheres da 
situação do risco”, mas é recorrente que tenham que sair da estrutura “por força da ultrapas-
sagem do tempo permitido”, sem que muitas vezes a situação de risco esteja resolvida, “pois 
muitas vezes os processos-crime ainda estão a decorrer”.

O deputado Social Democrata aproveitou a reunião para dar a conhecer as principais me-
didas que estão em análise no Parlamento em matéria de prevenção e combate à violência 
doméstica.

Recorde-se que no distrito de Braga, para além da valência da AML há mais uma. Am-
bas “acolheram, protegeram, acompanharam, aconselharam e encaminharam 46 mulheres e 
crianças durante o ano de 2018”, adianta Jorge Paulo Oliveira.

Em reunião de trabalho na Associação 
de Moradores das Lameiras

Jorge Paulo Oliveira 
no terreno para conhecer 
assistência às vítimas 
de violência doméstica

Utentes da AFPAD assinalam 
Dia Mundial do Livro 

Uma comitiva de utentes da AFPAD - 
Associação Famalicense de Prevenção 
e Apoio à Deficiência, visitou a Bibliote-
ca Municipal Camilo Castelo Branco no 
passado dia 23, em que se assinalou o 
Dia Mundial do livro, e envollveu-se na 
criação de um libro: “A história da nossa 
escola”, que retrata a história da institui-
ção e a importância da mesma na histó-
ria de vida de cada um. 

Esta visita permitiu aos utentes per-
ceber o funcionamento e organização 
da biblioteca, a elevada quantidade e 
diversidade de livros para todo o tipo de público, as bibliotecas escolares também estão 
bem equipadas e, a existência da Biblimóvel que regularmente visita escolas e instituições. 

Com esta atividade “pretendeu-se promover a leitura e a imaginação porque ler é ver, 
mexer, sentir, cheirar, sonhar e imaginar.”, sublinha AFPAD em nota de imprensa.

Entretanto, no aniversário da Revolução, os utentes da AFPAD visitaram alguns ser-
viços e espaços, como a PSP, a GNR, a farmácia, cafés e outros locais que frequentam 
diariamente, deixando cravos.
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A candidata número dois 
da lista do PSD ao Parla-
mento Europeu, Lídia Perei-
ra, fez ontem (segunda-feira) 
uma visita de trabalho ao Es-
paço Made IN, desenvolvido 
pela Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão. O 
objectivo foi o de perceber a 
realidade local dos apoios ao 

empreendedorismo, conhe-
cendo a experiência daquele 
que caracterizou “um exce-
lente projecto”, e com isso 
perceber a forma de poder 
ajudar no processo a partir 
de Bruxelas.

Recebida pelo presidente 
da Câmara, Paulo Cunha, 
e pelo vereador do pelouro, 

Augusto Lima, os problemas 
identificados, quanto ao que 
dos fundos europeus chega 
aos territórios descentrali-
zados, apontam essencial-
mente para um défice na 
área da formação. “O quadro 
em execução não é um bom 
exemplo”, frisou o edil a pro-
pósito, que fala de proces-

sos demasiado complexos, 
que levam a que “dos fundos 
disponibilizados apenas uma 
ínfima parte chegue à eco-
nomia real”. Sugeriu por isso 
“pragmatismo e simplifica-
ção”, na expectativa de que, 
uma vez eleita, Lídia Pereira 
possa ser porta-voz desse 
desejo. Para Paulo Cunha, 
a importância dos apoios 
europeus para a formação 
é determinante para o futuro 
do país, desde logo porque 
considera que “a resiliência 
da economia depende da 
aposta na qualificação dos 
recursos humanos”.

Além da questão da for-
mação, o edil famalicense la-
mentou uma tendência para 
a “padronização” dos fundos. 
No seu entender, a União 
Europeia não deve tratar 
como iguais territórios com 
especificidades, sugerindo 
que “é fundamental mergu-
lhar na realidade portuguesa 
para os adequar”.

Lídia Pereira concorda 
com a necessidade de aten-
der à experiência dos agen-
tes locais para consolidar 
“uma estratégia” e encontrar 

alternativas que possam be-
neficiar as especificidades 
dos territórios de Portugal. 
“A nível europeu temos que 
encontrar alternativas que 
beneficiem e tomem em con-
sideração as diferenças”, 
refere, assumindo o compro-
misso de estudar o dossier 
no sentido de “mitigar” os 
problemas.

Augusto Lima abordou 
ainda as dificuldades nos 
apoios ao empreendedoris-
mo. “Nem toda a gente ainda 
pode aceder, há requisitos 

muito difíceis de cumprir, e 
apesar de haver já muitos 
projectos e muitos progra-
mas para o efeito, há aspec-
tos técnicos que podem e 
devem ser melhorados num 
outro quadro comunitário”, 
referiu, acrescentando que 
é também necessários tra-
balhar melhor a questão da 
formação, adequando as ne-
cessidades das empresas à 
oferta disponível.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Lídia Pereira, 2.ª da lista do partido, solicitou reunião de trabalho no Espaço Made IN

Candidata do PSD ao Parlamento Europeu 
leva dossier reivindicativo de Famalicão 

Para além da visita ao Espaço Made IN, a candidata também visitou 
a empresa Peúgas Carlos Maia

PAN recolheu milhares 
de pontas de cigarro

Uma comitiva da estrutura local do PAN - 
Pessoas, Animais, Natureza, recolheu milha-
res de pontas de cigarros no passado sábado, 
numa acção pela defesa do planeta.

Em nota de imprensa, partido adianta que 
encontrou pontos críticos, nomeadamente na 
entrada do Centro Comercial Barreiro, na Ave-
nida Narciso Ferreira. “Notamos que se tratava 
de um ato repetido centenas de vezes e sem 
limpeza habitual, tal era a quantidade e dife-
rentes estados de decomposição das pontas 
de cigarro”, descreve, acrescentando que “as 
pontas de cigarro são uma problemática urgente de resolver, é altamente tóxico e não é 
um resíduo reciclável”, apesar de iniciativas recentes estarem a tentar encontrar resposta 
para o resíduo concreto. O PAN dá como exemplo o município de Guimarães onde está 
a ser implementado o Eco-Pontas, entre outros projetos pensados em minimizar o nosso 
impato no planeta. 
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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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A primeira escola 
com uma educação bilingue 
é uma história de sucesso
COLÉGIO BILINGUE MUNDOS DE VIDA 
DÁ MAIS UM PASSO E ABRE O 2.º CICLO EM SETEMBRO

O Colégio Mundos de 
Vida acaba de anunciar que, 
em setembro, vai alargar a 
sua atividade ao 2º ciclo, 
inaugurando, assim, um 
novo capítulo na história de 
um projeto que surgiu, há 
quatros anos. 

A nova turma do 5º anovai 
poder viver uma experiência 
única e está quase comple-
ta com apenas dois lugares 
disponíveis para alunos que, 
este ano, terminemo 4º ano 
e queiram desenvolver a lín-
gua inglesa num colégio bi-
lingueque o vai surpreender 
com tudo o que o projeto educativo oferece.

Pode estar na cabeça de muitos esta pergunta:o que fez nascerum dos colégios bilingues 
mais inovadores do país, em Lousado? 

Na realidade, há quatro anos, na altura em que o número de crianças diminuía no país-
devido à baixa natalidade e quando várias escolas na região sofreram um abalo, o projeto 
pioneiro da Mundos de Vida apareceuparamudar o panorama do ensino, ao criar uma escola 
excecional que acrescentasse valor para as crianças e para as famílias, com a ambição de se 
comparar com o melhor que se fazia no país e lá fora. 

“Se temos na região das melhores empresas do mundo no seu setor, como a Continental 
e a Leica, porque não podemos ambicionar ter também uma das melhores escolas?”, este foi 
o compromisso da Mundos de Vida quando, há quatro anos, deu a cara publicamente porum 
projeto de educação bilingue, com apoio do BritishCouncil, a maior organização internacional 
que promove a língua e a cultura inglesa.

Os resultados não tardaram em aparecer. Em 2017, o Colégio Mundos de Vida começou 
por ganharo prémio de inovação MADE IN do Municípiode Famalicão, atribuído pela primeira 
vez a uma escola por ser, de acordo com o júri, um projeto para a comunidade, diferenciador 
e criativo que contribui para a imagem de um concelho aberto ao mundo. 

Quatro anos passados desde o seu lançamento, o colégio do 1º ciclo onde os alunos 
aprendem e usam o inglês em várias disciplinas e que recebe crianças de Famalicão, da Trofa 
e Santo Tirsoé hoje uma das escolas com maior lista de espera.Há algum segredo? OColégio 
Mundos de Vida nasceu com umavisão, a humildade e a dedicação de uma equipa que quer o 
melhor para as crianças, que trabalha para o conseguir e que acredita que o melhor do mundo 
podia existir em Lousado. Se há um segredo,este resideem grande parte nos pais que confiam 
no projeto e nas professoras que aceitaram, de alma e coração, fazer parte de uma escola 
pequena, masinovadoraque funciona como uma criativa oficina de um artesão, em contraste 
com asescolas grandes que, devido à escala, são uma espécie de fábricas cheia de regras e 
de mecanismos complicados. 

Quando os pais conhecem a escola,percebem que o Colégio Mundos de Vida é muito mais 
do que aprimeira escola bilingue da região. As famílias costumam surpreender-se com uma 
escola acolhedora, com salas amplas, bonitas e cheias de caráter. 

No colégio, todas as professoras, incluindo as professoras titulares,falam inglês nas aulas 
e nos intervalos com os alunos eporque fizeram, em conjunto, formação internacional, prati-
cam uma pedagogia comum. No colégio, o Mandarim faz parte do curriculum desde o 2º ano 
para todos.E, por ser muito importante para o futuro dos alunos, na escola e na vida, o Colégio 
Mundos de Vida foi a primeira escola do país a introduzir em todas as turmas o ensino de 
Matemática com base integral no Método de Singapura que é o país onde os alunos obtêm os 
melhores resultados do mundo.

A turma de 5º ano que vai abrir em setembroconta com 22 alunos já matriculados, ha-
vendo, neste momento, dois lugares livres que podem ser ocupados por crianças que já têm 
experiência com a língua inglesa no 1º ciclo e querem mantê-la e desenvolvê-la para atingir 
um patamar mais elevado. Quem estiver interessado pode contactar a diretora do Colégio 
Mundos de Vida, através do tel. 252499010, para marcar uma visita e, se assim entender, 
combinar a seguir uma conversa com a professora de inglês para avaliar se o seu filho se 
adaptará facilmente à escola bilingue.

No 5º ano, o curriculum do Colégio Mundos de Vida oferece a todos os alunos a disciplina 
de Mandarim e a de ScienceLab e também,como opção gratuita, a possibilidade dos alunos 
frequentarem o ensino articulado da música, com base em protocolo com o CCM - Centro de 
Cultura Musical do Instituto Nun’ Álvres.

O Colégio Mundos de Vida, desde a sua fundação, concilia o seu projeto inovador com 
uma política de tarifas acessíveis para permitir que um maior número de alunos e famílias 
possam beneficiar de um ensino de qualidade. Para 2019-2020, a mensalidade base do 1º 
ciclo no Colégio Mundos de Vidaserá de 177 euros, a que acresce o valor da refeição. As tur-
mas do 2º ciclo, devido ao custo mais elevado com a remuneração dos professores, têm um 
acréscimo de 20% na mensalidade. Com a abertura do 2º ciclo, o conhecido lema “BetheBes-
tyou Can Be”, é completado com o motto “Colégio Mundos de Vida - TheBestof Both Worlds”.
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Esta é a quadragésima se-
gunda edição deste simples 
devocional que tem como 
critério máximo, a Palavra 
de Deus, explicada e aplica-
da em nosso cotidiano, em 
conformidade com a Bíblia 
Sagrada. Neste sentido, con-
vidamos a todos os leitores, a 
meditar nas Sagradas Escri-
turas, apreciando-a, lendo-a 
constantemente, refletindo e 
aplicando os seus princípios, 
ensinos e verdades no mais 
profundo de nossos cora-
ções, como também, prati-
cando no dia-a-dia o seu con-
teúdo de sabedoria espiritual 
e inspiradora. 

Só um entre o céu e a ter-
ra, que pode oferecer gratui-
tamente uma exata solução 
para o seu problema … Ele 
se chama Jesus Cristo, e, não 
nenhum outro que o pode fa-
zer. No Evangelho de João, 
capítulo 5, no verso 6 está es-
crito: “… Jesus lhe perguntou: 
você quer ser curado?” … 

Parece ser uma pergunta 
estranha da parte do Senhor 
Jesus Cristo, pois, como se 
faz uma pergunta dessa há 
alguém que está há 38 anos 
esperando a cura da sua en-
fermidade? É o desejo de 
todo doente ser curado, mas, 
ele fez esta perguntando por 
causa da própria condição 

humana, de se nutrir de Fé, 
ou, Incredulidade. Isto se apli-
ca a todos nós, mesmo nos 
dias de hoje, e, em um grau 
muito maior de outrora, e, 
existe razões para isto … Por-
que podemos nos acostumar 
com a doença a ponto de não 
querermos cura … Podemos 
também perder a esperança 
de sermos curados por cau-
sa do tempo do sofrimento … 
Podemos, como aquele pa-
ralítico, ser tomados por um 
profundo senso de abando-
no, dizendo que ninguém se 
importa conosco ... A mesma 
pergunta que o Senhor Jesus 
Cristo, fez para aquele ho-
mem, refaço-a neste instante 
em refletimos neste episódio 
bíblico: Queres ser curado, 
seja lá qual for a enfermidade 
que tens? Quer resolver o seu 
problema, seja ele de relacio-

namento, financeiro, emocio-
nal e até mesmo profissional? 
Geralmente quando se faz 
uma pergunta, todos nós tam-
bém desejamos e precisamos 
de uma resposta. Em relação 
ao texto bíblico a resposta do 
paralítico foi positiva. E o seu 
resultado foi imediato e de 
certa forma inesperado: … 
“Jesus disse-lhe: Levanta-te, 
toma a tua cama, e anda.Logo 
aquele homem ficou são; e 
tomou a sua cama, e partiu.” 
Evangelho de João 5:8-9 … 
Afinal, qual é a sua doença? 
Por quanto tempo estás so-
frendo? Quais são as suas 
mágoas, tristezas e decep-
ções? Quais os momentos e 
oportunidades que perdestes, 
agravando ainda mais a sua 
dor? Quais foram as pessoas 
que te abandonaram na hora 
do seu sofrimento? A pergun-

ta permanece a mesma: Que-
res ser curado? Quer resolver 
o seu problema? Jesus Cristo 
oferece é a sua única solução, 
creia e confia. Ele é a própria 
solução para os nossos pro-
blemas, nisto devemos ser re-
alistas. O Senhor Jesus Cristo 
é o caminho para os pés per-
didos ... Ele é a verdade para 
a mente inquieta e vacilante 
…. Ele é a vida para os que 
estão mortos espiritualmente 
… Ele é a luz para a escuri-
dão que nela nos encontra-
mos … Ele é o pão para sua 
fome espiritual e água que 
sacia a nossa sede de justiça 
... Ele é a paz que extermina 
o tormento e angústia ... Ele é 
a solução para o nosso sofri-
mento!… Creia e confia N’Ele 
em sua Oração. As Bênçãos 
de Deus para as nossas Vi-
das dependerá de nossas 

ações e comportamento: … 
precisamos de estar no lugar 
certo … esperar pelo momen-
to certo … e … encontrar a 
Pessoa certa, capaz de resol-
ver nosso problema. Mas, ain-
da há outras coisas a serem 
aprendidas.A forma como as 
pessoas nos vêem e a forma 
como Deus nos vê é totalmen-
te diferente, sabia? Veja o que 
diz a Bíblia Sagrada, em I Sa-
muel capítulo 16, versículo 7: 
… “Porém o SENHOR disse 
a Samuel: Não atentes para 
a sua aparência, nem para a 
sua altura, porque o rejeitei; 
porque o SENHOR não vê 
como vê o homem. O homem 
vê o exterior, porém o Senhor, 
o coração.” … Analise, o que 
aquelas pessoas viam naque-
le paralítico velho e cansado? 
Uma fonte de problemas, e 
problemas visualmente, sem 
solução. Um homem sem fu-
turo, sem esperança e sem 
capacidade de produzir algo 
relevante para a sociedade. 
Nada menos, nada mais, do 
que um fardo, não só para ele 
mesmo como para os demais 
a sua volta. Para muitos, a 
sua ausência nem seria sen-
tida, apesar das várias vezes 
que o viram ser colocado 
junto ao tanque, à espera do 
milagre. Era isso que as pes-
soas viam, e, muitos a nossa 

volta nos vê assim também. 
Mas, e o que Deus via naque-
le homem sem nome, sem 
história, sem currículo e sem 
futuro era diferente.Deus via 
nele alguém capaz de carre-
gar seus fardos do passado 
e viver um futuro diferente. 
Sabe, Deus pode fazer com 
que aquilo que, hoje, nos é 
motivo de vergonha, despre-
zo e ridicularização se torne 
nosso troféu, o símbolo de 
uma grande vitória.Talvez 
você não saiba e nem espera, 
mas o Senhor pode fazer tudo 
ser diferente em sua Vida, e 
aquilo que hoje carregas com 
vergonha vai se tornar, em 
breve, uma grande conquista. 
Por isso, acredite, Deus vai 
abençoar a sua Vida. Faça 
uma coisa, deixe Ele realizar 
o Milagre que precisas … Ele 
é o Deus do Impossível … 
Creia e Confia, Ele tudo pode! 
… 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: “Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. 
Ora em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, 

o qual tem cinco alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos: 
cegos, mancos e ressicados, esperando o movimento das águas.Porquanto um anjo descia em 
certo tempo ao tanque; e agitava a água; e o primeiro que ali descia, depois do movimento da 

água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia trinta 
e oito anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado; 

e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? 
O enfermo respondeu-lhe: Senhor; não tenho homem algum que, quando a água é agitada, 

me meta no tanque; mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: 
Levanta-te, toma a tua cama, e anda. Logo aquele homem ficou são; 

e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado.”
EVANGELHO DE JOÃO 5:1-9



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 KABA
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

VENDO
ANTIGUIDADES
TLM.: 961 699 265

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

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

PRECISA-SE
Pintor de automóveis

 ou alguém com 
conhecimento na área.

TLM.: 963 926 364
TAROLOGA DE BRUFE

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.: 911 881 400

EXCELENTE NEGÓCIO
Casa c/ terreno (urbano 
e rústico). 21500m². Boa 

localização. Vermoim-V.N.F.
TLM.: 965 437 093

EMPRESA METALOMECÂNICA 
DE PRECISÃO - RIBEIRÃO

Procura torneiro / fresador CNC 
(com experiência profissional).

CONTACTO: 916 411 106
andre.pinheiro@metalotrofa.com

PRECISA-SE
Empresa do sector alimentar de ultra con-
gelados, em V. N. de Famalicão, recruta 

Op. Fabril para o 1º e 2º turno. 
Preferência por residentes no concelho de 

Famalicão.
 Inscrição por Telefone: 

252331750

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.

VENDO
Casa no Louro 

c/ cerca de 2000m².
TLM.: 919 746 090

MARIA PEREIRA
Consultas de Tarôt

Quiromancia (leitura de 
mãos). Ajuda a resolver 

todos os seus 
problemas.

TLM.: 915 017 267

PRECISA-SE
Precisa-se de

cozinheira com 
experiência de terça 

a sexta-feira ao 
almoço para 

restaurante, centro 
da cidade

TLM.: 912 951 884

PRECISA-SE
Empregado de 

mesa p/ 
restaurante nesta 

cidade
917 529 676

ARRENDA-SE
Garagem no ed. Saza 

frente ao centro de 
emprego

TLM.: 918 488 747

TROLHA
Contrata-se c/minimo 
5 anos de experiência 

p/construção e rea-
bilitação de edificios. 

Condições: contrato de 
trabalho e remuneração 

acima da média
TLM.: 915 000 086

ANÚNCIE
AQUI!
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HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

ANÚNCIE

AQUI!

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

A AMÁVEL MULATA  
Em famalicão aproveite esta delicia 

traga seu saco cheio p/ levá-lo 
vazio c/saboroso o. Nat., Min... 

Espanholada e completa para te 
satisfazer. Quero que você sai 

satisfeito. Foto real

TLM.: 920 347 909 

A ABALAR NOVIDADE  
FAMALICÃO. 30tona,Loirinha 
sedutora.Completa e apertadi-

nha,Bumbum d sonho,or* profundo 
jamais visto.Mssgm erótica mt 

sensual,acess.
P/senhores e casais.

Venha conferir! 

TLM.: 919 976 810

TRAVESTY PORTUGUESA  
O. Natural Toda Boa Bronzea-
da Faço Boa Massagem Relax 

Loiraça Explosiva Ideal Para Tua 
Primeira Vez Boca Gulosa Rabo 
Apetitoso Com Leitinho No Final 
Atreve Te Tenho 25 Anos O K Ê 
Nacional É Bom Dote Xxl Cheia 

De Tusa!!! 

TLM.: 925 547 116

FAMALICÃO CENTRO  
BONEQUINHA linda de rosto 
19 anos real,bem safadinha 

tudo nas calminha.

TLM.: 938 495 983

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 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

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

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

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

MULHER 
SAPEQUINHA 
Toda jeitosa, jeito de menina

 e charme de mulher. 
Explosão na cama. 

Toda cheirosa.
TLM.: 912 678 238

ACABADINHA 
DE CHEGAR 
Menina sapeca na cama. 

Meiguinha e doce. 
Venha e comprove!!

TLM.: 910 244 139

1ªVEZ 
25 anos, Sou novidade 
atendo com requinte 
sou muito meiguinha 

faço o. natural gostoso 
69 à vontade deixo fazer 
mi... massagem sensual 
e relaxante, acessórios. 
Sou completa, venha-
-me experimentar...
Atendo em lingeri

Tenho corpo magro sen-
sual. Venha-se deliciar
TLM.: 913 569 279

PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

NOVIDADE
1 VEZ  belíssima loira olhos verdes 
1.70 altura  magra safada atrevida 
Alto nível louca na cama para ho-

mens de bom gosto foto Real.

TLM.: 919 932 478

CHINESINHA
MESTIÇA

Fundo do desejo, 
magrinha, 

deliciosa! Safada, 
meiga e carinhosa 
absoluta na cama. 

Puro prazer. 
Tudo o que

 procuras. venha
conferir s/ pressas.

910 176 945

ABALAR 
FAMALICÃO

Gata sensual, queria e educada, 
como você já mais conheceu! 

Estilo namoradinha, marota, com 
uma chupada já mais vista! 

Garanto bom sexo e boa 
companhia! Também casais.

 Várias massagens
 + acessórios.Últimos dias.

TLM.: 963 073 534




