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Estrada Nacinal 206, Famalicão-Joane:

Salvo melhor opinião, esta estrutura destinada a outdoor
não está em grandes condições de segurança...

Pende, e pendendo na direcção da estrada, se calhar era de bom tom 
removê-la ou estabilizá-la, antes que alguém seja surpreendido.

“João Penha 
e a sua obra” no Museu 
Bernardino Machado

O Museu Bernardino Machado tem patente ate ao pró-
ximo dia 30 de Junho a exposição dedicada a “João Penha 
(amigo de Bernardino Machado) e a sua obra”.

Com entrada livre, a mostra pode ser visitada de quinta 
a sexta-feira das 10h00 às 17h30 e aos sábados e domin-
gos das 14h30 às 17h30.

João Penha (1839-1919) nasceu em Braga e, depois 
de efectuar nestas cidade, os seus estudos elementares e 
secundários, ingressou na Universidade de Coimbra, onde 
se bacharelou em Direito (1873), vindo posteriormente a 
exercer a advocacia na sua cidade natal. Em Coimbra, 
conviveu, com Bernardino Machado e participou, ativa-
mente, no movimento literário de reação contra o ultra-ro-
mantismo--conhecido por Parnasianismo--que teve a sua 
figura maior em Gonçalves Crespo e a sua bandeira na 
revista A Folha (1868-1873), fundada e dirigida pelo poeta 
João Penha, onde colaboraram além dele e de Crespo, 
também Gomes Leal, Antero de Quental, Guerra Junquei-
ro, Simões Dias e Cândido de Figueiredo, entre outros.  
Deixou uma vasta obra literária, há pouco anos estudada 
e publicada, em vários volumes, numa edição crítica, por 
Elsa Pereira, Professora da Universidade de Lisboa.

A “Descida Mais Louca 
de Famalicão”, promovida 
pela Associação Recreativa 
e Cultural de Antas (ARCA), 
deixou saudade, e está de 
volta a Vila Nova de Famali-
cão depois de um interregno 
de um ano. O dia reservado 
volta a ser o de 10 de Junho, 
integrando o programa das 
Festas Antoninas 2019. O 
padrinho da prova é Fernan-
do Rocha, conhecido humo-
rista, que, todavia, não esta-
rá presente no evento.

O evento que tem sempre 
um cariz solidário, dá palco 
à APPACDM - Associação 
Portuguesa de Pais e Ami-
gos do Cidadão Deficiente 
Mental, que será benefici-
ária exclusiva das verbas 
angariadas com a venda de 
pulseiras, e será também a 
autora dos troféus. O grande 
objectivo é a aquisição de 
uma carrinha adaptada para 
o transporte dos seus uten-
tes, Odete Dantas.

O vereador do Desporto, 
Mário Passos, agradeceu 
à ARCA a “grande dinâ-
mica” gerada em torno de 
uma iniciativa de projecta o 
concelho, mas que também 
garante aos famalicenses 
um evento que acrescenta 
“divertimento” a um quo-
tidiano de rotinas. “Esta é 
uma daquelas iniciativas, até 
pela sua diferença, que nos 

reequilibra”, sustenta, acres-
centando que para além dis-
so extravasa fronteiras. “Isto 
para a nossa promoção é es-
sencial”, atalha.

Ricardo Ribeiro, da orga-
nização da prova, sublinha 
que são já apenas quatro as 
vagas disponíveis, num total 
de 25 nas várias categorias. 
“É indiferente quem ganha, 
nós queremos é que as pes-

soas participem, se sintam 
identificadas com o evento 
e se divirtam”, sustenta este 
responsável, que convida os 
famalicenses a aderir a um 
evento que apela à criativi-
dade e é para as famílias.

A nível de dinâmica da 
prova adianta que terá uma 
organização “ligeiramente 
diferente, de modo a que 
seja mais fluida”.

Evento está agendado para o dia 10 de Junho, 
integrado no Programa das Festas Antoninas

“Descida Mais Louca” 
está de volta
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As Festas Antoninas es-
tão precisamente a um mês 
de distância, e já se conhe-
cem os grandes nomes da 
música que vão passar por 
Vila Nova de Famalicão nos 
concertos que acabam sen-
do pontos altos da romaria.

David Fonseca é a primei-
ra confirmação, e promete 
encher a Praça Dona Maria 
II no dia 9 de Junho, véspera 
de feriado. O concerto está 
agendado para as 22 horas.

O segundo grande nome 
da música nacional que se 
associa às Antoninas de Vila 
Nova de Famalicão é Miguel 
Araújo. O cantor tem a Praça 
reservada para si no dia 11 
de Junho, pelas 22 horas. 

As Festas Antoninas vão 
realizar-se de 7 a 13 de Ju-
nho. Contando com um or-
çamento de 345 mil euros, 
aprovado já em reunião de 
Câmara realizada no mês de 
Abril, voltam a apostar num 
programa que conta muito 
com o contributo das mais 
diversas colectividades do 
concelho.

Um dos eventos mais em-

blemático e tradicional são 
naturalmente das Marchas 
Antoninas, que saem para a 
rua no dia 12, como é habi-
tual. Com o tema Júlio Bran-
dão, voltam a sair da Avenida 
de França em direcção aos 
Paços do Concelho, local 
que tem sido eleito para a 
exibição. Inscritas estão este 

ano oito marchas, nomeada-
mente a vencedora do ano 
passado, a Associação Re-
creativa e Cultural de Antas.

Em registo infantil, as 
Marchas das crianças das 
escolas e instituições do 
concelho saltam para as 
ruas da cidade a 7 de Junho, 
com concentração da Aveni-

da 25 de Abril, e um percurso 
que deverá culminar de novo 
no Parque 1.º de Maio, onde 
ocorre a exibição das que se 
submetem a concurso.

De resto, as Cascatas de 
Santo António são inaugura-
das às 10h00 do primeiro dia 
de Festas. Os dias serão po-

voados de iniciativas despor-
tivas, entre as quais se conta 
a Descida Mais Louca de Fa-
malicão, a 10 de Junho, com 
o selo da Associação Recre-
ativa e Cultural de Antas.

Estaque ainda para a XIV 
Caminhada Camiliana Fama-
licão Seide, a 10 de Junho, 

com partida pelas 10h00 da 
Praceta Cupertino de Miran-
da. Ainda neste dia terá lugar 
a Encenação da Malhada de 
Centeio, pelas 14h30 na Pra-
ça Dona Maria II, e o Desfile 
Etnográfico sai ás 17h30 da 
Rua Manuel Pinto de Sousa.

As fogueiras, uma tradi-
ção bem enraizada das An-
toninas, têm hora marcada 
para as 24 horas do dia 11.

O dia 13 é reservado aos 
eventos religiosos, com mis-
sa solene às 10h00 na Ca-
pela de Santo António e dis-
tribuição do famoso Pão de 
Santo António. A procissão 
solene está marcada para a 
tarde, às 17h00 com saída 
da Rua Alves Roçadas.

Antes da sessão de fogo 
de artifício que marca o en-
cerramento das Festas Anto-
ninas 2019 serão conhecido 
os vencedores dos prémios 
das Marchas Antoninas, no 
Parque da Devesa, pelas 
23h30.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Festas decorrem de 7 a 13 de Junho

David Fonseca e Miguel Araújo 
são cabeças de cartaz das Antoninas 2019
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A concretização da Loja 
do Cidadão em Vila Nova de 
Famalicão continua a marcar 
passo, apesar das sucessi-
vas promessas do Governo, 
e apesar da realidade vivida, 
quotidianamente, em locais 
como a Conservatória do 
Registo Civil, ser expressão 
da máxima urgência de uma 
qualificação dos serviços pú-
blicos no concelho. 

Nas últimas semanas tem 
sido recorrente o cenário de 
várias dezenas de pessoas 
concentrando-se à porta, 
quase uma hora antes da 
abertura (nove da manhã), 
para garantir que são atendi-
das ao longo do dia. Na pas-
sada sexta-feira eram quase 
70, segundo pôde contabili-
zar a nossa reportagem.

Apesar dessa realidade, 
o gabinete do Secretário de 
Estado Adjunto e da Moder-
nização Administrativa (SE-
AMA) continua a remeter a 
criação para 2020, uma vez 
ultrapassado o calendário 
estabelecido pelo próprio 
Governo, que em resolução 
do Conselho de Ministros 
de Janeiro de 2017 inscre-
veu o investimento para 
2018/2019, mas no quadro 
de uma candidatura ao pro-
grama “Norte 2020”, cujo 
tecto de comparticipação 
europeia fica muito aquém 
do orçamento previsto para 
a Loja do Cidadão. Aliás, ga-
rante apenas pouco mais de 
20 por cento do investimento 
global para criação de uma 

valência que se destina a alo-
car serviços do Estado Cen-
tral. É isso que está implícito 
na candidatura que inclui 
também os municípios Cas-
telo de Paiva, Fafe, Marco 
de Canaveses, Montalegre, 
Ribeira de Pena, São João 
da Pesqueira, Vila Pouca de 
Aguiar, e Vila Real, e para a 
qual o limite do financiamen-
to comunitário é de 350 mil 
euros, independentemente 
das circunstâncias especifi-
cas do investimento em cada 
um dos nove concelhos que 
foram considerado elegíveis.

Câmara a negociar 
aumento do apoio 
comunitário

Em declarações ao Povo 
Famalicense, acerca do mo-
delo financeiro para o qual o 
Governo remete a criação da 
Loja do Cidadão de Famali-
cão, o presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
adianta que o seu executivo 
está precisamente a desen-
volver diligências no sentido 
de “remover este obstáculo” 
do tecto financeiro. “Que-
remos criar condições para 
que este valor, em sede de 
fundos comunitários au-
mente, e estamos por isso 
a conversar com a CCDR-N 
(Comissão de Coordenação 
do Desenvolvimento Re-
gional Norte) no sentido de 
promover uma melhoria das 
condições financeiras para 

esta intervenção”, sustenta o 
edil, que admite que “o Orça-
mento de Estado não tenha 
disponibilidade financeira 
para custear esta obra”, mas 
acrescenta que se impõe 
uma resposta do Estado, 
“porque não compete à Câ-
mara Municipal custear uma 
obra que vai albergar tão-só 
serviços do Estado”. 

Paulo Cunha volta a ex-
pressar “a lógica de colabo-
ração com o Estado”, mas 
deixa claro que “isso não 
nos permite custear a cem 
por cento obras que deve ser 

o Estado a custear”. Na ex-
pectativa de que até ao final 
de Maio haja condições para 
reverter o actual modelo de 
financiamento para a Loja do 
Cidadão, e fazer subir o va-
lor da comparticipação para 
próximo do valor necessário 
para a obra, o autarca acre-
dita que o Estado Português 
“vá evoluir nessa circunstân-
cia e melhorar o apoio” e re-
mete uma quantificação final 
da disponibilidade financeira 
do município para cooperar 
na criação da Loja do Cida-
dão para o desfecho destas 
conversações em curso. Em 
todo o caso, Paulo Cunha vai 
advertindo que o histórico da 
comparticipação municipal 
nas obras do Estado tem sido 
da ordem dos 20 por cento, e 
que esse é o referencial que 
irá servir também para este 
dossier. “Aqui estamos a fa-
lar de um tecto máximo que 
não é percentual, é 350 mil 
euros, a que é indiferente o 
custo da obra, mas que nes-
te caso inverte os papéis, 
porque os 350 mil euros não 
chega a 20 por cento do va-
lor da obra. Alguém, supos-
tamente, está á espera que 
o município suporte 80 por 
cento. Não é essa a nossa 
intenção, de todo”, remata.

O chefe do executivo 
deixa claro que tem “muito 

interesse em que a obra se 
faça”, por força da situação 
“terceiro-mundista” da maio-
ria dos serviços públicos em 
Famalicão, mostra-se dis-
ponível para colaborar, mas 
não prescinde que “o Estado 
assuma a sua responsabili-
dade”.

Secretaria 
de Estado não diz 
quem assume 
restante 
investimento

Na resposta aos nossos 
pedidos de esclarecimento, 
aquele gabinete adianta que 
o montante máximo do apoio 
é de 350 mil euros, montante 
que fica a significativa dis-
tância do valor orçamentado 
para a Loja do Cidadão, que 
se destina a alocar serviços 
da esfera da Administração 
Central. Recorde-se que a 
previsão de investimento é 
da ordem dos 1,5/1,8 milhões 
de euros. Ou seja, a propos-
ta do Governo para a concre-
tização da Loja do Cidadão 
de Vila Nova de Famalicão, 
passa por uma solução que 
garante apenas 19,44 por 
cento do investimento, e 
nada acrescenta acerca da 
origem dos restantes 80,56 

por cento, necessários para 
a concretização do projecto.

Face ao vazio informativo, 
relativamente a quem irá pa-
gar esse essencial da fatura 
da Loja do Cidadão, a nossa 
reportagem suscitou novos 
esclarecimentos ao gabine-
te do Secretário de Estado 
Adjunto e da Modernização 
Administrativa, no sentido de 
saber onde pretende o Esta-
do ir buscar os quase 1,5 mi-
lhões que ficam a faltar para 
que seja possível criar a va-
lência, mas não voltamos a 
obter resposta.

A criação da Loja do Ci-
dadão de Vila Nova de Fa-
malicão é colocada pela Se-
cretaria de Estado no quadro 
de uma parceria entre a Câ-
mara Municipal e a Agência 
para a Modernização Admi-
nistrativa, que “estão a de-
senvolver todos os esforços 
para que a abertura da Loja 
de Cidadão de Vila Nova de 
Famalicão possa ocorrer em 
2020”. A janela é aberta no 
âmbito de uma candidatu-
ra que o município terá que 
formular ao “Norte 2020” até 
ao final de Maio, sendo certo 
que “valor máximo do apoio 
é de trezentos e cinquenta 
mil euros”. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Secretaria de Estado remete valência para 2020 e no quadro de candidatura a fundos europeus

Loja do Cidadão dependente do aumento 
da comparticipação comunitária
CÂMARA ESTÁ A NEGOCIAR SUBIDA DO APOIO DE 350 MIL EUROS, 
QUE REPRESENTA APENAS 19,44% DO INVESTIMENTO PREVISTO

Sexta-feira passada era este o cenário na Conservatória do Registo Civil

Câmara mantém espaço 
arrendado desde 2015

Recorde-se que, em 2015, a Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Famalicão assinou com 
a Agência para a Modernização Administrativa 
um protocolo visando a criação da Loja do Ci-
dadão em Vila Nova de Famalicão, e que, por 
conta desse protocolo, a autarquia assumiu 
responsabilidades na criação do equipamento. 
Nomeadamente, a Câmara estabeleceu con-
trato de arrendamento de uma loja – o antigo 
supermercado “Inô” – com o propósito da cria-
ção da Loja do Cidadão, espaço que mantém 
arrendado,  para não correr o risco do processo voltar à estaca zero, e que custa ao erário 
municipal cerca de três mil euros mensais. 

Para além disso, foi também a Câmara a responsável pela realização dos projectos de 
adequação do espaço com vista à instalação dos serviços público estatais, os quais se 
procunciaram favoravelmente sobre a proposta.
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A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão vai 
prestar uma homenagem a 
duas dezenas de enfermei-
ras parteiras, já aposenta-
das, da Unidade de Famali-
cão do Centro Hospitalar do 
Médio Ave (CHMA).  

A cerimónia, está agen-
dada para o próximo dia 15 
de maio, Dia Internacional 
da Família, e acontece no 
quadro de uma parceria com 
o CHMA. Decorre no âmbito 
do programa comemorativo 
do Mês da Família, promo-
vido pela autarquia ao lon-
go do mês de maio com um 
conjunto diversificado de ati-
vidades destinadas a toda a 
população.

O presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha, ex-
plica desta forma a razão da 
homenagem: “o nascimento 
de uma criança é um dos 
momentos mais especiais 
na vida de uma família e, por 
isso, faz todo o sentido que 
neste mês relembremos o 
cuidado e competência com 
que estas profissionais de 
saúde desempenharam o 

seu trabalho ao longo da sua 
carreira”. 

O programa do Mês da 
Família, que arrancou no 
passado dia 1 e já conta 
com diversas realizações,  
destaca-se pelo regresso, 
nos dias 8 e 29 de maio, das 
“Conversetas em Família”. A 
primeira realiza-se no Par-
que da Freguesia de Seide, 
sob o tema “Rotinas, Tarefas 
e Tempo” e a segunda, na 
Junta de Freguesia de Nine, 

numa conversa informal e 
descontraída sobre afetos, 
emoções e vínculos afetivos. 

Inserida nestas come-
morações está também a 
programação de maio do 
Devesa em Família, com a 
realização das oficinas “À 
descoberta do solo”, no dia 
12, e “Do Grão ao Pão”, no 
dia 26. 

O Mês da Família termina 
no fim de semana de 31 de 
maio e 1 e 2 de junho com 

o Parque dos Sonhos, que 
mais uma vez regressa à De-
vesa para as comemorações 
do Dia Mundial da Crian-
ça, num programa repleto 
de atividades sustentáveis, 
pedagógicas e muito diver-
tidas, tais como ateliers, jo-
gos, música, pinturas faciais, 
dança. 

O programa completo do 
Mês da Família e mais infor-
mações podem ser obtidas 
em www.famalicao.pt.  

As comemorações do 
Mês da Família arrancaram 

já na passada quarta-feira 
com a inauguração da “Tor-
re de Babel”. Uma instalação 
artística comunitária que es-
tará exposta no Parque da 
Devesa e que é resultado de 
três oficinas artísticas reali-
zadas no contexto da expo-
sição “A Minha Casa é a Tua 
Casa”, patente no parque até 
dia 2 de junho. 

Entretanto, na noite da 
passada sexta-feira, a Deve-
sa recebe a sessão de con-
tos “Conta, para que eu me 
sinta em casa”. “Há histórias 

na Cidade” a cargo da Asso-
ciação Gerações, foi outra 
das acções já realizadas, as-
sim como  o Dia da Mãe, ce-
lebrado na Devesa, com uma 
aula de Yoga para adultos e 
crianças, uma aula de Yoga 
do Riso, e um espetáculo co-
memorativo do Dia Mundial 
da Dança.

Município assinala Mês da Família com programa diversificado 

Enfermeiras parteiras homenageadas 
no Dia Internacional da Família

Maria Rosário Farmhouse  e Paulo Cunha 
juntaram-se às crianças na realização 
da Operação Stop

CPCJ é “exemplo de boas 
práticas” na prevenção 
dos maus tratos infantis

O trabalho desenvolvido 
pela Comissão de Prote-
ção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) de Vila Nova de Fa-
malicão na prevenção dos 
maus tratos infantis “é um 
exemplo nacional de uma 
boa prática”. A afirmação é 
da presidente da Comissão 
Nacional da CPCJ, Maria 
Rosário Farmhouse, que 
se associou, no início da 
passada semana, à Opera-
ção STOP contra os maus 
tratos infantis, promovida 
pelas crianças da Escola 
de S. Miguel-o-Anjo, na Av. 
Marechal Humberto Delga-
do. Para a responsável na-
cional “no próximo encontro 
das Comissões de Proteção um dos bons exemplos na área da prevenção vai ser o Vila 
Nova de Famalicão precisamente porque tem feito um trabalho exemplar na área preven-
ção”. “Famalicão está de parabéns pela capacidade que tem de organizar atividades muito 
ativas, criativas e intensas e também inspiradoras para outras comissões, que têm vindo 
já a replicar esta iniciativa”.

Maria Rosário Farmhouse adiantou que o número de casos de maus tratos infantis no 
país têm-se mantido, no entanto, “existe um maior grau de complexidade dos casos”.

De resto, a presidente da Comissão Nacional fez questão de realçar o papel da pre-
venção, da sensibilização e da informação porque “têm um impacto muito grande na vida 
das pessoas e das crianças”. “Quem cuidar bem da sua infância está a cuidar bem da sua 
comunidade e do seu país, porque eles são o nosso futuro”, acrescentou.

Também o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, se associou à iniciativa sa-
lientando que se trata de uma “atividade bem sucedida realizada em parceria com as for-
ças policiais e com as escolas, envolvendo diretamente as crianças”, demostrando-lhes 
que “os maus tratos não são uma inevitabilidade, devem ser reprovados, devem ser denun-
ciados e devem ser dissuadidos do ponto de vista comunitário e também é importante que 
as crianças saibam sinalizar as situações”.

Refira-se ao longo de todo o mês de abril foram realizadas inúmeras iniciativas relacio-
nadas com o mês internacional da prevenção dos maus tratos na infância. Para amanhã, 
está reservada a criação do laço humano, nos Paços do Concelho, pelas 14h00
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A subida do Futebol Clube de Famalicão ao escalão prin-
cipal do futebol português mereceu um voto de louvor da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, na reunião 
pública da passada quinta-feira. A iniciativa traduziu-se em 
felicitações e no reconhecimento público municipal aos só-
cios e simpatizantes do clube, à equipe técnica e jogadores, 
aos órgãos sociais do clube, à SAD e ao seu principal acio-
nista, a Quantum Pacific.

A proposta apresentada pelo presidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, foi assumida 
e aprovada favoravelmente por unanimidade. 

No voto aprovado é destacado o “apoio determinante” e 
o “fair-play demonstrado ao longo da época fora das quatro 
linhas” pela massa associativa e adepta do Futebol Clube de 
Famalicão. É felicitada “a equipa técnica e os jogadores pelo 
profissionalismo demonstrado, pelas vitórias conseguidas e 
pelo fair-play dentro de campo”. É inscrito também o “agrade-
cimento público municipal aos órgãos sociais do Futebol Clu-
be de Famalicão, na pessoa do seu presidente da Direção, 
Jorge Silva, pela qualidade, solidez, constância e resultados 
do seu projeto diretivo” e as  “felicitações e agradecimentos 
ao Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD, na pessoa 
do seu CEO, Miguel Ribeiro, pelo profissionalismo, ambição, 
elevado nível qualitativo e resultados do projeto desportivo 
profissional desenvolvido”. O município não esquece também 
o papel desempenhado pela “Quantum Pacific, na pessoa do 
seu líder, Idan Ofer” e reconhece e agradece “a confiança de-
monstrada no concelho, traduzida num forte e determinante 
investimento aplicado no projeto desportivo do Futebol Clube 
de Famalicão através da sua participação na Sociedade Anó-
nima Desportiva (SAD)”.

O voto de louvor e respetivos considerandos será agora 
dado a conhecer ao Futebol Clube de Famalicão, à Federa-
ção Portuguesa de Futebol e à Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, desta-
cou o percurso histórico e profissional do Futebol Clube de 
Famalicão, “uma das associações âncora do concelho, uma 
instituição de referência nacional que conta com 88 anos de 
História”. Para o autarca “o retorno do clube para o território 
é enorme, seja através do aspeto da formação, tanto despor-
tiva como humana, que já beneficiou e continua a beneficiar 
muitos milhares de crianças e jovens famalicenses, seja atra-
vés do lado da projeção do concelho que é largamente poten-
ciado através do mediatismo que o futebol tem à escala mun-
dial”. E salientou: “Estes aspetos fazem, indiscutivelmente, do 
Futebol Clube de Famalicão um dos grandes embaixadores 
do concelho e um dos seus principais veículos de promoção 
e valorização do nosso território e da nossa marca”.

Na reunião do executivo municipal, o vereador do PS, 
Nuno Sá, deixou claro que o seu partido se associa à inicia-
tiva do executivo, sem repjuízo da “fisclização e visão crítica” 
que assumiu no passado relativamente a algumas decisões 
tomadas pela Câmara em relação ao clube. Recorde-se que, 
numa das últimas sessões públicas, os socialistas manifesta-
ram a sua oposição a um apoio municipal para a manutenção 
do relvado do Estadio Municipal, medida que o PS considera 
excessiva no quadro de outros apoios de que já tem vindo a 
beneficiar uma entidade gestora que é agora privada, referin-
do-se á Sociedade Anónima Desportiva titulada, pelo empre-
sário israelita Idan Ofer.

A proposta agora aprovada ocorre depouis de no passado 
dia 28 de abril, o Futebol Clube de Famalicão assegurou a 
subida ao principal escalão do futebol português, a faltarem 
ainda três jornadas para o final do campeonato, depois de 
um percurso exigente, notável e de grande mérito. É o sétimo 
regresso do clube ao patamar maior do futebol nacional, re-
conhecidamente um dos mais competitivos e visíveis da Eu-
ropa. No total, o clube, que foi fundado em 1931, somava até 
aqui seis presenças na I Liga, nas épocas 1946/47, 1978/79, 
1990/91, 1991/92, 1992/93 e 1993/94.

A conquista contou com uma reação entusiástica e efusiva 
dos famalicenses que se deslocaram em massa para a rua, 
concentrando-se nos Paços do Concelho, numa festa gigan-
tesca e bem demonstrativa do orgulho famalicense.

Executivo municipal aprovou voto de louvor por unanimidade 

Câmara saúda subida 
de divisão do FC Famalicão



Para avaliar a robustez de cada dimensão 
(negócios, visitar e viver), foram 
considerados vários cálculos percentuais. 
Em Negócios (Investimento), foi considerada 
a percentagem de novas empresas sobre 
o total de empresas. Aqui, e com benefício 
claro para o Concelho de Vila Nova de 
Famalicão, não podemos deixar de ter em 
conta a ação fundamental do “Famalicão 
Made In” que deu um impulso essencial à 
criação de novas empresas no Município. 
Em Visitar (Turismo), foi tida em conta a taxa 
de ocupação hoteleira e em Viver 
(Talento), foram consideradas, não só as 
taxas de desemprego, mas também o poder 
de compra de cada munícipe, relativamente 
à média nacional. Estes indicadores 
permitem compreender o clima de negócios, 
o desempenho turístico e o nível 
de segurança dos municípios.

1. Top 25

O Município de Vila Nova de Famalicão chegou pela pri-
meira vez ao “top” 25 da tabela nacional de “Negócio” do 
“Portugal City Brand Ranking”, o estudo da Bloom Consulting 
que avalia ainda o desempenho e a atratividade dos 308 mu-
nicípios portugueses em matéria de turismo e de qualidade 
de vida. Este “ranking” consiste na medição de resultados e 
impacto da marca dos 308 municípios nas áreas de “Turismo 
(Visitar)”, “Investimento e Exportações (Negócios)” e “Talento 
(Viver)”. Vila Nova de Famalicão fixou-se no 21º lugar como 
melhor concelho para investir (dimensão “Negócios”). Atrás 
de Famalicão ficaram 287 municípios do País! É obra!

Para avaliar a robustez de cada dimensão (negócios, visi-
tar e viver), foram considerados vários cálculos percentuais. 
Em “Negócios (Investimento)”, foi considerada a percentagem 

de novas empresas sobre o total de empresas. Aqui, e com 
benefício claro para o Concelho de Vila Nova de Famalicão, 
não podemos deixar de ter em conta a ação fundamental do 
“Famalicão Made In” que deu um impulso essencial à criação 
de novas empresas no Município.

Em “Visitar (Turismo)”, foi tida em conta a taxa de ocupa-
ção hoteleira e em “Viver (Talento)”, foram consideradas, não 
só as taxas de desemprego, mas também o poder de compra 
de cada munícipe, relativamente à média nacional.

Estes indicadores permitem compreender o clima de 
negócios, o desempenho turístico, o nível de segurança e 
ainda as oportunidades oferecidas a novos residentes. E, 
como iremos ver de seguida, o Concelho de Vila Nova de 
Famalicão faz boa figura em todos eles, tendo conseguido 
neste “ranking” a “Marca Estrela” que é a designação dada a 
municípios que apresentem resultados de topo, conseguindo 
destacar-se nas diversas dimensões atrás assinaladas e na 
região de Portugal em que estão integrados, no caso de Vila 
Nova de Famalicão, a Região Norte.

2. Bom para os negócios…

Braga e Guimarães, municípios do mesmo distrito que Vila 
Nova de Famalicão, estão em evidência no “top 25” nacional 
que faz a média ponderada dos resultados obtidos nas três 
dimensões atrás assinaladas: negócios, visita, viver. Braga 
é o 4º município a nível nacional e Guimarães o 14º. “Isolan-
do” Famalicão na dimensão negócios, o município fica, como 
vimos, no 21º lugar, um lugar muito honroso que traz novas 
responsabilidades.

Descendo para o nível dos Municípios da Região Norte, 
somando as três dimensões (negócios, visitar, viver), e ana-
lisando as posições dos municípios que nos são mais próxi-
mos ou quem temos mais afinidades, não deixamos de tirar 
conclusões interessantes. 

Braga ocupa o 2º lugar da Região Norte, Guimarães o 4º, 
Barcelos o 8º e Vila Nova de Famalicão o 14º. De destacar 

também a posição de S. Tir-
so (dois lugares abaixo de 
Famalicão) que está no 16º 
lugar.

A partir daqui, as posi-
ções no “ranking” dos muni-
cípios da Região Norte são 
algo modestas. Fafe ocupa 
o 26º lugar, Vila Verde o 37º, 
Trofa o 40º e Vizela o 42º. A 
Região Norte é composta por 
86 municípios.

Como vimos também 
atrás, estes indicadores são 
muito importantes para com-

preender o clima de negócios, o desempenho turístico e o 
nível de segurança. Vila Nova de Famalicão proporciona um 
bom clima para os negócios e o investimento, “equilibra-se” 
no setor do turismo, indicando que o Município tem que inves-
tir fortemente aqui e tem um bom nível de segurança, o que 
nos deixa tranquilos.

Agora? Agora é ir em frente!

3. Sapateiro de sapatilhas…

Na Rua Alberto Sampaio, em Calendário, próxima da casa 
onde vivo, abriu recentemente a “Engraxat”, uma loja que en-
graxa sapatilhas. Parece surreal, mas foi a oportunidade de 
negócio agarrada há dois anos por um jovem de Famalicão 
que reinventou uma atividade já exercida pelo seu avô. Po-
demos considerar este jovem empresário um “sapateiro de 
sapatilhas” que dá um salto em frente relativamente ao tra-
dicional “sapateiro de sapatos”! Ninguém diria que, um dia, 
os sapatos deixassem de ser os “clientes” únicos dos sapa-
teiros… Este “monopólio dos sapatos” deixou de o ser, abal-
roado que foi pela “ditadura das sapatilhas” que passaram a 
calçar os pés da juventude portuguesa…

É de assinalar a argúcia, a perspicácia e o arrojo deste 
jovem famalicense que espreitou aqui uma nova oportunida-
de de negócio, agarrando-a e pondo-a em marcha! Em de-
clarações à Agência Lusa que repesquei no “Sapo Notícias”, 
Alexandre Marques, assim se chama este jovem empreen-
dedor famalicense, diz que “no início, havia aquela dúvida 
sobre quem estaria por detrás do negócio, se a engraxadela 
funcionaria ou não, se seria financeiramente compensadora, 
mas, entretanto, a coisa foi passando de boca em boca e hoje 
posso dizer que está a correr bem.” Ótimo! Pela sua originali-
dade, este negócio merece o sucesso!

Ao trabalhar alguns anos em lojas de desporto, Alexandre 
Marques era frequentemente interpelado por clientes que lhe 
perguntavam como haviam de proceder para limpar as sapa-
tilhas. Foi aqui que o “clic” estalou, tornando-se “engraxador 
de sapatilhas”! Começa então a estruturar o plano de negó-
cios com o apoio da Gabinete de Apoio ao Empreendedor 
do “Famalicão Made In”. O negócio foi lançado em 2017 e 
Alexandre Marques já tem, como vimos, a sua loja própria.

É aqui que os clientes podem deixar as suas sapatilhas 
que, em três ou quatro dias ficam prontas, a “brilhar”! Saben-
do todos o preço que as sapatilhas têm no mercado, é gran-
demente compensador levá-las à “Engraxat”. Ficam como 
novas! Até um “serviço de urgência” a “Engraxat” tem para 
aqueles serviços que não podem esperar. Nestes casos, o 
serviço é feito na hora! 

Um serviço de recolha das sapatilhas em qualquer ponto 
da Cidade e um contrato com uma transportadora nacional 
para recolher as sapatilhas em qualquer ponto do País são 
novas ideias em ebulição…

Dia a Dia - Mário Martins

Estamos bem!…
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Alunos da Didáxis aprendem 
Ciências fora da sala de aula

A visita de estudo de 
alunos do 9.º ano da Didá-
xis de Vale S. Cosme ao 
Museu do Homem, situado 
na cidade da Corunha, no 
extremo Norte da Galiza, 
permitiu “descobrir e re-
descobrir o Homem numa 
perspetiva científica e de 
uma forma extremamente 
iterativa”.

Isso mesmo sustenta a 
escola em nota de impren-
sa, acrescentando que a 
viagem foi complementada 
com a visita ao Aquário Fi-
nisterra, na qual os alunos puderam ver exemplares de seres marinhos e ainda serem 
sensibilizados para a importância da sua proteção, bem como do seu habitat natural.

“Conseguir promover o ensino das Ciências Naturais fora da sala de aula ao mesmo 
tempo que é possibilitado o convívio entre os alunos, deixa-os mais permeáveis à apren-
dizagem e mais felizes”, sustenta a Didáxis acerca dos objectivos por detrás da jornada.
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O Dia Internacional de 
Museus, que se assinala a 
18 de maio, será uma opor-
tunidade para conhecer os 
Museus de Famalicão, à 
boleia de automóveis clás-
sicos, numa viagem pelo 
tempo, onde o presente se 
confunde com o passado. 
Esta é uma das propostas do 
extenso programa da Rede 
de Museus de Famalicão. 
As iniciativas decorrem a 18 
e 19 de maio, pelas 10h00 e 
pelas 15h00, e propõe vários 
percursos museológicos.

Se pretender fazer a via-
gem a pedalar há também 
um passeio de bicicleta que 
propõe uma visita “de duas 
rodas aos museus”. A inicia-
tiva decorre no domingo (dia 
19) pelas 9h00 e tem como 
objetivo aliar a cultura ao 
desporto convidando os des-
portistas a visitar e conhecer 
os Museus de Famalicão. 
Para isso, estão organizados 

três roteiros com diferentes 
níveis de dificuldade, cur-
ta, média e longa distância. 
Ambas as iniciativas são de 
inscrição gratuita, com infor-
mações no site do município 
em www.famalicao.pt.

Não há dúvida que o pa-
pel dos museus na socie-
dade tem vindo a alterar-se, 
convertendo-se em eixos 
culturais que funcionam 
como plataformas onde a 
criatividade se combina com 
o conhecimento e onde os 
visitantes podem criar, com-
partilhar e interagir. Neste 
sentido, o tema proposto 
pelo Conselho Internacional 
de Museus (ICOM) para o 
Dia Internacional dos Mu-
seus 2019 é “Os museus 
como eixos culturais: O futu-
ro das tradições”.

Em Vila Nova de Famali-
cão o programa arranca no 
dia 16 e decorre até domin-
go, dia 19 com quase meia 

centena de atividades distri-
buídas pelas 13 estruturas 
que compõem a Rede de 
Museus de Famalicão.

A abrir, destaque para a 
conferência “Ser Museu”, 
numa parceria entre a Rede 
de Museus, o ICOM – Portu-
gal e a Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto 
(FLUP-DCTP / CITCEM) e 
que pretende refletir sobre 
o conceito de museu e par-
tilhar o resultado do Projeto 
Ser MuSeu que contribuiu 
para (re)pensar as missões 
das 13 unidades museológi-
cas da Rede de Museus de 
Vila Nova de Famalicão. A 
iniciativa conta com as pre-
senças do Diretor Regional 
de Cultura do Norte, Antó-
nio Ponte, de um membro 
da Direção do ICOM – Por-
tugal, José Gameiro, e da 
representante da Faculdade 
de Letras da Universidade 
do Porto, Alice Semedo. A 

conferência vai decorrer na 
sala da Assembleia Munici-
pal, nos Paços do Concelho, 
pelas 17h30. Às 19h15, será 
lançado o vídeo “Ser Museu”. 
A entrada é gratuita (sujeita à 
lotação da Sala).

Até dia 19, são inúmeras 
as atividades que vão animar 
os museus do concelho, des-
de teatro, cinema workshops, 
exposições, concertos, lan-
çamentos de livros e muitas 
outras iniciativas.

Noite Europeia 
dos Museus 
ao som da música

Para além daquelas ac-
çóes, a Noite Europeia dos 

Museus, que decorre de 
sábado para domingo, irá 
trazer ao Museu Bernardino 
Machado as danças que ani-
mavam os salões de Nova 
Iorque ao som de Big Bands 
nos anos 30 e 40, com o Bai-
le Lindy Hop, numa parceria 
com o Eixo do Jazz.

Entretanto, na Casa de 
Camilo, em S. Miguel de Sei-
de, os alunos da Escola Con-
de S. Cosme são convidados 
a participar num conjunto de 
atividades e a pernoitar no 
Museu.

Refira-se que a Rede 
de Museus de Famalicão é 
constituída por treze estrutu-
ras: Casa de camilo, Museu 
Bernardino Machado, Centro 
Português do Surrealismo, 

Museu Nacional Ferroviário, 
Museu da Industria Têxtil, 
Fundação Castro Alves, Mu-
seu do Automóvel, Museu da 
Guerra Colonial, Casa-Mu-
seu Soledade Malvar, Museu 
de Arte Sacra da Capela da 
Lapa, Museu da Confraria 
de Nossa Senhora do Carmo 
de Lemenhe, Museu de Arte 
Sacra da Igreja de São Tiago 
de Antas e Museu Cívico e 
Religioso de Mouquim. 

O programa completo 
pode ser consultado em 
https://www.famalicao.pt/_
dia_internacional_dos_mu-
seus_2

Programa desenrola-se entre 16 e 18 de maio 
nos treze museus do concelho

Dia Internacional 
dos Museus com 
quase meia centena 
de atividades

A terceira réplica do terceiro episódio 
do Close-UP – Observatório de Cinema 
de Vila Nova de Famalicão acontece nos 
dias 10 e 11 de maio na Casa das Artes e 
a sua marca é a diversidade de propostas. 
É que, em apenas três sessões, é propos-
to um filme diarístico, uma sessão para 
famílias com animação e uma história do 
cinema com Mizoguchi. 

Nesta terceira e última réplica “closeu-
piana” do terceiro episódio são promovi-
dos o cruzamento e o encontro de vários 
públicos, com as propostas a recaírem no 
percurso diarístico por locais e emoções 
de Dídio Pestana em “Sobre Tudo e Sobre 

Nada”; num portal no tempo de aventura 
e fantasia em “Mirai” numa sessão para 
famílias; e no fecho das Histórias do Cine-
ma do gigante Mizoguchi, que o Close-UP 
tem vindo a olhar desde outubro passado, 
com “A Mulher de quem se fala”. 

Esta réplica tem já no horizonte o quar-
to episódio do Close-UP que será revela-
do em outubro, mas não esquece o que 
aconteceu entre 13 e 20 de outubro de 
2018, com a Casa das Artes de Vila Nova 
de Famalicão a receber 40 sessões co-
mentadas, sob o mote do Lugar, em que 
cruzou o cinema contemporâneo com os 
trilhos pela história do Cinema (ver www.

closeup.pt).
Na presente réplica, no dia 10 maio, às 

21h30, é projetado “Sobre Tudo e Sobre 
Nada” de Dídio Pestana (secção Fantasia 
Lusitana) e comentado por Tânia Leão.

No dia 11 de maio, às 15h00, decorre 
a secção Sessões para Famílias, com a 
exibição de “Mirai” de Mamoru Hosoda.

No mesmo dia, às 17h30, passa “A Mu-
lher de quem se fala”, de Kenji Mizoguchi 
(secção Histórias do Cinema).

Close-UP regressa com aposta na diversidade
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No passado dia 1 de Maio 
realizou-se na SIC o primeiro 
debate entre os candidatos 
às eleições europeias do 
próximo dia 26 Maio.

Em bom rigor muito pouco 
se falou da União Europeia. 
As próprias perguntas do 
moderador do debate pro-
curavam mais a discussão 
de política interna do que 
propriamente disseminar as 
propostas que cada um dos 
candidatos tem para o pro-
jecto europeu.

E bem se compreende 
esta posição da estação tele-
visiva, pois quando o próprio 
primeiro-ministro, a propó-
sito de eleições europeias, 
solicita que as mesmas se 
traduzam numa moção de 
confiança ao governo, fica 
difícil transportar a discus-
são para fora do plano da 
política nacional.

Ainda assim foi possível 
compreender algumas ques-
tões determinantes e que 
julgo serão decisivas para a 
escolha dos eleitores.

Do lado dos partidos mais 
à esquerda mantém-se o ci-
nismo que vem sendo tónica. 
Acusam a União Europeia de 
desinvestimento em Portugal 
e de cortes nos fundos de 
coesão, quando ao mesmo 
tempo estão ao lado do go-
verno que menor investimen-
to público tem protagonizado 
e que pior executou os fun-
dos comunitários. Falo da 
mesma esquerda que fazda 
defesa dos direitos laborais 
e da protecção dos serviços 
públicos essenciais lutas 
que apenas a eles perten-
cem quando na realidade cá 
defendem o seu contrário.

Na verdade, esta é a es-
querda que dá a mão a um 
governo que mantém o ser-
viço nacional de saúde no 
pior dos seus estados, onde 
muitas cirurgias são adiadas 
por falta de meios para a sua 
realização. É a mesma es-
querda que apoia um gover-
no composto por ministros e 
secretários de estado que in-
tegraram o governo de José 
Sócrates que, para além de 
levar o país à bancarrota, 
assinou o memorando de en-
tendimento com a Troika que 
obrigou os portugueses aos 
maiores sacrifícios. 

Finalmente, é a mesma 
esquerda que aprovou os 
sucessivos orçamentos de 
estado deste governo socia-
lista que impõem aos portu-
gueses a maior carga fiscal 
das últimas décadas, através 
do aumento exponencial dos 
impostos indirectos.

Por sua vez, do lado do 
partido socialista, sincera-
mente já não há pudor. De-
pois de escondido, Pedro 
Marques aparece agora 
como que se não andasse 
pelos meandros do PS há 
muitos anos. Pedro Marques 
significa o que de pior nos 
trouxe o governo de Sócra-
tes e António Costa e nisso 
andou bem Nuno Melo ao 
relembrar os portugueses 
daquilo que na verdade re-
presenta o candidato do PS.

Mais à direita Nuno Melo 
destacou-se e foi capaz de 
desmistificar alguns assun-
tos que devem ser discutidos 
sem medo. Demonstrou cla-
ramente que o CDS defende 
uma Europa de nações, de 
respeito pela história e so-

berania dos estados, com 
pontos de convergência que 
devem ser comuns aos paí-
ses da União.

Por fim, e porque há um 
aproveitamento desonesto 
dos demais partidos, cum-
pre esclarecer a posição de 
Nuno Melo relativamente ao 
VOX. Nunca, em momento 
algum, referiu não se tratar 
de um partido de extrema-
-direita. O que não se acei-
ta é o duplo critério utilizado 
na apreciação, pois sério 
será dizer sem medos que 
se o VOX é um partido de 
extrema-direita e totalitário, 
também o Podemos é de 
extrema-esquerda e por isso 
totalitário, tal como o PCP e 
BE o serão em Portugal.

Assim, acredito que o de-
bate serviu no essencial para 
compreender como cada um 
dos partidos se posiciona. 
No CDS-PP a posição é cla-
ra, defende-se primeiro Por-
tugal e os portugueses, mas 
um Portugal perfeitamente 
integrado na concepção eu-
ropeia.

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

Um debate clarificador

Concerto Mariano 
em Ribeirão

A Igreja Paroquial de Ribeirão acolhe, no próximo do-
mingo, pelas 18h00, o “Concerto Mariano” com a presen-
ça do Manuel Faria Ensemble e do organista João Santos, 
ficando, a direção do concerto, a cargo de Paulo Bernar-
dino.

Com sede em Coimbra, o Manuel Faria Ensemble tem 
como objetivo principal a interpretação de música sacra 
dos sécs. XX e XXI. Com particular destaque para os com-
positores Pe Manuel Faria (1916 – 1983) e Pe. Maurice Pirenne (1928 – 2008) – compositor 
holandês com um percurso muito similar ao de Manuel Faria. 

O organista que irá acompanhar a Manuel Faria Ensemble, João Santos, tem-se destaca-
do nas áreas de Órgão e Composição, tanto a nível nacional, com o 2º prémio no Concurso 
Nacional de Órgão do Instituto Gregoriano de Lisboa (2007), como internacionalmente, atra-
vés do contacto com célebres organistas como T. Jellema, W. Zerer, M. Bouvard, J. Janssen, 
F. Espinasse, O. Latry, D. Roth, L. Scandali, entre outros.  Relativamente, à direção do concer-
to, Paulo Bernardino é autor de diversos estudos sobre a obra de Manuel Faria, entre outros, 
sendo que, enquanto compositor, é representado pela editora MPmp na qual também é cria-
dor e responsável pela linha editorial Sacra XX-XXI. Tem a seu cargo as direções artísticas do 
Choral Polyphónico João Rodrigues de Deus (Penela), do Coro da Tuna de Perosinho (Gaia) 
e do Grupo Coral de Urrô (Arouca). É fundador, entre outros, do Manuel Faria Ensemble.

Neste concerto será apresentada «Missa em Honra de Nossa Senhora de Fátima», entre 
outro repertório Mariano do Padre, e compositor, Manuel Faria. A entrada é livre e condicio-
nada à lotação do espaço.
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Soraia Chaves e Bárbara 
Lourenço, conhecidas actri-
zes do panorama nacional, o 
crítico de cinema Rui Pedro 
Tendinha e o argumentista 
Tiago R. Santos são algu-
mas das caras conhecidas 
do cinema português que 
vão estar em Famalicão para 
o lançamento da quinta edi-
ção do Ymotion, o Festival de 
Cinema Jovem de Famalicão 
que tem 2500 euros para 
atribuir à melhor curta-me-
tragem a concurso. 

O evento está agendado 
para o próximo sábado, a 
partir das 21h30, na Casa da 
Juventude de Famalicão, e é 
aberto ao público. 

A apresentação do festi-
val, que volta a distinguir as 
melhores curtas metragens 
produzidas por jovens portu-
gueses entre os 12 e os 35 
anos, estará a cargo de uma 
das vozes da RFM, Joana 
Cruz. 

Dos vários momentos 
previstos para a noite de 
apresentação do Ymotion 
2019 destaque para a exibi-

ção da curta metragem “Ra-
feiro” da jovem realizadora 
famalicense Cátia Silva e 
para uma conversa sobre ci-
nema conduzida pelo crítico 
e comissário do Ymotion, Rui 
Pedro Tendinha. 

A noite do próximo dia 11 

de maio marca a abertura do 
período de inscrição e sub-
missão de filmes para esta 
nova edição do festival.

Refira-se que serão atri-
buídos os seguintes prémios: 
“Grande Prémio Joaquim de 
Almeida”, no valor de 2500 

euros; “Prémio Escolas Se-
cundárias” e “Prémio Melhor 
Documentário”, no valor de 
750 euros, “Prémio Melhor 
Curta de Animação”, no va-
lor de 600 euros, “Prémio do 
Público”, no valor de 350 eu-
ros; e prémios para “Melhor 

Elenco”, “Melhor Direção de 
Fotografia” e “Melhor Argu-
mento”, no valor de 250 eu-
ros. 

As candidaturas decor-
rem até dia 6 outubro. A gala 
de entrega de prémios do 
Ymotion está agendada para 

o dia 9 de novembro, no Cen-
tro de Estudos Camilianos, 
em São Miguel de Seide. 

Até lá, o Ymotion promo-
ve ainda um ciclo formativo, 
de 13 a 30 de maio, com 
workshops sobre realização 
e produção cinematográfica, 
direção de fotografia, guio-
nismo e realização de cine-
ma com smartphone e con-
versas com os atores Diogo 
Morgado e Joana de Verona. 

Integram o painel de jura-
dos o argumentista Tiago R. 
Santos, a atriz Soraia Cha-
ves, o professor, ilustrador e 
animador digital Pedro Mota 
Teixeira, o humorista Nuno 
Markl, os jornalistas Tiago 
Fernando Alves e Vitor Mou-
ra e a realizadora e atriz Inês 
Sá Frias.   

Inscrição e submissão de filmes ao festival até 6 de outubro

Festival de Cinema Ymotion 
arranca em festa no próximo sábado

Sorais Cahaves e Bárbara Lourenço são duas das caras conhecidas que virão a Famalicão

Meia Dúzia adota 
economia circular 

A conhecida marca fa-
malicense “meia.dúzia®” 
aposta fortemente na sus-
tentabilidade e na economia 
circular. Da agricultura bio-
lógica à produção artesa-
nal e energeticamente mais 
económica, passando pela 
embalagem totalmente reci-
clável, o impacto ambiental 
é reduzido. Até as bisnagas 
de alumínio que guardam as 
compotas produzidas pela 
marca de Vila Nova de Fa-
malicão podem ser recicla-
das e ganhar uma nova vida. 
“A consciência ambiental é 
algo desde sempre presente 
na produção das nossas ex-
periências de sabores e na gestão diária da nossa atividade. É nossa missão respeitar os 
princípios da ecologia e de um desenvolvimento sustentável”, fundamenta Andreia Ferreira.

Fundada em 2013, em Outiz, Vila Nova de Famalicão, pelos irmãos Andreia e Jorge Fer-
reira, a meia.dúzia® foi pioneira na comercialização de compotas em bisnaga, tendo agitado 
um mercado muito comoditizado.

Para além da embalagem totalmente diferenciadora, o conceito da marca, que se posicio-
na no segmento premium, passa, desde a génese, por criar experiências de sabores portu-
gueses e dá-los a conhecer ao mundo. O portefólio inclui também cremes de chocolate, mel, 
chutneys, pastas de azeitona, chás e licores.

Ao nível da distribuição, a meia.dúzia® tem apostado na abertura de lojas próprias, con-
tando já com três na baixa do Porto (Rua das Flores, Travessa da Bainharia e Rua de Santa 
Catarina). Com esta estratégia, de acordo com Andreia Ferreira, a marca prevê atingir a bar-
reira do milhão de euros em volume de negócios, este ano. 

Desde o seu primeiro ano, a meia.dúzia® exporta para vários mercados, nomeadamente 
Líbano, Dubai, México, Coreia do Sul, Japão, Alemanha, Espanha, França, Polónia, Suíça e 
Reino Unido, que representam cerca de 30 por cento do volume de negócios.
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O município de Vila Nova 
de Famalicão, em represen-
tação dos oito municípios 
que compõem a CIM do 
AVE, realizou no passado 
dia 29 a Fase Intermunicipal 
da CIM do AVE do Concur-
so Nacional de Leitura, uma 
iniciativa nacional da res-
ponsabilidade da Direção 
Geral do Livro, dos Arquivos 
e das Bibliotecas (DGLAB), 

do Plano Nacional de Leitu-
ra (PNL2027) e da Rede de 
Bibliotecas Escolares (RBE).

Nesta fase eliminatória do 
concurso, apuraram-se dois 
alunos por cada ciclo de en-
sino (1.º, 2.º e 3.º Ciclo e Se-
cundário) que representarão 
a CIM do AVE na Final Na-
cional, a realizar-se no Altice 
– Forum Braga, no próximo 
dia 25 de maio.

Os alunos vencedores 
do 1º CEB foram Margarida 
Nunes Maia, de Vila Nova de 
Famalicão e Sofia Romero 
Navarro, de Guimarães; do 
2º CEB Clara da Costa Mei-
ra, de Guimarães e Margari-
da Clara Lemos, de Fafe; do 
3º CEB Gonçalo Fortunato e 
Pedro Silva, ambos de Gui-
marães e, por fim, do Ensino 
Secundário, Lígia Gomes 

Fernandes, de Guimarães e 
Diogo Miguel Pereira, da Pó-
voa de Lanhoso.

Assim, Vila Nova de Fa-
malicão estará representada 
na Final Nacional pela aluna 
Margarida Nunes Maia, da 
Escola Básica Louro/Mou-
quim.

Documento está validado desde o passado 
dia 30 de Abril

Novo Regulamento 
da Urbanização 
e Edificação está em vigor

O novo Regulamento 
Municipal da Urbanização e 
Edificação de Vila Nova de 
Famalicão entrou na passa-
da terça-feira, 30 de abril. 
Trata-se de um Regulamen-
to que incide sobre a maté-
ria atinente à urbanização, 
edificação e ocupação do 
espaço público por motivo 
de obras particulares, rea-
bilitação de património edi-
ficado, estabelecimentos 
com história e toponímia 
e numeração de edifícios, 
e mantém, no essencial, a 
estrutura do Código e regu-
lamentos publicados pela 
Câmara Municipal, a fim 
de promover a estabilidade 
das normas de âmbito mu-
nicipal e de natureza regulamentar, sem prejuízo das inovações introduzidas.

A presente revisão visa verter a estratégia prosseguida pela Câmara Municipal, no-
meadamente no âmbito do correto ordenamento do território, da sustentabilidade das in-
fraestruturas gerais e serviços públicos assegurados pela autarquia e ainda o incentivo à 
economia local e à conservação e reabilitação do parque edificado do concelho.

O novo regulamento está disponível no site oficial do município através do link https://
www.famalicao.pt/_regulamentos_municipais_3

Famalicense na final nacional 
do Concurso de Leitura

A Casa do Território, va-
lência situada no Parque da 
Devesa, recebe, no próximo 
dia 15 de maio, pelas 10h00, 
uma oficina de preparação 
e apoio às candidaturas aos 
Selos Famalicão Visão’25. 
As inscrições para a oficina 
decorrem até dia 14 de maio, 
através do envio de nome 
e entidade que representa 
para o e-mail dpee@famali-
cao.pt.

A oficina destina-se aos 
interessados em conhecer 
as tipologias de projetos, ini-
ciativas ou ações que podem 

ser reconhecidas. Além dis-
so, serão prestados apoios 
na identificação da categoria 
mais adequada a cada can-
didatura e esclarecidas as 
dúvidas sobre o formulário.

Refira-se que neste mo-
mento, estão abertas as 
candidaturas aos Selos Fa-
malicão Visão’25, a chance-
la municipal que reconhece 
e valoriza publicamente ini-
ciativas, ações ou projetos, 
produtos ou serviços que 
contribuem para a afirmação 
do concelho.

O período das candidatu-

ras decorre até 31 de maio 
e o formulário de inscrição 
está disponível online, na pá-
gina oficial do município em 
www.famalicao.pt. Podem 
concorrer aos selos empre-
sas, associações, escolas 
ou movimentos informais.

A atribuição dos Selos 
Famalicão Visão’25, recor-
de-se, acontece pelo quarto 
ano consecutivo. No passa-
do a iniciativa já reconheceu 
cerca de quatro dezenas 
e meia de projetos de em-
presas, associações e ins-
tituições famalicenses com 

iniciativas e medidas no ter-
reno. 

O selo representa um pré-
mio que identifica e reconhe-
ce as boas práticas com im-
pactos positivos no território, 
na economia e na socieda-
de, que sejam inovadoras e 
inspiradoras, que expressem 
os valores e reforcem a iden-
tidade famalicense. 

Selos Visão 25: município disponibiliza 
oficina de apoio às candidaturas
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Temas como o clima, a 
saúde e o emprego estive-
ram em destaque na agenda 
da candidata do Bloco de Es-
querda (BE) ao Parlamento 
Europeu, Maria Matias, que 
no passado sábado passou 
pro Vila Nova de Famalicão, 
numa acção de pré-campa-
nha que também a levou a 
outros pontos do distrito de 
Braga, tais como Fafe e Bar-
celos.

Acompanhada pelos can-
didatos Ana Rute Marcelino, 
famalicense que ocupa o 6.º 
lugar da lista do partido às 
eleições de 26 de Maio, e 
Miguel Martins, entre outros 
dirigentes locais do BE, a ca-
beça de lista pôde contactar 
com a população do conce-
lho, ouvindo as suas preo-
cupações e expectativas, e 
a apresentar as propostas 
do partido para as próximas 
Eleições Europeias. A líder 
do partido, Catarina Martins,l 
acabou por se juntar a Maria 
Matias num almoço-comício 
que teve lugar em Famali-
cão.

Nestas iniciativas, adianta 

o BE em nota de imprensa, “a 
eurodeputada deu conta do 
trabalho realizado, como a 
iniciativa europeia do Alzhei-
mer, a criação do estatuto de 
cuidador informal, o combate 
aos medicamentos falsifica-
dos e o apoio a trabalhado-
res despedidos por desloca-
lização da produção”. Para 
além disso, Marisa Matinas 
divulgou também as priorida-
des para o próximo mandato, 
nomeadamente, “o combate 
às alterações climáticas, a 
defesa da saúde e escola pú-
blica e a promoção do pleno 
emprego”.

“Instabilidade 
não tem sentido 
nenhum” garante 
Catarina Martins

Precisamente nesse al-
moço com apoiantes, Ca-
tarina Martins aproveitou a 
oportunidade para abordar 
o assunto político do mo-
mento - a votação da recu-
peração do tempo integral 

de serviços dos professores 
que deixou o PS isolado na 
votação da Comissão de 
Educação, que teve lugar na 
passada quinta-feira. A líder 
frisou que “não tem nenhum 
sentido que o governo crie 
instabilidade por uma medi-
da que custa zero euros no 
orçamento de 2019”. Para a 
dirigente do Bloco “o que é 
diferente é que se dá ao pró-
ximo governo a possibilidade 
de continuar um percurso de 
recuperação de reconheci-
mento de carreiras”. De res-
to, Catarina Martins deixou 
claro que “o compromisso 
futuro é exatamente igual 
àquele que o governo tinha 
prometido que faria”.

A coordenadora nacional 
refere que o BE frisou que o 
partido se limitou a ser “coe-
rente e leal aos compromis-
sos que assumiu”, e acusa 
de ser “irresponsável” de-
sistir de um conjunto de “leis 
essenciais para a vida das 
pessoas”. E atalhou: “vamos 
nós agora desistir de dar 
condições aos trabalhado-
res por turnos e noturno; de 

continuar um caminho que 
respeite as longas carreiras 
contributivas; de lutar pelo 
direito à habitação; de salvar 
o Serviço Nacional de Saú-
de?”. A mesma respondeu 
sublinhando que  “o Bloco 
vai estar aqui todos os dias 
como esteve até agora para 
que os compromissos sejam 
cumpridos até ao fim, porque 
a política tem de ter respon-
sabilidade”. 

Candidata do Bloco de Esquerda às eleições europeias em pré-campanha

Clima, saúde e emprego em destaque 
na visita de Marisa Matias a Famalicão

Cabeça de lista do Bloco esteve em Famalicão em contacto com população

FC de Ribeirão 
elege novos órgãos

O Futebol Clube de Ribeirão reúne em Assembleia Ge-
ral no príximo dia 17 de Maio, às 15h00.

Da sessão destaque para a apresentação de listas e 
eleições para os Órgãos Sociais do clube para o Biénio 
2019/2021, com tomada de posse dos mesmos. Para além 
disso serão apresentadas e votadas as Contas e parecer 
do Conselho Fiscal.
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“A grande adesão das 
crianças, dos pais, dos avós 
e de famílias inteiras, em nú-
mero de algumas centenas, 
ao projeto da Associação 
Gerações “Hoje há histórias 
na cidade” provou, mais uma 
vez, na edição de 2019, a 
quinta consecutiva, que a 
aposta da instituição tinha 
razão de ser e que esta é 
uma iniciativa que faz falta à 
cidade de Vila Nova de Fa-
malicão”. A convicção é do 
presidente da direcção da 
instituição, Mário Martins, 
no rescaldo de uma edição 
bem sucedida, e que justifica 
desde já o compromisso de a 
repetir também em 2020.

Na certeza de que as his-
tórias dão às crianças e aos 
adultos a possibilidade de 
“darem asas à sua imagina-
ção, pensando em valores e 
atitudes que são universais e 
fundamentais para a vida hu-
mana e para as relações en-
tre as pessoas”, as histórias 
começaram a ecoar pela ci-
dade nos jardins da Câmara 
Municipal, no passado sába-
do, onde educadoras, pesso-

al de apoio, crianças e pais 
de várias escolas do Ensino 
Pré-Primário, com a colabo-
ração da Companhia de Tea-
tro “Ensemble”, mostraram a 
todos como a diferença pode 
ser valorizada e como se 
pode dar azo à imaginação, 
numa encenação que, a brin-
car, ensinava muitas coisas 
essenciais para as relações 
entre as pessoas. 

“Ateliers” de pintura e de 
escrita, “maletas” de surpre-
sas, mistério e descoberta 
preencheram, nos jardins da 
Câmara Municipal, o resto 
da manhã desta 5.ª edição 
do “Hoje há histórias na ci-
dade”, enquanto, na Biblio-
teca Municipal, decorria um 
“workshop”, muito participa-
do, sobre a arte de contar 
histórias que envolveu tam-
bém crianças, pais, avós e 
técnicos de várias especiali-
dades, com realce para pro-
fessores e educadoras de 
infância.

Da parte da tarde, a par-
tir das 15 horas, as histórias 
mudaram-se “de armas e 
bagagens” para o Parque 

da Devesa. De novo, muitas 
centenas de crianças, pais, 
avós e famílias apareceram 
em grande número, para não 
perderem “pitada” das histó-
rias que a Associação Gera-
ções tinha para lhes mostrar 
e para eles próprios viverem 
com intensidade.

A abertura desta sessão 
da tarde do “mundo encan-
tado” das histórias pertenceu 
ao Arquivo Municipal Alberto 
Sampaio que brindou todos 
os presentes com as “His-
tórias do Tio Alberto”, numa 
viagem colorida ao século 
XX famalicense e a uma das 
suas personagens mais ca-
rismáticas. A interação que 
se desenvolveu, sobretudo 
com as crianças, foi gratifi-
cante e motivadora.

Depois, e durante toda 
a tarde, estiveram em cena 
quatro histórias produzidas 
e dinamizadas pelas cola-
boradoras da Associação 
Gerações que, de forma vo-
luntária e dedicada, fizeram 
tudo o que era possível fazer, 
para que as mensagens das 
histórias chegassem a todos. 

Conseguiram-no com distin-
ção. O número de sessões 
que tiveram que realizar de 
cada uma das histórias, com 
lotação sempre esgotada, é 
eloquente quanto à qualida-
de e abrangência do trabalho 
desenvolvido.

Em apoteose e numa ses-
são única, o “Piratinha dos 
Sons” encerrou, com música 
e magia, e com a participa-
ção ativa das centenas de 
pessoas presentes, mais 

esta edição do “Hoje há his-
tórias na cidade”, um projeto 
que a Associação Gerações 
promete desenvolver e am-
pliar em edições futuras.

Muitas famílias, perante o 
“obrigado por terem vindo”, 
dos responsáveis da Asso-
ciação Gerações, contrapu-
nham de imediato: “Nós é 
que agradecemos por nos 
terem proporcionado este 
dia diferente e maravilhoso”. 

Para o próximo ano, já 

está a pensar-se na mate-
rialização de novo projeto. 
“Talvez em moldes se possí-
vel ainda mais abrangentes, 
havendo, por parte da Gera-
ções, toda a disponibilidade 
para fazer chegar longe o 
“Hoje há histórias na cidade”, 
sugere a propósito.

Projeto é para continuar em 2020

Gerações já projecta 6.ª edição 
do “Hoje há histórias na cidade”
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Crianças da Engenho 
celebraram Dia da Mãe

As crianças das creches, 
pré-escolar e centro de ati-
vidades de tempos livres da 
Engenho - Associação de 
Desenvolvimento Local do 
Vale do Este, anteciparam 
a comemoração do Dia da 
Mãe para o final da tarde da 
passada sexta-feira, através 
da iniciativa “A Mãe vem à 
Escola”.

“Durante duas horas as 
crianças e as suas mães par-
ticiparam em aulas de yoga e 
dança, as mães receberam 
lembranças, partilharam-se 
afetos, houve diversão e ati-
vidade física, tudo feito para cuidar do corpo, da mente e do coração da mãe”, descreve a 
instituição em nota de imprensa no rescaldo da iniciativa.

Segundo da Engenho, a celebração do Dia da Mãe envolveu todas as respostas sociais 
ligadas à infância e respetivas equipas educativas e decorreu, simultaneamente, em vários 
espaços do Centro de Apoio Comunitário em Arnoso Santa Maria e na Creche de Arnoso 
Santa Eulália.

O Agrupamento de Esco-
las Camilo Castelo Branco 
(AECCB) venceu a Medalha 
de Bronze na final nacional 
das Olimpíadas da Química 
Júnior 2019, que teve lugar 
no passado dia 27 na Uni-
versidade de Aveiro, numa 
organização da Sociedade 
Portuguesa de Química. Em 
representação da Escola E B 
2,3 Júlio Brandão estiveram 
os alunos Inês Duarte (9.º 1), 
Gabriela Guimarães (9.º 1) 
e Vasco Magalhães (8.º 2) e 
em representação da Escola 
Secundária Camilo Castelo 
Branco os alunos Clara Mar-
tins (9.º 2), Sofia Azevedo 
(9.ª 4) e Maria Rita Silva (8.º 
1) que conseguiram alcançar 
então o terceiro lugar do pó-
dio nacional. 

As “Olimpíadas de Quí-
mica Júnior”, refira-se, têm 

como objetivo dinamizar o 
estudo e ensino da Química 
nas escolas básicas, des-
pertar o interesse por esta 
ciência, cativar vocações 
para carreiras científico-tec-
nológicas entre os alunos 
dos oitavo e nono anos e 
aproximar as escolas bási-
cas e as universidades. As-
sim, nas instalações do De-
partamento de Química, os 
alunos concorrentes tiveram 
a oportunidade de, uma vez 
mais, testar os seus conhe-
cimentos de Química e a sua 
capacidade de observação e 
análise críticado mundo que 
os rodeia ao responderem a 
um conjunto de questões te-
óricas e questões baseadas 
na observação de monta-
gens experimentais.

Os alunos melhor classi-
ficados nas Olimpíadas de 

Química Júnior poderão vir 
agora a integrar a equipa 
portuguesa que participará 
na European Science Olym-
piad (EUSO)§, num ano leti-
vo posterior.

Para além da competi-
ção, o AECCB adianta que 
a organização “ofereceu um 
programa rico e variado e 
um dia de convívio e troca de 
experiências aos cerca de 
60 alunos concorrentes, se-
lecionados ao classificar-se 
nos dois primeiros lugares 
das provas regionais/semi-
finais que decorreram em 
dez universidades públicas, 
espalhadas por todo o país”.

Agrupamento Camilo 
conquista o Bronze 
na final das Olimpíadas 
de Química Júnior 2019

Opinião, por Miguel Lopes

Cine-Teatro Narciso Ferreira

Algumas memórias…
Foi com agrado que recebi a notícia que a Câmara Municipal adjudicou a empreitada de 

reabilitação do Cine-Teatro Narciso Ferreira, prevendo-se que o mesmo abra ao público em 
medos do próximo ano.

Não é meu propósito para já abordar o futuro daquele que se pretende seja um espaço cul-
tural de referência para Riba de Ave e freguesias envolventes. Reservo-me tão só a relembrar 
algumas realizações culturais e a importância que o Cine-Teatro teve para a comunidade local 
a partir do 25 de Abril de 1974.

A actividade cultural em Riba de Ave era inexistente no período anterior à revolução de 
Abril. A utilização do Cine-Teatro Narciso Ferreira resumia-se à exibição de cinema.

Após a revolução dos cravos, na flor da minha juventde, lembro-me de presenciar diver-
sas iniciativas político-partidárias, estas quase sempre antecedidas por actividades cultuais 
e recreativas.

Lembro-me de assistir a sessões de revista à portuguesa, tendo como cabeça de cartaz 
grandes nomes do teatro nacional, entre os quais Nicolau Breyner.

Lembro-me de, em Novembro de 1974, no seio do agrupamento local dos escuteiros, ter 
sido criado um grupo que, para lá da vivência do espírito escutista e da dedicação ao conto 
litúrgico, veio preencher um vazio no âmbito sócio-cultural, iniciando um ciclo de promoção de 
eventos culturais para toda a comunidade.

Lembro-me das muitas festas de Natal que aí tiveram lugar destinadas, em particular, aos 
filhos dos associados dos escuteiros, cujo programa constava sempre da exibição do grupo 
coral entoando canções de Natal e do cancioneiro popular, de magia, de dança e de teatro.

Lembro-me, com emoção, de no amplo palco do Cine-Teatro, o mesmo grupo ter o arrojo 
de representar “O Avarento” de Moliére, peça teatral em cinco actos, com uma interpretação, 
cenário e guarda-roupa de todo elogiados, com casa esgotada em todas as sessões, fruto do 
querer, da vontade e da irreverência dos jovens e velhos “actores”.

Lembro-me de assistir, entre outros, ao concerto promovido pela Orquestra Ligeira do 
Norte do Exército que, com os mais variados estilos musicais, encheu por completo o espaço 
e arrebatou de toda a plateia longos e ruidosos aplausos.

Lembro-me do piano de cauda que existia num espaço semicircular situado em frente ao 
palco, instrumento do qual esporadicamente me servia para executar simples peças musicais.

Lembro-me de, no final dos anos oitenta, a rádio local Voz do Ave ter realizado o “.º Festival 
da Canção do Ave”, evento que teve a concurso oito canções inéditas e apadrinhado pelo can-
tor romântico José Alberto Reis que, no tempo, estava a despontar para uma carreira musical 
recheada de êxitos, festival que não mais se realizou em virtude do processo de legalização 
dos rádios “piratas”.

Lembro-me, com imensa tristeza, que nos inícios da década de noventa outros interesses 
se levantaram, tendo o Cine-Teatro sito transformado para outros fins, nomeadamente para 
uma danceteria que, como se previa, encerrou pouco tempo depois.

A partir daí, o encerramento do imóvel criou uma nuvem sombria no ego dos Ribadavenses 
e, consequentemente, levou ao desvanecer de toda a actividade cultural e recreativa de Riba 
de Ave.

Com o correr dos anos, a degradação do edifício foi de tal ordem que culminou com o ruir 
da cobertura e da sua estrutura interna. Felizmente a fachada resistiu mantendo-se incólume.

Ao longo dos últimos trinta anos as minhas memórias desmoronaram-se tal como aquele 
espaço cultural. A crer na decisão da edilidade, o Cine-Teatro terá uma nova vida que, por 
certo, encherá de orgulho Riba de Ave e os Ribadavenses. Seja a sua gestão entregue em 
boas mãos.

Opinião, Adão Coelho

O 25 de Abril foi há 45 anos!
Eu era jovem mas lembro-me perfeitamente desse dia… Foinuma quinta-feira, o 25 de abril 

de 1974 representou um ponto de viragem no país, na forma como acabámos com a política 
da ditadura.

O 25 de Abril representa muitas e boas memórias, inesquecíveis para Portugal e para os 
portugueses.

O 25 de Abril foi das datas mais marcantes da história do nosso país, para além de tudo o 
que foram aquelas movimentações militares e populares, que marcaram esse dia e todas as 
manifestações e a alegria, com que o povo saiu à rua.

Muito foi escrito, mas há um poema da Sophia de Mello Breyner Andresen que aparece 
com frequência, que diz muito o que foi o 25 de Abril, que é a ideia do “dia inicial inteiro e 
limpo onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo.”,que 
exprime muito bem o que foi e significou o 25 de Abril.

Considero que foi um grande impacto nas alterações culturais do nosso país, muitas delas 
marcadas por movimentos sociais e políticos, conquistas que foram muito importantes como 
a liberdade de expressão, de pensamento, de manifestação, de reunião e de associação. Pela 
primeira vez tivemos um salário mínimo nacional de 3.300$00 (que corresponderia hoje 16,50 
euros), o fim da guerra colonial, o direito a voto e eleições livres, liberdade sindical, a reforma 
agrária e outras conquistas importantes.

Os da minha geração viveram este dia e não o esquecerão jamais, e é necessário que os 
mais jovens pensem que o 25 de Abril foi feito também a pensar neles, e por isso devem man-
te-lo na memória coletiva, alimentar os seus ideais, celebrar as conquistas e viver a liberdade 
que nessa data foi alcançada.
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Candidato do CDS visitou 
Vieira de Castro

O cabeça de lista pelo CDS às eleições europeias 
Nuno Melo visitou, na passada terça-feira, a unidade fa-
bril da Vieira de Castro. O cabeça de lista percorreu a 
empresa acompanhado o administrador Carlos Vieira de 
Castro, nomeadamentem a área recentemente amplia-
da, fruto de um investimento de cerca de dez milhões 
de euros.

Para Nuno Melo “Carlos Vieira de Castro é um extra-
ordinário empreendedor e um exemplo enquanto pessoa 
e empresário”. O cabeça de lista sustenta que “éum gos-
to enorme tê-lo ao nosso lado nestas eleições em que 
vou a votos como cabeça de lista do CDS e é um orgulho 
para mim enquanto famalicense poder constatar que o 
nosso concelho conta, felizmente, com muitos bons exemplos de grandes empresários que tanto acrescentam a Vila Nova 
de Famalicão e que fazem do nosso concelho uma referência ao nível nacional e internacional”.

Nuno Melo, cabeça de lis-
ta do CDS-PP nas eleições 
europeias que acontecem no 
próximo dia 26 de Maio, vai 
estar em Vila Nova de Fama-
licão na próxima sexta-feira, 
dia 10, pelas 20 horas, para 
um jantar-comício que assi-
nala o arranque da campa-

nha do partido.
A presidente do CDS-PP, 

Assunção Cristas, também 
deverá marcar presença na 
iniciativa que dá tiro de parti-
do à campanha do candidato 
que é também famalicense 
e seu vice-presidente na di-
recção.

O famalicense Nuno 
Melo, que é também presi-
dente da Assembleia Muni-
cipal de Vila Nova de Fama-
licão desde 2002, exerce o 
cargo de eurodeputado des-
de 2009. Em 2019 vai a votos 
em circunstâncias distintas 
de 2014, altura em que foi 

quarto membro de uma lis-
ta de coligação com o PSD, 
encabeçada por Paulo Ran-
gel, agora seu adversário 
enquanto número um da lista 
proposta por aquele partido.

Cabeça de lista do CDS-PP às Europeias em jantar-comício

Nuno Melo escolhe terra-natal 
para dar início 
à campanha eleitoral

FC Landim com pódios 
no XVII.º Grande Prémio 
de Atletismo

O Futebol Clube de Lan-
dim promoveu, no passado 
dia 1, o seu XVII.º Grande 
Prémio de aAtletismo.

A nível individual conquis-
taram o clube conquistou o 
segundo lugar em seniores 
femininos, com  Tânia San-
tos, sendo que também o 
melhor atleta de landim em 
masculino e feminino foi para a Tânia Santos e José Santos.

A nível colectivo conquistaram o primeiro lugar em Senio-
res feminino, o segundo em iniciados masculinos e veteranos 
masculinos, e o terceiro em seniores masculino.
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ACT promove 3.º Congresso 
de Segurança 
e Saúde Ocupacional

O Centro Local do Ave 
da Autoridade para as Con-
dições do Trabalho (ACT), 
conjuntamente com o Pon-
to Focal Nacional da EU-
-OSHA, e em colaboração 
com o Município de Vila 
Nova de Famalicão e da 
Escola Superior de Saúde 
do Vale do Ave, promove 
esta quarta-feira (dia 8), 
a partir das 09h00 no au-
ditório da CESPU, o 3.º 
Congresso de Segurança e 
Saúde Ocupacional do Vale 
do Ave.

 A temática, informa em 
nota de imprensa, vai cen-
trar-se nas doenças profis-
sionais, designadamente 
as associadas à utilização 
de substâncias químicas 
perigosas, e nas formas de 
prevenção da saúde dos 
trabalhadores que contac-
tam com essas mesmas 
substâncias, perspetivan-
do-se que o evento consti-
tua um dos momentos altos 
de reflexão e disseminação de conhecimento sobre as matérias em questão.

 De resto, o evento integrará a Campanha Europeia “Locais de Trabalho Seguros e Sau-
dáveis 2018/19 – Gerir as substancias perigosas”, patrocinada pela Agência Europeia para 
a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) e pela primeira vez contará com oradores 
estrangeiros.

A participação no evento é sujeita a inscrição, que tem como data limite o dia de hoje, 
terça-feira, até ás 14 horas.

JS na Mostra Associativa 
de Ruivães 

Na sequenciêa do progra-
ma lançado recentemente 
pela Juventude Socialista 
(JS) de Vila Nova de Fama-
licão, o “JS em Proximida-
de”, uma comitiva de jovens 
visitou, no passado sábado, 
a Mostra Associativa de Rui-
vães, a convite e acompa-
nhados por um eleito local 
e representante da Junta de 
Freguesia de Ruivães e No-
vais. 

Em nota de imprensa, a 
JS adianta que teve a oportu-
nidade de reunir com a dire-
ção do Ruivanense Atlético 
Club, instituição que conta 
com aproximadamente 130 
atletas, sendo que cerca de 
110 pertencem às camadas mais jovens e os restantes pertencem à equipa sénior do clube 
desportivo. “Ficamos a conhecer um pouco dos 78 anos de historia do clube, dos sonhos e 
ambições da atual direção, que nos apelou a uma divulgação positiva da instituição também 
para que a comunidade local possa ajudar no desenvolvimento da mesma”, sustenta a “jota”, 
segundo a qual para futuro ficou agendada uma visita às instalações do Ruivanense Atlético 
Club. 

A JS pôde ainda para conhecer o atleta profissional de ciclismo David Ribeiro, que atual-
mente está na equipa LAsport, conhecendo “os sucessos alcançados por este jovem atleta, 
mas também das dificuldades até atingir o sucesso, dificuldades essas, que são transversais 
na modalidade, pois não há apoio suficiente quando comparado com outras modalidades”. 

No rescaldo de mais esta jornada de proximidade, a JS garante que irá manter este rumo, 
“especialmente com os jovens, para conhecer os problemas e os sucessos e sempre que 
possível contribuir com propostas positivas para o futuro dos jovens famalicenses”.

Carla Machado e Mariana 
Alpoim sagraram-se Campe-
ãs Distritais de Pares, no es-
calão séniores femininos, no 
Campeonato que teve lugar 
no passado dia 1 no Pavilhão 
Municipal de Vizela. 

A dupla derrotou a forma-
ção adversária, da Casa do 
Povo de Alvito, por 3-2, al-
cançando assim aquele que 
é o primeiro título coletivo 
feminino que as atletas da 
Didáxis conquistaram. Para 
a escola, o título é um prémio 
pelo “empenho e o bom mo-
mento desportivo em que se 
encontram”.

A prova foi organizada 
pela Associação de Ténis de 
Mesa de Braga e contou com a participação de mais dois atletas da A2D: Luís Viana e Manuel 
Marques.

Ténis de Mesa

Dupla da Didáxis é Campeã 
Distrital de Pares

Os utentes da AFPAD 
(Associação Famalicense 
de Prevenção e Apoio à De-
ficiência) comemoraram, no 
passado dia 29, o Dia Mun-
dla da Dança.

A comitiva da instituição 
pôde visitar o Matriz Caffé 
Bar que a acolheu e rece-
beu “com muito carinho e 
contentamento”, descreve 
a AFPAD, segundo a qual 
o estabelecimento permitiu 
“uma tarde única, mágica e 
muito divertida de muita dan-
ça e coreografia musical”. A 
associação envia opor isso 
“um agradecimento especial 
aos responsáveis do Matriz 
Caffé pela oferta das bebi-
das e pelo ambiente criado e proporcionado os nossos utentes”.

Estas atividades, segundo a instituição, enquadram-se dentro da política estratégica da 
AFPAD contribuindo para a promoção de níveissuperiores de bem-estar e a integração, ca-
pacitação e envolvimento dos utentes na comunidade. A dança e a expressão corporal, en-
quanto formas de “potenciar as capacidades que a mente e o corpo unidos à música são 
capazes de realizar e de transmitir aos outros como forma de sentimento, comunicação e de 
libertação”, são assim ferramentas que considera importantes.

AFPAD celebrou Dia Mundial 
da Dança em bar da cidade

X Encontro 
de Cantares 
ao Desafio 
em Fradelos

O Grupo Folclórico Santa 
Leocádia de Fradelos pro-
move, no próximo dia 12 de 
Maio, domingo, o X Encontro 
de Tocadores de Concerti-
nas e Cantares ao Desafio.

O evento, que conta com 
o apoio da Junta de Fregue-
sia local e Câmara Munici-
pal, realiza-se a partir das 
14h30 junto à Igreja, onde os 
grupos se concentrarão para 
actuar.
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Hoje, no Centro de Estudos Camilianos

Cior debate importância 
da mobilidada 
na Semana da Europa

A Escola Profissional 
Cior, no âmbito da iniciati-
va Semana da Europa, que 
vem promovendo todos os 
anos, vai levar a efeito um 
encontro/debate sobre  “A 
importância da mobilidade 
em contexto europeu para a 
qualificação de recursos hu-
manos”. O evento tem lugar 
hoje, terça-feira, a partir das 
14h30 no Centro de Estudos 
Camilianos, em Seide São 
Miguel.

O encontro contará com 
a intervenção do presiden-
te da Câmara Municipal de 
Famalicão, Paulo Cunha, de 
Elda Dias da Agência Nacio-
nal Erasmus+, de José Presa 
presidente da Anespo, de Rita Paiva do Centro de Emprego de Famalicão, de Ana Soares  do 
Grupo Jerónimo Martins, e ainda de Sílvia Peixoto do Grupo Primor

Este encontro debate tem como público alvo alunos e professores da CIOR , bem como 
representantes dos diferentes estabelecimentos de ensino do município e da região.

Refira-se a propósito que a CIOR é uma das escolas portuguesa com maior número de mo-
bilidades em contexto europeu, através de uma rede de empresas e instituições espalhadas 
pela maior parte dos países da Europa.

No âmbito da Semana da Europa realizar-se-ão ainda, desta feita no auditório da Escola, 
ações de disseminação de boas práticas por parte de alunos dos diferentes cursos que fre-
quentaram estágios em vários países europeus. Para além disso, terá lugar uma acção de 
dádiva solidária de Sangue por parte dos membros da comunidade escolar.

Alunos de Pedome visitaram 
Assembleia da República

Um grupo de alunos das 
Escolas Básicas de Pedome 
realizou, no passado dia 2, 
uma visita de estudo à As-
sembleia da República, uma 
das atividades previstas no 
plano de atividades do Clube 
da Europa e Cidadania, cujo 
tema deste ano é “Europa, a 
casa da Democracia”.

Os alunos tiveram a opor-
tunidade de conhecer uma 
das instituições da Demo-
cracia do Estado português, 
numa visita acompanhada 
pela deputada Augusta San-
tos Silva, que deu a conhecer 
esta instituição e a importân-
cia que a mesma represen-
ta. Também a eurodeputada 
Margarida Marques respondeu a questões colocadas pelos alunos sobre a Europa, as suas 
Instituições, o Projeto Europeu, bem como a questão da Democracia na Europa. Os alunos 
tiveram ainda o privilégio de conhecer os diferentes deputados, que se juntaram a esta visita 
de estudo, e ainda a possibilidade de visitar a Sala do Senado, os Passos Perdidos, a Esca-
daria, entre outros espaços, bem como assistir a uma Sessão Plenária.

“Uma aula rica de conteúdos e diferente”, sustenta a escola no rescaldo da jornada, acres-
centando que “construir conhecimento através de experiências significativas e promover mo-
mentos que ajudem os alunos a assumir o seu papel, enquanto cidadãos responsáveis, escla-
recidos e promotores de uma Democracia saudável, foi um dos propósitos desta atividade”. 

A pouco menos de três 
meses do inicio do festival 
Laurus Nobilis Music Fama-
licão 2019, que este ano se 
realizará de 25 a 28 de Julho, 
a organização garante que 
“tudo está preparado para 
mais uma edição histórica”.

Os bilhetes diários con-
tinuam entretanto á venda, 
pelo valor de 30 euros, sen-
do que o passe geral ainda 
se encontra a 45 euros (pro-
moção limitada) pois nos 
dias do evento o passe geral 
custará 60 euros.

A organização informa 
também que o campismo/
caravanismo, que continua a 
ser gratuito, abre portas logo 
no dia 22, equipado com os 
indispensáveis WC, Chuvei-
ros, um pequeno mercado 
e uma tenda de apoio com 
pequenos-almoços e lan-
ches. Nesta edição a orga-
nização conseguiu encontrar 
um espaço generoso (cerca 
de mil tendas) a 200 metros 
do palco principal, recheado 

de sombra e relva a fim de 
os festivaleiros se sentirem 
mais cómodos e não terem 
que montar as tendas direc-
tamente ao sol pois na altura 
do festival. “São condições 
necessárias que a organi-
zação aposta para que os 
festivaleiros, que marcarão 
presença no festival, possam 
usufruir de uma boa estadia 
e das potencialidades da re-
gião, destacando-se desde 
logo a parte gastronómica e 
as visitas à actividade cultu-
ral famalicense”, sustenta a 
propósito a Associaçáo Ecos 
Culturais do Louro.

Haverá a habitual praça 
da restauração, o espaço do 
merchandising, o campismo/
caravanismo e este ano, um 
novo espaço para activida-
des lúdicas com vários ar-
tistas e associações locais. 
Pelos dois palcos, as bandas 
que foram ordenadas desta 
forma:

Ao todo o festival conta 
com 25 bandas sendo oito 

delas internacionais de diver-
sos países, além da activida-
de do Palco Faz a Tua Cena 
na parte de entrada livre do 
recinto que está destinada a 
projectos culturais de várias 
vertentes (Pintura, Poesia, 
Teatro, Dança, Musica, entre 
outros) e que por lá passarão 
cerca de 40 artistas apresen-
tando os seus trabalhos.

De acordo com o progra-
ma, a 25 actual Lyfordeath, 
Humanart, Soldier, Wako, 
Contradiction, e DJ’s. A 26, 
Secindo Lash, Wrath Sins, 
Hochiminh, Peste e Sida, 
Missa Lava, Tombed A.D., 
Fleshgod Apocalipse, e Dj’s. 
A 27  Primal Atack, Tales 
for the Unspoken, Gwydion, 
Sollar, Sinistro, Crema-
tory, Samael e o DJ Antó-
nio Freitas. A 28 Toxikull, 
Grimlet, Simbiose, Analepsy, 
Soilwork e Hypocrisy, tam-
bém a terminarcom DJ’s.

Iniciativa dos Ecos Culturais do Louro realiza-se 
de 25 a 28 de Julho

Laurus Nobilis Music 2019: 
tudo a postos 
para “edição histórica”

“À Porta da Eternidade” 
nas Noites do Cineclube

“À Porta da Eternidade”, de Julian Schnabel, é o filme em exibição esta quinta-feira pelas 
21h45 no Pequeno Auditório da Casa das Artes, em mais uma sessão das Noites do Cine-
clube.

O filme retrata a vida do holandês Vincent Van Gogh que antes de se dedicar à pintura 
teve uma breve carreira como pastor evangelista. Em Paris, para onde se mudou em 1886, 
cruzou-se com artistas que tiveram uma enorme influência sobre si, entre eles Monet, Pissar-
ro, Degas ou Gauguin. Dois anos mais tarde, partiu para Arles, Sul de França, onde pintou 
algumas das suas obras mais importantes, marcadas pela solidão e desordem da sua vida. 
Afundado na depressão, o pintor acabou por morrer a 29 de Julho de 1890, em consequência 
de um disparo no próprio peito, sem nunca ter tido o reconhecimento e prestígio que viria a 
conquistar anos após a sua morte. Realizado por Julian Schnabel (“Basquiat”, “Antes que 
Anoiteça”), segundo um argumento seu, de Louise Kugelberg e de Jean-Claude Carrière, um 
drama biográfico sobre os últimos anos de vida de uma das figuras mais emblemáticas da 
história da arte ocidental. Estreado na 75.ª edição do Festival de Veneza, tem Willem Dafoe 
no principal papel – numa prestação lhe valeu a nomeação para o Globo de Ouro e Óscar na 
categoria de Melhor Actor.



22 O POVO FAMALICENSE 7 de Maio de 2019

A Associação Famali-
cão em Transição promove, 
no próximo dia 18, entre as 
16h00 e as 22h00, na Casa 
das Milfolhas (na Rua dos 
Campos, 167), um Workshop 
Cozinha Vegetaria: Básico + 
Jantar”  facilitado por San-
dra Pimenta, numa parceria 
com a Caseira Nova e com o 
apoio da Casa das Milfolhas.

Em nota de imprensa, 
a associação adianta que 
este workshop será orienta-
do para pessoas que que-
rem iniciar a alteração de 
hábitos alimentares e não 
sabem como começar. Por 
isso todas as receitas serão 
com produtos que facilmente 
encontramos no supermer-
cado e/ou que temos na nos-
sa despensa para mostrar 
como a cozinha vegetariana 
pode ser fácil e rápida. 

O workshop inclui um 
manual com as receitas, 
enviado posteriormente por 
e-mail. 

Aconselha-se que tragam 
um bloco de notas. 

O workshop inicia-se com 
uma breve conversa sobre o 
tema vegetarianismo, a se-
guir a confecção das igua-
rias, terminando com noite 
em convívio e degustação.

Já abriu a LXXVI

Trata-se de um novo espaço descontraído para cuidar de cabelos e barbas.
Uma barbearia à moda antiga que traz para os dias de hoje novas técnicas e toques 

modernos. 
Segundo Paulo Pereira, sócio gerente deste novo espaço, “quem aqui entrar é atendido 

com todo o cuidado porque esta é uma paixão antiga que agora concretizei”

Escola de Atletismo 
Rosa Oliveira

Famalicense é 
Campeão Nacional 
KM Jovem

O atleta famalicense da Escola de Atletismo Rosa Oliveira 
(EARO), Francisco Silva Sagrou-se  Campeão Nacional KM 
Jovem, no passado sábado, em Ponte de Sor  em iniciados 
em representação da Associação de Atletismo de Braga.

Beatriz Fernandes conquistou a  medalha de Bronze em 
Juvenis. Ana Marinho obteve a 4.ª posição em Juvenis.

Os atletas da EARO “deram um grande contributo à  As-
sociação de Atletismo de Braga ao ajudarem a conquistar um 
brilhante 4.º lugar ao nível de selecções”, sustenta a escola.

Ainda no dia 4 maio, os atletas mais velhos deslocaram-se 
até à freguesia de Telhado para participar na  Corrida António 
Rodrigues  em homenagem antigo atleta internacional. Os 
atletas da EARO ocuparam os lugares mais altos do pódio. 
Rui Fernandes venceu, sendo seguido por Nuno Fernandes e 
Leandro Martins. Em femininos venceu Anabela Silva. 

Nas Provas de Preparação na Pista 1.º de Maio, em Braga, 
o atleta Rui Oliveira batido o seu recorde pessoal.

No próximo dia 18 em Gavião

“Famalicão em Transição” 
promove workshop 
de Cozinha Vegetariana

HumanitAVE falou de Direito Humanos 
na Didáxis de Riba de Ave

A HumanitAVE esteve de visita à Didáxis 
de Riba de Ave para falar de Direito Huma-
nos.

Perante a comunidade escolar, a asso-
ciação abordou os Direitos Humanos como 
um tema tão universal quanto a necessida-
de de os fazer vingar como factor de sus-
tentabilidade da sociedade. Neste sentido, 
a HumanitAVE pôde dar testemunho sobre 
a sua prática e missão. Foram apresenta-
dos as ações desenvolvidas pelos mem-
bros da HumanitAVE e a forma como cada 
uma contribui para os direitos humanos. 

A associação agradece “a forma de real 
cordialidade como foram recebidos pela comunidade escolar” e deixa a expectativa de que os 
Direitos Humanos sejam o reflexo dos nossos deveres quotidianos.

O Famalicense Atlético Clube (FAC) conquistou o acesso às meias-finais do campeonato 
nacional da primeira divisão de basquetebol, depois de derrotar o Club 5Basket, do Porto, no 
jogo decisivo dos quartos-de-final.

Depois da vitória no primeiro jogo, o FAC visitou o Club 5Basket, que não conseguiu o triun-
fo que o qualificava para a meia-final, perdendo por 78:65 no segundo encontro e “obrigando” 
à realização do jogo decisivo, no Pavilhão Municipal de Famalicão. 

O clube portuense entrou melhor e liderava no final do primeiro período e ao intervalo. No 
entanto o FAC, já no quarto final, ultrapassou o adversário e qualificou-se para as meias-fi-
nais, onde vai defrontar, já no próximo fim-de-semana, o Clube Desportivo da Póvoa, um dos 
candidatos à subida de escalão. Esta eliminatória também se realiza à melhor de três jogos.

Na formação, estiveram em atividade os sub12, sub14, sub16 e sub18. Destaque para os 
sub14 que receberam e venceram o BC Limiense, por 43-38, em jogo da Taça do Minho. Na 
próxima semana, desde os sub10 aos seniores, todos vão estar em competição.

Basquetebol: Campeonato Nacional 1.ª Divisão

FAC na meia-final do playoff



23O POVO FAMALICENSE7 de Maio de 2019

A cidade de Vila Nova de 
Famalicão será a Capital do 
Xadrez Nacional entre os 
dias 28 de julho a 3 de agos-
to, com a realização, pelo  
sétimo ano consecutivo, do 
VII Torneio Internacional Ci-
dade de Famalicão (8.ª de 
8 provas de apuramento do 
Circuito Nacional de Clássi-
cas da Federação Portugue-
sa de Xadrez).

A prova é organizada pelo 
Clube de Xadrez A2D, da Di-
dáxis, contando com o apoio 

da FPX – Federação Portu-
guesa de Xadrez,  AXDB 
- Associação de Xadrez do 
Distrito de Braga, Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Associação de 
Pais Encarregados Educa-
ção Didáxis - Vale S. Cosme 
e da Cooperativa de Ensino 
Didáxis. O Diretor do Tor-
neio é o Coordenador do CX 
A2D, Mário Oliveira, e a ar-
bitragem estará a cargo do 
Árbitro FIDE e Presidente da 
AXDB, Carlos Dias. 

Os prémios globais em 
disputa 3250 são, no en-
tender da organização, “um 
forte aliciante à participação 
dos melhores jogadores na-
cionais e referências do xa-
drez internacional. De acor-
do com o estabelecido, o 1.º 
lugar arrecadará mil euros, 
o 2.º lugar 750 euros, o 3.º 
lugar 500 euros, o 4.º lugar 
350 euros,o  5.º lugar 250 
euros e 6.º ao 10.º classifi-
cados 60 euros. A realização 

de nove sessões permitirá a 
obtenção de normas de Mes-
tre Internacional de Xadrez 
e a respetiva subida hierár-
quica no ranking mundial da 
Federação Internacional de 
Xadrez.

As inscrições podem ser 
feitas acedendo a xadrezdi-
daxis@gmail.com.

A PSP de Vila Nova de Famalicão anunciou ontem a iden-
tificação de um indivíduo de 52 anos de idade que se encon-
trava na posse de 24 munições de calibre 22. 

O homem, segundo comunicado do Comando Distrital, 
preparava-se para entrar no Tribunal de Famalicão, onde foi 
transportado com o objectivo de participar numa audiência na 
qualidade de testemunha,  na passada sexta-feira, quando o 

sistema de detecção de metais deu o alerta para a posse das 
munições em causa.

A PSP foi chamada ao local e o homem encaminhado pe-
los agentes à Esquadra de Investigação Criminal de Guima-
rães, onde foi detido e as munições apreendidas.

Testemunha apanhada na posse 
de 24 munições quando entrava 
no Tribunal de Famalicão

Prova é 8.ª de 8 provas do Circuito Nacional e realiza-se 
de 28 de Julho a 3 de Agosto

Xadrez: VII Torneio Internacional 
Cidade de Famalicão 
já tem inscriçõpes abertas

Famalicense em 
39.º lugar no 
Campeonato do Mundo 
de Triatlo Cross

Luis Santos, atleta de Vila Nova de Famalicão, partici-
pou no Campeonato do Mundo de Triatlo Cross em Pon-
tevedra em representação do Triatlo Portugal, ficando em 
39.º no Grupo de Idades e em 225.º na Geral Absoluta, 
com o tempo de 2 horas 56 minutos e 4 segundos.

O Grupo Desportivo de 
Natação de Famalicão, so-
bressaiu no Torneio do Vale 
do Sousa, realizado em Fel-
gueiras, entre os dias 27 e 28 
de abril, com a participação 
de 24 nadadores.

Os atletas Famalicen-
seEm nota de imprensa, o 
clube refere que “realizaram 
excelentes tempos, com a 
obtenção de inúmeros recor-

des pessoais, vários títulos e 
obtendo o melhor resultado 
de sempre nesta prova”.

Os nadadores famali-
censes conquistaram seis 
medalhas de ouro, quatro 
medalhas de prata e tês me-
dalhas de bronze, ao longo 
das 38 provas disputadas, 
quer individuais, quer por 
equipas.

Para o treinador Famali-

cense, Pedro Faia, “foi uma 
competição repleta de emo-
ção, na qual todos os nossos 
nadadores demonstraram 
elevada atitude, motivação 
e o compromisso, destacan-
do-se o enorme espírito co-
letivo e de corpo, na procura 
de um objetivo comum”. No 
entender do técnico, “são 
estes momentos que nos 
dão ânimo e nos alavancam 

para trabalharmos mais, 
muito mais e melhor”, e “só é 
possível manter o padrão de 
sucesso se vincularmos todo 
o talento destes nadadores 
ao trabalho contínuo e siste-
mático”.

Natação famalicense 
com 6 medalhas de ouro, 
4 de prata e 3 de bronze 
no Open do Vale do Sousa
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Os espetáculos de músi-
ca e dança são os que mere-
cem maior destaque na pro-
gramação de maio da Casa 
das Artes de Vila Nova de 
Famalicão, nas vésperas do 
19.º aniversário deste teatro 
municipal.

De facto, depois da fama-
license Maria do Sameiro, na 
passada sexta-feira, ter ho-
menageado o Fado no Café 
Concerto, acompanhada por 
Miguel Amaral, na guitar-
ra portuguesa, e por André 
Teixeira, na viola de fado, 
foram os “Capitão Fausto” a 
esgotar o Grande Auditório 
da Casa das Artes, com um 
público muito jovem mar-
cadamente numa nova ten-
dência da produção musical 
nacional.  Tomás, Salvador, 
Francisco, Manuel e Domin-
gos não deixaram créditos 
por mãos alheias e fizeram 
vibrar a plateia por mais de 
uma hora e meia de música 
que, no final, fica a saber 
sempre a pouco e com von-
tade de repetir.

Rui Massena Band 
sobe ao palco

Agora, é a vez de acolher 
Rui Massena Band, o novel 
conceito de espetáculo do 
maestro e compositor Rui 
Massena que revisita o que 
há de mais clássico na mú-
sica recorrendo às sonori-
dades dos instrumentos tra-
dicionais mas também com 
recurso à eletrónica.

O espetáculo está agen-
dado para o próximo sábado, 
dia 11, às 21h30, com um in-
gresso de 14 euros ou 7 eu-
ros no caso de estudantes e 
Cartão Quadrilátero Cultural.

Rui Massena acabou de 
editar “III”, novo trabalho que 
mereceu selo internacional 
da prestigiada Deutsche 
Grammophon, talvez a mais 
importante marca do uni-
verso da música erudita. O 
trabalho de composição de 
Rui Massena e a fixação em 
disco que ocorreu entre Ber-
lim e o Porto e que contou 
com Tobias Lehman e Mário 
Barreiros como grandes alia-
dos será agora levado para 
o palco, com o compositor 
e pianista a voltar a contar 
com o apoio imprescindível 
da sua Band. “Desde os pri-
meiros espectáculos com a 
Band que fui amadurecendo 
o material que depois gravá-
mos no Porto. Agora está na 
hora de o acolher de novo no 
palco”, refere Rui Massena. 
“Este trabalho contém uma 
intenção sonora muito dife-

rente pelo que o concerto irá 
reflectir isso mesmo, essa 
procura de novos caminhos 
para a minha música”. Rui 
Massena pretende apre-
sentar “III” na íntegra sem 
esquecer alguns dos mais 
importantes trabalhos dos 
seus dois primeiros álbuns e 
até, vai avisando, “um par de 
inéditos que podem sempre 
ser oportunos”. Com o seu 
piano, electrónica elegante e 
subtil, novas composições e 
a já muito rodada Band com 
que Rui Massena possui 
uma relação quase telepáti-
ca, o concerto em torno do 
material de “III” promete ser 
o mais ambicioso da carreira 
do aplaudido compositor.

No domingo, dia 13, às 
11h30, emerge o 4.º Ciclo 
de Concertos Promenade da 
Casa das Artes de Vila Nova 
De Famalicão, numa copro-
dução com a APROARTE 
- Associação das Escolas 
Profissionais de Música.

Carlos Seixas (1704-1742) 
Concerto em Lá Maior (Alle-
gro, Adagio, Giga: Allegro) 

por Pedro Teixeira, ao pia-
no; e Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) Concerto nº 3 
em Dó menor op. 37 (Alle-
gro con brio, Largo, Rondo) 
por Manuel Araújo, ao piano, 
são as obras e os intérpretes 
desta iniciativa “Música para 
Famílias”, acompanhados 
pela Orquestra Sinfónica 
ESPROARTE, dirigidos pelo 
maestro Gustavo Delgado.

A entrada custa 4 euros, 
ou 2 euros para estudantes e 
Cartão Quadrilátero Cultural.

Dança: 
Edge on Tour 2019 
chega a Famalicão

De 15 a 19 de maio, a 
Casa das Artes de Vila Nova 
de Famalicão volta a ser a 
residência da EDge - Com-
panhia de Dança Contem-
porânea de Londres, com 
“Edge On Tour 2019”

Neste domínio temporal 
acontecerão espetáculos e 
workshops com abertura a 
todos.

O programa prevê: Per-
formance na Praça D. Ma-
ria II (15 de maio |4.ª feira| 
11h00); EDGE Performance 
no Grande Auditório (16 de 
maio |5.ª feira| 21h30); Per-
formance na Praça D. Ma-
ria II (17 de maio |6.ª feira| 
11h00); e EDGE Espetáculo 
Final no Grande Auditório (18 
de maio |sábado| 21h30).

A Companhia de Dança 
EDge apresenta um podero-
so programa com contribui-
ções de três coreógrafos in-
ternacionais, vencedores de 
vários prémios: Hagit Yakira 
(Israel), Fabio Liberti (Itália) e 
Jorge Crecis (Espanha).

Embarcando numa pro-
funda viagem pessoal e cola-
borativa, que celebra a vida, 
a morte e os desafios que 
acontecem durante o cami-
nho, os jovens bailarinos 
trazem humor, deleite e en-
tusiasmo ao placo enquanto 
desempenham três perfor-
mances distintas.

Edge tem construído uma 
reputação por juntar novos 
estilos de dança executa-
dos por jovens bailarinos no 
início da sua carreira. Este 
ano, 13 talentosos bailarinos 
reúnem-se, vindos de países 
como Canadá, França, Es-
panha, Estados Unidos da 
América e Reino Unido.

A Tour de 2019 protago-
niza uma residência criativa 
em Portugal, assim como 
performances públicas em 
países por toda a Europa, in-
cluindo Finlândia, Escócia e 
Áustria e ainda três noite em 
“casa”, no “The Place”, em 
Londres.

Nos dias 24 e 25 de maio, 
a música e dança dão a vez 
ao teatro com o Grande Au-
ditório a acolher “Damas da 
Noite”, de Elmano Sancho. 
Um poderoso e intenso es-
petáculo que resulta de uma 
Coprodução Culturproject, 

Lobo Solitário, TNSJ, TND-
MII e da Casa das Artes de 
Famalicão.

Elmano Sancho evoca 
a conflituosa reviravolta de 
expetativas em torno do seu 
nascimento para levantar o 
véu de “Damas da Noite”, o 
seu novo espetáculo: os pais 
esperavam uma menina, de 
nome já destinado, Cleópa-
tra, mas nasceu um meni-
no. O encenador pretende, 
assim, dar vida a esse outro 
desejado de si mesmo, como 
se este fosse uma espécie 
de duplo e existisse numa 
realidade paralela que “Da-
mas da Noite” encena. Para 
erguer essa figura ficcionada 
chamada Cleópatra, Elmano 
Sancho imergiu no mundo 
fascinante e provocador do 
transformismo. 

Ingressos a 8 euros ou 4 
euros para estudantes e Car-
tão Quadrilátero Cultural.

No último dia de maio, 
véspera do aniversário des-
te teatro municipal, aconte-
ce “Alento”, um espetáculo 
de dança/performance, com 
conceção artística, core-
ografia e interpretação de 
Pedro Ramos. Trata-se de 
um momento que explora e 
investiga o segredo latente 
na substância da qual somos 
feitos e que se materializa no 
nosso corpo.

O espetáculo está mar-
cado para as 21h30, no Pe-
queno Auditório e os bilhetes 
custam 5 euros ou 2,5 euros 
para estudantes e Cartão 
Quadrilátero Cultural.

Casa das Artes esgotou com Capitão Fausto

Maio chega com música e dança 
em destaque na programação

Riba 
de Ave: 
Banda 
de Música 
vota 
contas 
de 2018

A Banda de Música de 
Riba de Ave promove, no 
próximo dia 10, uma As-
sembleia Geral. A sessão 
tem início marcado para 
as 21h00, na sua sede, 
e tem como principal ob-
jectivo a apresentação e 
votação do relatório de 
contas de 2018, e votação 
do parecer do conselho 
fiscal.

A Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão (ACIF) vai 
submeter um projeto até 13 de Maio à Confederação do Comércio e Serviços 
de Portugal (Projeto Dinamizar) e outro à Confederação do Turismo Portu-
guês (Projeto Melhor Turismo 2020), o Dinamizar e Melhor Tursimo 2020, e 
nesse contexto convida todas as PME a inscreverem-se. 

O Programa Nacional de Reformas (PNR) para o período 2017-2021, apro-
vado pelo Governo, salienta o papel do Portugal 2020 como instrumento de 
apoio ao financiamento de projetos inovadores que contribuam para a altera-
ção do perfil produtivo do tecido económico.

Estão abertas pré-inscrições a PME’S que procurem desenvolver com-
petências nas diferentes áreas de gestão, dando resposta às necessidades 
de formação existentes e ainda que procurem aumentar a produtividade, a 

capacidade competitiva e a introdução de processos de mudança/inovação 
nas empresas.

A modalidade de projetos conjuntos irá permitir a cada PME elaborar um 
Diagnóstico estratégico, que será traduzido na construção e implementação 
de um plano de ação. O processo será avaliado de forma transversal e procu-
rará a maximização dos resultados das PME.

A ACIF acredita na força inovadora da nossa região e está disponível para 
informações e inscrições através do contato 252315409 (Ana Campos) ou 
e-mail inovacao@acif.pt.

ACIF com pré-inscrições abertas no âmbito 
do Projeto Dinamizar e Melhor Turismo 2020
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8 jornadas de 
diferentes sabores

Apresentada em Fevereiro, a iniciativa “Dias à Mesa” pro-
põe um total de oito jornadas gastronómicas. A primeira já 
aconteceu por altura do Carnaval com o tradicional Cozido, e 
a segunda acontece agora com os Rojões à Minhota no con-
texto das Festas de Maio. Restaurantes aderentes à jornada 
que decorre de 10 a 12 de Maio, são a Casa Pêga, a Colina 
do Ave, o Fondue, O Tosco, O Prato, o Outeirinho, o Porta 
Enxerto, a Sara Cozinha Regional e o Torres.

A próxima jornada acontecerá durante a Feira Medieval e 
Viking, em Julho, em que o rei será o Bacalhau e os petiscos. 
O mês de setembro divide-se em  Francesinhas para acom-
panhar com o Beer Fest e Street Food e em Cozinha Vege-
tariana para com o melhor dos produtos regionais biológicos, 
a complementar a Feira Grande de S. Miguel. Em outubro, é 
tempo de celebrar a Cozinha Internacional, com o Internatio-
nal Week. Em novembro, as festas em honra de S. Martinho 
elegem a castanha. Durante este mês há ainda lugar para as 
massas, que se conjugarão com a Meia Maratona.

A 8, 10, 11 e 12 de Maio 

Gastronomia, trocas, flores e fé
Festas de Maio, aromatizadas também de gastronomia 

com o Dias à Mesa, são sinónimo de Festa da Flor e de Feira 
das Trocas. 

É precisamente com a Feira Grande, ou Feira das Troca, 
já esta quarta-feira, que Maio se agira. O evento decorre no 
recinto da feira, entre as sete da manhã e as seis da tarde. 
Instituída em 1205, aquando a atribuição do foral de D. San-
cho I a Famalicão, 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 divul-
gação pública da imagem do concelho. “Reanimar e reviver 
estas tradições como forma de preservação e valorização da 
identidade famalicense”, é o objectivo essencial de um evento 
que o presidente da Câmara Municipal Paulo Cunha, consi-
dera de “primordial importância”.

E logo no fim de semana, Maio resplandece com a Festa 
da Flor, uma tradição que remonta ao início dos anos 60 e que durante muitos anos foi incluída nas festas concelhias. O mo-
mento alto desta festa está marcado para a tarde do dia 12, domingo, com o desfile da batalha das flores a percorrer algumas 

das principais ruas da cidade, acompanhado de muita música 
e muita animação.  Ao todo, desfilam duas dezenas de asso-
ciações e coletividades do concelho.

Promovida pela Câmara Municipal, a Festa de maio terá 
como epicentro a Praça D. Maria II, onde estarão reunidos os 
expositores de artesanato regional e as tasquinhas de doça-
ria tradicional, licores e produtos da terra. A festa estende-se 
também à Praça 9 de Abril, que por estes dias se transforma-
rá no lugar da arte e beleza, com exposições, ateliês, oficinas 
de olaria e cerâmica e workshops.

A animação percorrerá toda a cidade, contando com dan-
ças, uma arruada de tocadores de concertina e cantares ao 
desafio, grupos de bombos e concertos marcam a programa-
ção. Destaque ainda para a tradicional Procissão de velas 
em Honra de Nossa Senhora de Fátima, que igualmente se 
realiza no domingo. Sai pelas 21h30 da Igreja Matriz Antiga.
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“Dias à Mesa” veio romper com os formatos do passado, 
em matéria de promoção da gastronomia local. Veio 
também acrescentar valor a uma estratégia assumida 
pelo município de atrair mais visitantes a um concelho 
que não tem costa ou praças históricas, 
mas pode assumir o seu lugar no mapa do turismo 
nacional através de outros atributos.
Isso mesmo assume o vereador do Turismo, 
Augusto Lima, que a dias de mais uma jornada 
do evento, desta vez dedicada ao Rojões (de 10 a 12 
de Maio), assume que o “Dias à Mesa” é apenas um 
dos eixos de uma estratégia onde também contam 
o património industrial, cultural e paisagístico. 
“Se conseguimos juntar isto tudo, julgo que dentro de 
alguns anos teremos Famalicão no mapa do turismo em 
Portugal”, refere a propósito de uma estratégia 
que acredita trará ganhos a médio/longo prazo.

O Povo Famalicense (PF) – No passado o concelho já teve 
iniciativas dedicadas à gastronomia. Este ano foi lança-
do o “Dias à Mesa”, um evento com outra roupagem. O 
que é que ele vem acrescentar a esta estratégia de pro-
moção da gastronomia local?
Augusto Lima (AL) – Eu acho que aqui há duas ou três notas 
relativamente ao passado. Em primeiro lugar a iniciativa rea-
liza-se ao longo do ano, não se circunscreve apenas a uma 
semana ou a uma quinzena. Para além disso pretende-se 
que ocorra em simultâneo com eventos que estejam a acon-
tecer na cidade. Penso que isso é uma mais-valia, porque 
queremos aumentar o período de permanência dos visitan-
tes a Famalicão. E isso passa por permitir que aqueles que 
queiram vir a Famalicão possam almoçar, e simultaneamente 
beneficiar das actividades agendadas para esse dia. 

PF – Portanto, a ideia é não os trazer para a gastrono-
mia apenas e só…

AL – O intuito é acrescentar àquilo que já é proposto ao ní-
vel dos eventos na cidade. Acho que é uma nota importante, 
diferenciadora, relativamente ao passado.

Outra questão tem a ver com a valorização dos nossos 
produtos endógenos, e a ligação aos nossos produtores lo-
cais, fazendo interagir a restauração e os nossos produto-
res. Posso adiantar que isso correu muito bem na primeira 
edição do “Dias à Mesa”, em que muitos restaurantes não 
conheciam muitos dos nossos produtores locais, e passaram 
a conhecer. Refiro-me concretamente a produtores no sector 
dos vinhos e das carnes, com os quais reunimos, de resto, 
há cerca de uma semana, e nos deram conta de um retorno 
bastante positivo.

PF – Quer-se estender a cadeia à origem dos produ-
tos…

AL – Exactamente. Queremos que também os produtos 
possam ser “made in” Famalicão, se me permitem a expres-
são. É um bocado essa a lógica que procuramos. Obviamen-
te não conseguimos isto em pleno, mas há aqui uma tentativa 
assumida de aproximação entre a restauração, a indústria e 
os produtores locais. 

Por último, queremos também levar Famalicão a ser mais 
visitado. O eixo da gastronomia é de facto um dos pontos for-
tes do concelho, mas queremos agarrá-lo a outro tipo de ini-
ciativas, que vão do património cultural, ao património paisa-
gístico, à indústria, etc, fazendo uma ligação entre tudo isto.

PF – No “chapéu” deste “Dias à Mesa” há uma estraté-
gia suportada em vários níveis…

AL – Há de facto essa estratégia de “chapéu”, e o “Dias 
à Mesa” contribui para essa estratégia. E essa estratégia é 
fazer com que Famalicão seja mais visitado por pessoas que 
normalmente não vêm a Famalicão. Desejamos que o conce-
lho seja visitado por mais pessoas e outro tipo de pessoas, 
e que elas venham alimentando esta estratégia que junta os 
produtores, os agentes, a indústria, contribuindo todos para 
que o objectivo seja concretizado.

PF – Com essa estratégia procura-se também trazer 

ganhos para os agentes locais?
AL – Esperamos que sim. Obviamente estamos a falar de 

uma estratégia a médio/longo prazo. O “Dias à Mesa” está 
apenas a dar os primeiros passos. Este será apenas o segun-
do fim-de-semana de um total de oito previstos para este ano, 
mas reconhecemos que este tipo de iniciativas só a longo 
prazo começará a produzir o seu impacto. Se juntarmos a isto 
outras acções ligadas à área do Turismo, com o Roteiro da 
Indústria, em que queremos apostar, acreditamos que vamos 
ser bem sucedidos. 

Queremos fazer com que aqueles profissionais que pas-
sam pelas nossas empresas, possam ser transformados em 
turistas, aliciados através dos outros atractivos que temos, 
nomeadamente a gastronomia. Essa quantidade de gente 
que é de facto brutal, e que vem de toda a parte do mundo, 
constitui para Famalicão uma oportunidade. 

Podíamos tentar chamar turistas que vêm massivamente 
ao Porto, Braga ou Guimarães, e não quer dizer que não se 
opte também por isso, mas, por outro lado, podemos também 
procurar cativar as pessoas que já cá estão, levá-las a conhe-
cer melhor o concelho, de modo a que em novas visitas até já 
possam vir com as famílias e ter outro tipo de experiências. 
Vamos optar por esta última estratégia, levando as pessoas 
a usufruir daquilo que o concelho oferece. Isto já vai aconte-
cendo espontaneamente, porque as nossas empresas levam 
os seus clientes, parceiros e fornecedores aos nossos res-
taurantes. As nossas empresas já são essas embaixadoras 
de Famalicão, mas nós queremos fortalecer este conceito.

PF – Portanto, Famalicão quer fugir àquela visão “pa-
rasitária” do concelho que corre atrás dos turistas dos 
concelhos vizinhos…

AL – Isso não pode estar abandonado, e cada vez mais 
queremos relações com Braga, Porto e Guimarães, até por-
que estamos aqui no meio e não podemos fugir desse con-
texto. Mas, de facto o nosso foco principal é agarrar aquelas 
pessoas que já cá estão, levando-as a usufruir de Famalicão. 
Com alguma criatividade, imaginação e esforço julgo que é 
possível fazer este trabalho. Até porque, no que toca ao ape-
lidado turismo de negócios podemos já ancorar-nos numa 

boas relação estabelecida e consolidada com as empresas.

PF – Estes eventos, como a Feira das Trocas ou Festa 
da Flor, também podem ganhar com esta nova dinâmica? 
Porque elas têm sido muito de Famalicão para si, e não de 
Famalicão para fora…

AL – Nós julgamos que sim. Julgamos que pode haver 
aqui um ciclo virtuoso. Como diz, e bem, estas festas são 
muito para dentro - naturalmente que não vamos descurar 
essa vertente, porque é da nossa cultura que se trata -, mas 
nós queremos trabalhar mais para fora. Aliás, grande objecti-
vo da área do Turismo é precisamente chegar a novos públi-
cos. Fazendo a junção entre a gastronomia e estas iniciativas 
teremos um produto melhor para oferecer às pessoas que 
nos possam visitar.

PF – A primeira jornada do “Dias á Mesa” já lá vai, no 
Carnaval e com o Cozido à Portuguesa. Já é possível um 
balanço?

AL – Do ponto de vista dos visitantes o balanço foi positi-
vo, mas nós queremos chegar mais longe. Nessa perspectiva 
sabemos que há um longo caminho a percorrer. Estas ques-
tões passam muito pela comunicação, pela divulgação, pelo 
marketing, e todos estes eventos dependem muito da conso-
lidação que se vá conseguindo de ano para ano. Em todo o 
caso, o feed-back dos restaurantes foi bastante positivo.

PF – Percebem que é importante para a estratégia do 
concelho, mas importante para os próprios?

AL – Sem dúvida. São cerca de 30 restaurantes envolvi-
dos nisto connosco, e julgo que percebem que há aqui uma 
vontade de trabalhar com eles. Não podemos esquecer que 
estamos a trabalhar em conjunto com os nossos visitantes, 
os nossos clientes, e esperamos que também os restauran-
tes possam evoluir, acrescentando bons produtos, bons ser-
viços, porque o sucesso da estratégia depende disso. Mas 
ficamos descansados relativamente a isso, porque não há 
dúvida que Famalicão é reconhecido por ter uma excelente 
gastronomia.

(CONTINUA NA PÁG. 13)

Nas imediações da 2.ª jornada do “Dias à Mesa”, vereador Augusto Lima aborda o evento como

“Dentro de alguns anos teremos Famalicão
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

O “Dias à Mesa” 
está apenas 

a dar os primeiros 
passos. 
Este será apenas 
o segundo 
fim-de-semana 
de um total de oito 
previstos para este ano, 
mas reconhecemos 
que este tipo 
de iniciativas 
só a longo prazo 
começará 
a produzir impacto.



PF – Temos uma nova jornada do “Dias à Mesa”, com 
os Rojões a reboque da Feira das Trocas e Festa da Flor 
(Festas de Maio), com um total de nove restaurantes ade-
rentes, menos que na primeira edição. A variação depen-
de necessariamente da adesão e das cartas que cada um 
dos restaurantes queira colocar na mesa?

AL – Sim. Nunca esperamos que os restaurantes alinhas-
sem em todos os eventos. A ideia sempre foi que cada um se 
posicione, ganhando aqui uma especialização e se poderem 
diferenciar relativamente a outros. Por isso, sempre espera-
mos essa oscilação que nos parece perfeitamente normal.

PF – O município tem com certeza metas que pretenda 
atingir. Quais são?

AL – Isso é importante, mas não é o mais importante. O 
mais importante é criarmos as condições para, todos em con-
junto, atrair mais visitantes a Famalicão. Isso é o mais impor-
tante, e esperamos que dentro de dois ou três anos possa-
mos ter um produto turístico mais forte, chegando mais longe.

PF – No saldo deste “Dias à Mesa”, poderá haver rea-
justamentos?

AL – Haverá com certeza. Provavelmente teremos mais 
ou menos fins-de-semana, mas haverá ajustamentos a fazer 
com quase toda a certeza no próximo ano. Já temos um bo-
cadinho essa sensibilidade.

PF – Com mais um “Dias à Mesa” a chegar, quer deixar 
aqui um convite?

AL – Aproveito para convidar os famalicenses e não só a 
visitarem o concelho, beneficiarem da nossa gastronomia - 
no caso em concreto os Rojões -, aproveitando as Festas de 
Maio, porque é essa a grande diferença em relação ao passa-

do: aliar a gastronomia às actividades da cidade. 

PF – Sendo Famalicão um concelho de gente orgulho-
sa da sua terra. Esse é também um capital com o qual o 
município conta?

AL - Claramente, contamos com os famalicenses para nos 
ajudarem nesta trajectória. Que exibam o seu orgulho e pas-
sem palavra. Façam de Famalicão o vosso lugar. É esse o 
objectivo.

Bem sabemos que Famalicão não é um concelho turís-
tico por natureza. Não temos costa, ou uma praça histórica 
como outras cidades, mas temos aqui atributos que podemos 
valorizar: a gastronomia, a indústria, os negócios, o patrimó-
nio cultural, paisagístico… O grande desafio é fazer a junção 
entre isto tudo. Se conseguimos juntar isto tudo, julgo que 
dentro de alguns anos teremos Famalicão no mapa do turis-
mo em Portugal.
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um dos eixos de uma estratégia

no mapa do turismo em Portugal”

“Claramente, contamos 
com os famalicenses 

para nos ajudarem 
nesta trajectória. 

Que exibam o seu orgulho 
e passem palavra. 

Façam de Famalicão 
o vosso lugar. 

É esse o objectivo.”
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Ingredientes
• 800 gr carne de porco parte da perna 
  sem pele mas com gordura
• 3,5 dl vinho verde branco
• 3 colheres de sopa banha de porco
• 4 dentes alho
• 2 folhas louro
• 1 colher de sobremesa pimentão doce ou colorau
• 20  castanhas assadas
• 350 g belouras ou bolachos
• 100 g fígado de porco
• 100 g sangue de porco cozido
• pimenta branca qb
• sal qb
• Tripa enfarinhada
• 350 g tripa de porco fresca
• farinha de milho
• cominhos
• 2  limões
 

Preparação
Corta-se a carne de porco em cubos com cerca de 10 cm 

de lado, e colocam-se a marinar durante cerca de duas horas 
com o vinho, os dentes de alho esmagados, sal, pimenta e o 

louro.
Leva-se ao lume (de pre-

ferência num tacho de ferro) 
e deixa-se cozer em lume 
forte até o vinho evaporar.

Em lume brando, junta-se 
a banha e, deixam-se cozer 
os rojões até ficarem bem 
lourinhos. Nessa altura jun-
ta-se ao molho o pimentão 
doce dissolvido num pouco 
de vinho verde.

O consumo de carne de porco só se tornou corrente em 
Portugal depois da conversão das populações não cristãs, no 
século XVI, no reinado de D. Manuel I.

A partir do século XVII o porco passou a ter um papel pre-
ponderante na alimentação de subsistência das populações.

O desenvolvimento verificado no país fez com que a cria-
ção de porcos superasse as necessidades primárias dos pro-
dutores, que os passaram a comercializar em feiras de gado. 
Desencadeou-se assim o fenómeno da matança do porco em 
casa, um ritual que se realizava por norma entre o Natal e o 
mês de Janeiro, uma vez que a persistência do e as primeiras 
geadas para uma boa “receita” para as carnes nas salgadei-
ras. Da morte do animal ocupavam-se os homens, e as mu-

lheres encarregavam-se de lavar as tripas retiradas no rio. 
A desmancha do porco só era feita no dia seguinte à ma-

tança. Cada pedaço tinha um objectivo, quer fosse o fumeiro, 
quer fosse a salgadeira, quer fosse a confeção dos rojões, 
pequenos pedaços da carne que eram colocados em algui-
dares de barro.

Os rojões, depois de confeccionados à lareira, eram con-
servados em potes, mergulhados na própria banha, o que 
lhes permitia permanecer em boas condições de consumo 
até um ano. Constituíam por isso um recurso prático, saboro-
so e sobretudo rápido.

Rojões, uma tradição 
que terá surgido a partir 
do século XVII

Receita

Para a tripa enfarinhada

Lavam-se muito bem as tripas frescas e, em seguida, põem-se de 
molho, de um dia para o outro, em água com rodelas de limão. Deve-
-se mudar a água várias vezes durante este processo. Em seguida 
enxugam-se, viram-se do avesso e passam-se por farinha de milho 
temperada com pimenta e cominhos. Ata-se uma das extremidades 
e voltam-se para dentro. Mergulham-se em água a ferver para uma 
cozedura rápida. Depois de cozidas, estão prontas a fritar.

Retira-se então um pouco da gordura de cozer os rojões para um 
sertã e fritam-se, a pouco e pouco, a tripa enfarinhada cortada aos bocados.

Para as belouras 
Também denominadas bolachos, farinhatos, piloucos ou bicas), 

vai precisar de um dente alho, uma folha de laranjeira, uma folha 
louro, um ramo salsa, 10 gramas fermento de padeiro, 125 gramas 
farinha de centeio, 125 gramas de farinha de trigo sem fermento, 
250 gramas de farinha de milho, 70 gramas de sangue de porco 
líquido,  caldo de carne água de cozer as carnes, pimenta q.b., sal 
q.b.,   cominhos q.b.

 Para preparar, amasse-as com o fermento de padeiro, a pimenta, 
os cominhos, o sangue e o caldo das carnes (a quantidade suficiente 

para que a massa fique rija).
Deixe levedar em ambiente morno até abrir fendas. Com as mãos molhadas, dê a forma de 
um cilíndro à massa. Leve as belouras a cozer em água a ferver, temperada com sal, salsa, 
alho, folhas de laranjeira e louro. Assim que subirem à superfície é sinal de que estão cozidas. 
Retire as belouras e coloque-as num tabuleiro, enrole-as entre dois panos. Na altura de servir, 
corte-as em fatias finas e frite juntamente com a gordura dos rojões. Para além das belouras, 
deve ainda juntar fígado frito e sangue em fatias. 

À medida que estes ingredientes terminam a fritura, vão-se adicionando aos rojões, para 
manter tudo quente. Juntam-se também as castanhas assadas, depois de descascadas.

Valor nutricional
 
Segundo o site Fatsecret, existe 283 calorias numa 

dose de Rojões (aproximadamente 140 gramas). Na re-
partição das calorias, 59 por cento são lípidos, 2 por cento 
carboidratos, e 39 por cento proteína, estabelecendo cer-
ca de 14 por cento da Ingestão Diária Recomendada (IDR) 
de calorias, se for levada em consideração um índice de 
consumo da ordem das duas mil calorias.

Em todo o caso, a IDR é variável de acordo com diver-
sos indicadores, nomeadamente a idade, altura, o género 
e o índice de actividade. Se quiser saber o seu pode fa-
zê-lo gratuitamente no site da Fatsecret em https://www.
fatsecret.pt/Default.aspx?pa=rdic. 
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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

ALUGO
Garagem perto do 

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

25 ANOS DE ATIVIDADE

EMPRESA 
CERTIFICADA

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

EMPRESA METALOMECÂNICA 
DE PRECISÃO - RIBEIRÃO

Procura torneiro / fresador CNC 
(com experiência profissional).

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

VENDO
Casa no Louro 

c/ cerca de 2000m².
TLM.: 919 746 090

PRECISA-SE
Precisa-se de

cozinheira com 
experiência de terça 

a sexta-feira ao 
almoço para 

restaurante, centro 
da cidade

TLM.: 912 951 884

ARRENDA-SE
Garagem no Ed. Saza 

frente ao centro de 
emprego.

TLM.: 918 488 747

ANÚNCIE
AQUI!

PRECISA-SE
Promotor/a comercial 

com carta de 
condução. Enviar 

curiculum 
geral@fundrinks.pt

TLM.: 915 185 800

VENEZUELANA
Especialista em 

crianças encapacitadas 
procura trabalho na 
área. Dá apoio ao 

estudo. Fala francês, 
ingles, espanhol 

e português.

TLM.: 914 559 803

CAVALHEIRO
E viuvo, pertende conhecer 
senhora para uma amizade

 e algo mais. Ajudo 
financeiramente se for o caso.
TLM.: 913 402 515

RESTAURANTE
Em Famalicão 

Admite 
Empregado 
para balcão
 e mesas.

TLM.: 916 401 643
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HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

LOIRA CÉLIA 
Rainha do O natural.

Sexy, elegante, magra, oral
 natural. Muitos miminhos, 
completa. Atende todos os 

dias a partir das 8h. 
Corpo bem feito.

TLM.: 915 785 033

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

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

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.: 917 961 313

PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

SARINHA
Foto real. Sou a namoradinha 

perfeita, 19 anos, estou no 
centro de Famalicão.

 Disponível das 9h às 19h.
TLM.: 938 495 983

VIVIANE
Boca de Mel. Desfrute de

 bons momentos em 
ambiente envolvente e 

relaxante. Oral delicioso, 69, 
carícias. Com vídeo erótico. 
Não atendo privados e fixos. 

TLM.: 913 441 183

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem, 

toda nua, toda sua, 
ambiente discreto. 

Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

BELA
 MULATA

Educada, discreta, fogosa e 
gostosa. Sou bem meiguinha, 
peito XXL para espanholada, 

mi... e oral ao natural. Adoro por 
trás. Completa.Todos os dias.

TLM.: 912 053 845

TRAVESTY
Loiraça, explosiva. 1.ª vez, 
corpo de modelo. Atendo 

todos os dias. Rainha do oral 
fundo atrás. Adoro bem fundo 

com leitinho no final. Vem 
conhecer. Atendo nua à porta. 

TLM.: 925 547 116
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