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Casa 
de Delães 
pronta 
em 2021
O presidente da Câmara 
foi a Delães para 
dar a conhecer 
o maior investimento 
municipal alguma vez 
feito na freguesia. 
Para o autarca local, 
este fica marcado 
como “um dia histórico”.
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O pavimento da baía de estacionamento da Avenida Narciso Ferreira 
dá que entender e fazer... Recorrentemente, os cubos soltam-se, 

e resvalam ao sabor da perícia dos automobilistas que ali conseguem 
estacionar. Os pneus protestam, e os cubos friccionam uns contra 

os outros, saltitanto... Espera-se que nunca na direcção 
das canelas de um transeunte!

Festas de Maio chegaram ao fim

Milhares assistiram 
à Batalha das Flores 

Milhares de pessoas en-
cheram a cidade, no passa-
do domingo, para a mais con-
corrida Batalha das Flores de 
sempre.

O cortejo desfilou ao lon-
go de cerca de três horas, 
com 21 organizações, entre 
Juntas e associações cultu-
rais e cívicas. A Batalha das 
Flores foi um dos momentos 
altos das Festas de Maio 
que arrancaram na passada 
quarta-feira, com a Feira das 
Trocas, prolongando-se por 
todo o fim de semana com 
exposições, mercados, workshops e as mais diversas iniciativas culturais e recreativas. 

A Batalha das Flores que esteve associada ás Festas Antoninas ao longo de muitos anos, 
e foi descontinuada durante alguns, nunca saiu do imaginário popular famalicense e a recu-
peração da sua organização, em 2013, no enquadramento da realização das Festas de Maio 
é considera pelo município um sucesso, desde logo comprovado pela adesão.

O crítico de cinema Rui 
Pedro Tendinha considera 
que “o Ymotion está a cres-
cer e a dar frutos, já posicio-
nou Vila Nova de Famalicão 
como a capital do cinema jo-
vem em Portugal. A convic-
ção do comissário do festival 
de curtas metragens, promo-
vido pelo pelouro da Juven-
tude da Câmara Municipal, 
falava no arranque na quin-
ta edição do Festival de Ci-
nema Jovem, que arrancou 
no passado sábado, com a 
abertura das candidaturas 
até 6 de outubro. 

O lançamento do Ymotion, 
que vai atribuir 2500 euros à 
melhor curta-metragem a 
concurso, foi “apadrinhado” 
por várias caras conhecidas 
do cinema, televisão e rádio 
nacionais, como é o caso 
das atrizes Soraia Chaves e 
Bárbara Lourenço, dos locu-
tores de rádio Fernando Al-
vim (Antena 3) e Joana Cruz 
(RFM), o crítico de cinema 
Rui Pedro Tendinha e o cine-
asta Gonçalo Galvão Telles. 

O festival, dirigido aos 
jovens entre os 12 e os 35 
anos, assume-se cada vez 
mais como uma verdadeira 
plataforma de incentivo ao 
novo cinema nacional. Para 
além da vertente competiti-
va, o Ymotion tem ainda as-

sociada uma série de inicia-
tivas, tais como workshops, 
palestras e mostras. 

Este ano, o Festival vai 
além-fronteiras e estabelece 
um intercâmbio com o Fes-
tival Internacional de Curtas 
Metragens de São Paulo 
- um dos maiores festivais 
dedicados ao formato curta-
-metragem no mundo – com 
a exibição, em novembro, 
dos filmes que compuseram 
a sua edição deste ano. 

Com exceção para o ar-
gumentista Tiago R. Santos 
e o jornalista Tiago Fernan-
do Alves, a 5.ª edição do 
Ymotion conta com novos 
nomes no painel de jurados: 
a atriz Soraia Chaves, o pro-
fessor, ilustrador e animador 
digital Pedro Mota Teixeira, 
o humorista Nuno Markl, o 
jornalista Vitor Moura e a 
realizadora Inês Sá Frias.  A 

gala de entrega de prémios 
está agendada para o dia 9 
de novembro, no Centro de 
Estudos Camilianos, dia em 
que o Ymotion presta a sua 
habitual homenagem a uma 
figura da sétima arte portu-
guesa. A grande homenage-
ada deste ano é a atriz Bea-
triz Batarda. 

Serão atribuídos os pré-
mios de “Grande Prémio 
Joaquim de Almeida”, no 
valor de 2500 euros; o “Pré-
mio Escolas Secundárias” e 
“Prémio Melhor Documentá-
rio”, no valor de 750 euros, 
o “Prémio Melhor Curta de 
Animação”, no valor de 600 
euros, o “Prémio do Público”, 
no valor de 350 euros; e pré-
mios para “Melhor Elenco”, 
“Melhor Direção de Fotogra-
fia” e “Melhor Argumento”, no 
valor de 250 euros. 

Festival com candidaturas até 6 de outubro 

Ymotion premeia cinema 
jovem  
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A Associação Dar as 
Mãos encontrou na celebra-
ção do seu 25.º aniversário, 
assinalado ontem (segunda-
-feira), o momento para ce-
lebrar o passado, prestando 
homenagem aos beneméri-
tos e voluntários presentes 
no seu passado e presente, 
mas também para lançar as 
bases do futuro, ao remeter 
para os próximos dias aber-
tura oficial dos novos servi-
ços, que irão operar na Casa 
dos Cantoneiros. Com esta 
medida, a instituição concen-
tra todos os seus serviços na 
Avenida Marechal Humberto 
Delgado, e qualifica o apoio 
prestado aos cidadãos que 
a procuram. Não só através 
de gabinetes que permitem 
um atendimento mais indi-
vidualizado e com garantias 
da privacidade que até agora 
não existia, como através de 
novos instrumentos de apoio 
que surgem com estas novas 
instalações, nomeadamente, 
ao nível da formação, orien-
tando o trabalho da institui-

ção para a requalificação 
profissional dos seus uten-
tes.

O investimento na reabili-
tação do edifício é da ordem 
dos 70/80 mil euros.

Agostinho Fernandes, 
presidente da direcção da 
Dar as Mãos, agradeceu e 
reconheceu aqueles que 
“percorreram esta peugada 
da solidariedade connosco”, 
e renovou o compromisso 

com a solidariedade social, 
convicto de que “esta é uma 
obra indispensável”. 

Segundo este respon-
sável a associação presta 
apoio alimentar a 40 pesso-
as/dia na cantina, e a cerca 
de 20/dia para os mais diver-
sificados tipos de apoio, o 
que é revelador do universo 
das carências às quais é pre-
ciso atender.

O presidente da Câma-

ra Municipal e Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
marcou presença na cerimó-
nia e assinalou o “trabalho 
notável” que tem sido de-
senvolvido pela instituição. 
O edil famalicense reiterou a 
disponibilidade da autarquia 
para cooperar com a Dar as 
Mãos, na certeza de que “fa-

zendo-o ajuda a criar condi-
ções para termos um conce-
lho melhor”. “Assumo aqui o 
compromisso de continuar a 
serrar fileiras em vosso redor 
para que possam continuar o 
vosso trabalho”, sustentou o 
edil, para o qual instituições 
como a Dar as Mãos são in-
substituíveis na retaguarda 

social da população. No en-
tender de Paulo Cunha, os 
apoios são importantes, mas 
tão importante quanto isso 
é que os “famalicenses sai-
bam que têm o conforto de 
instituições como esta para 
os apoiar caso necessitem”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Instituição assinalou 25 anos de existência com homenagem a beneméritos e voluntários,
e inauguração das novas instalações

Associação Dar as Mãos celebra 
o passado e lança o futuro

Instituição inaugurou mural de homenagem a parceiros de 25 anos

Artes Marciais
Pavilhão Terras de Vermoim acolheu 
Campeonato e Troféu Nacional

O pavilhão Municipal de Terras de Vermoim acolheu, no passado sábado, a prova má-
xima daquela Federação, o Campeonato Nacional Light-Contact – Open, bem como os 
Troféus Nacionais Alex Ryu Jitsu Knock Out (K.O.)

Participaram neste evento, mais de 300 atletas de todos os escalões etários, masculi-
nos e femininos, em representação de várias associações e federações a nível nacional, 
de estilos diversos, como, Associação Kempo do Porto, Associação Kempo Chinês do 
Porto, Ginásio Smach Gim Figueira da Foz, Lohan Tao Feira Nova,  Associação Desportiva 
de Combate KTF Guimarães, para além das 21 academias de Alex Ryu Jitsu.  Quase 50 
atletas das academidas famalicenses sagraram-se campeões nacionais. Na classificação 
por equipas a Academia ARJ Bombeiros Famalicenses foi campeã, seguindo-se a de An-
tas e a de Cavalões. Nos Troféus Nacionais Alex Ryu Jitsu na vertente de Knock Out (K.O). 
Miguel Leitão, da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu saiu vitorioso. Na vertente femi-
nina Isabel Oliveira, do Alex Ryu Jitsu, foi a vencedora.
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A freguesia de Delães 
viveu “um dia histórico”, no 
passado sábado, com o lan-
çamento a empreitada de 
reabilitação do edifício que 
já foi Centro de Saúde, e que 
em 2021 deverá abrir portas 
como Casa de Delães, al-
bergando a sede da Junta, 
posto dos CTT, valências 
destinadas ao tecido asso-
ciativo, e um auditório com 
268 lugares. 

Isso mesmo salientou 
o autarca local, Francisco 
Gonçalves, na cerimónia de 
apresentação do projecto, 
um passo que só se torna 
possível ao fim de um impas-
se de mais de uma década 
para o cumprimento da ce-
dência do edifício por parte 
do Ministério da Saúde à Câ-
mara Municipal, depois de 
esta ter assumido a compra 
do terreno para a constru-
ção daquele serviço público. 
Apesar do novo Centro de 
Saúde ter aberto portas em 
2007, e das antigas instala-
ções terem ficado em condi-

ções de ser transferidas para 
o município desde essa data, 
apenas a 29 de Agosto de 
2017 o Estado deu cumpri-
mento ao acordado, assinan-
do a escritura de cedência 
do edifício à Câmara. 

“Custa compreender 
como foram precisos tan-
tos anos para transmitir a 
propriedade de um edifício”, 
referiu a propósito o presi-
dente Paulo Cunha, que se 
associou à apresentação 
do projecto que constitui “o 
maior investimento municipal 
alguma vez feito em Delães”. 
Assinalando que só a “per-
sistência” de Junta e Câma-
ra permitiram ultrapassar o 
impasse, o edil famalicense 
aproveito o dia para enterrar 
o passado e falar sobretudo 
de futuro. “Há mais de futuro 
aqui do que passado”, frisou 
a propósito.

Segundo Paulo Cunha 
será a Câmara a custear a 
obra, mas não há ainda um 
orçamento fechado, dado 
que apenas agora se abri-

rá caminho à execução dos 
projectos de especialidade, 
concluído que está o de ar-
quitectura. “O processo em 
curso é irreversível”, assina-
lou, remetendo para 2021 a 
inauguração de uma inter-
venção que “não é capricho-
sa”, na medida em que “faz 
justiça” a uma comunidade 
que é um exemplo de dina-
mismo. 

Francisco Gonçalves, que 
não deixou de se referir ao 
“papel importante” que o an-
tecessor (Manuel Silva) teve 
para o desfecho do proces-
so de cedência do edifício, 
caracterizou o projecto da 
Casa de Delães como “a me-
nina dos olhos” para uma fre-
guesia que há mais de uma 
década ansiava por este mo-
mento.

Uma vez pronta, a Casa 
de Delães vai albergar sede 
da Junta, posto dos CTT, va-
lências destinadas a apoiar o 
tecido associativo, e um au-
ditório com 268 lugares, uma 
capacidade que só se tornou 

possível com a aquisição de 
um terreno contíguo às tra-
seira dos edifício do antigo 
Centro de Saúde.

Quanto ao destino a dar 
ao edifício da actual Jun-
ta e posto de Correios, que 
será deixado vago depois da 
inauguração desta valência, 
o autarca remeteu para uma 
avaliação que terá que ser 
feita da realidade associati-
va e das suas necessidades. 
“Há várias possibilidades em 
aberto”, referiu.

A apresentação do pro-
jecto ocorreu no âmbito das 
comemorações do Dia da 
Freguesia, que envolveram 

os agentes locais em diver-
sas iniciativas.

Campo do CRPD 
ampliado 
e qualificado

Paulo Cunha aproveitou 
a ida a Delães para anunciar 
ainda que esta etapa de in-
vestimentos municipais “não 
é a última”. Segundo o edil, 
a Câmara tem também em 
agenda a requalificação do 
campo do Clube Recreativo 
e Popular de Delães (CRPD), 
iniciativa que já justificou 
a aquisição de um terreno 

contíguo com mais de quatro 
mil metros quadrados. A am-
pliação destina-se a conferir 
ao recinto as condições ne-
cessárias para a colocação 
de um relvado sintético, ade-
quando também as estru-
turas de modo a que possa 
receber outro tipo de eventos 
e iniciativas. 

Depois de ter sido solu-
cionado o contencioso judi-
cial que já tinha motivado o 
despejo formal do clube, o 
novo investimento do muni-
cípio e uma nova aposta na 
dinâmica desportiva local. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Antigo Centro de Saúde vai albergar sede de Junta, posto dos CTT, valências associativas 
e um auditório com mais de 250 lugares

Casa de Delães “é o maior investimento 
municipal alguma vez feito” na freguesia

Projecto foi apresentado no passado sábado, integrado no Dia da Freguesia

“Ideário da Multiplicação” 
da PASEC leva 200 jovens a palco
 

 A Casa das Artes de Famalicão lo-
tou, no passado dia 8, para o esoectá-
culo “Ideário da Multiplicação”, que le-
vou a palco mais de 200 jovens. Este foi 
a última grande ação cultural do ANIMA 
2019 – Encontro Internacional de Ani-
mação Sociocultural. 

 A PASEC, o Agrupamento de Esco-
las Dona Maria e o Município de Fama-
licão juntaram-se para dar corpo a uma 
história que pretendia retratar a ideia de 
que cada ser humana tem a responsabi-
lidade de multiplicar e fazer a diferença 
no seio da sua comunidade, independentemente da importância ou grandeza do papel que 
considera ter na sociedade. 

 As Companhias Artísticas da PASEC, ADN (Teatro), Arena (Dança de Expressão Cor-
poral), ADV (Música) e D’Art (Artes Visuais) produziram com base nos textos, coreografias 
e grafismos originais dos jovens protagonistas do próprio espetáculo a história de uma 
sociedade vive um momento de viragem. Os desastres ambientais, guerras hipócritas, 
manifestações violentas, fronteiras fechadas motiva um grupo de jovens a fazer face à 
situação, mas sem saber por onde começar. “Uns desconfiam que só pode ser uma es-
pécie de maldição deixada pelos nossos antepassados, outros preferem resolver parte do 
problema pegando nas poucas armas que dispõem, outros decidem pura e simplesmente 
estender a mão”, são os desenvolvimentos presentes na peça em formato de Encenação 
Cómico-Dramática, integrada no projeto Mais Cidadania em Rede apoiada pelo Pelouro da 
Juventude do Município de Famalicão. Também fez parte da Mostra de Teatro Escolar do 
Município de Famalicão. Agora parte do mesmo terá várias apresentações pelo país até ao 
próximo mês de junho.
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O selo de qualidade da 
Life in a Bag serve de cartão 
de visita para um novo pro-
jecto que o casal Alexandra 
Silva e Pedro Veloso acabam 
de lançar: o Quintal Bio. Atra-
vés de uma plataforma online 
– www.quintal.bio –, o consu-
midor pode seleccionar um 
cabaz de frutas e hortícolas, 
produzidos em modo bioló-
gico, que podem levantar à 
sexta-feira nas instalações 
da empresa (na Rua Fernan-
do Pessoa), ou pode receber 
ao domicílio, gratuitamente.

Através de um circuito de 
cadeia curta, que tem nos 
produtores locais a origem, e 
no modo de produção biológi-
co a garantia de qualidade, o 
projecto Quintal Bio foi dado 
a conhecer na passada sex-
ta-feira durante uma visita do 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Paulo Cunha, que o 
incluiu no Roteiro para a Ino-
vação, depois de já em 2014 
ter dado “voz” àquela que foi 
a primeira iniciativa empreen-
dedora do casal Alexandra e 
Pedro, a Life in a Bag.

O edil famalicense elo-
giou o “empreendedorismo 
muito enraizado” do casal, e 

mostrou-se particularmente 
satisfeito com o potencial que 
tem a virtude de poder gerar, 
estimulando outros projec-
tos através desta aposta no 
circuito comercial de cadeia 
curta, muito apoiado nos 
produtores locais. “No pas-
sado vivemos um contexto 
de pouca quantidade, por-
que as pessoas tinham pou-
co poder de compra. Depois 
vivemos um período em que 
as pessoas compravam mais 
porque tinham mais poder de 
compra. E hoje já estamos 
a viver um período em que 
as pessoas mantêm poder 
de compra mas preferem a 
qualidade, em detrimento 
da quantidade. Isso favore-
ce o biológico, a agricultura 
de proximidade, o conheci-
mento de causa, quem é o 
produtor, a dimensão social 
e ambiental, e esse aspecto 
vai dar condições para que 
este Quintal Bio seja bem su-
cedido, e dar condições para 
que a sua existência venha 
estimular nas pessoas a con-
vicção de que é possível os 
pequenos produtores chega-
rem ao mercado”, refere Pau-
lo Cunha acerca das virtudes 

de um projecto empresarial 
que, no seu entender, vai 
muito para além da qualidade 
alimentar que garante atra-
vés dos produtos que dispo-
nibiliza na plataforma www.
quintal.bio.

Segundo Pedro Veloso a 
ideia de lançar este projecto 
surgiu de uma preocupação 
pessoal com a qualidade 
alimentar, que já os fazia so-
correr-se do produtor direc-
tamente. “Então, porque não 
fazermos aqui uma interme-
diação entre os produtores 
e as pessoas que querem 
consumir como nós?”, sus-
cita, para encontrar na res-
posta este Quintal Bio, uma 
plataforma através da qual os 
produtos são biológicos, de 
época, e colhidos na véspe-
ra da entrega ao consumidor, 
que pode ser na loja da Rua 
Fernando Pessoa ou, mais 
comodamente, ao domicílio, 
de forma gratuita.

Com apenas dois meses 
de actividade, o empresário 
mostra-se muito satisfeito 
com os resultados e a re-
ceptividade do mercado. “O 
número de encomendas tem 
sido superior àquilo que es-

perávamos”, diz mesmo a 
propósito. Deste modo, as 
expectativas são elevadas, 
e animam para já o foco num 
crescimento do projecto para 
todo o concelho, uma vez 
que para já se circunscreve 
ao perímetro da cidade. Com 
este crescimento, para o qual 
não existe um calendário pré-
-estabelecido, Pedro Veloso 
espera também poder cres-
cer no número de produtores 
aderentes, com o objectivo 
de adequar a disponibilidade 
dos produtos a uma maior 
escala.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Promotores do projecto Life in a Bag voltam a arrojar com serviço inovador inscrito 
no Roteiro para a Inovação

Um “Quintal Bio” à distância de um clique

Remoção do amianto 
nas escolas de Famalicão 
sem resposta do Governo

Jorge Paulo Oliveira “não desiste e insite no pedido de explicações” ao Governo acerca 
da aplicação do “Programa de remoção do amianto” em Vila Nova de Famalicão, depois de 
ter esperado mais de dois meses por uma resposta que “não chegou”. 

Em nota de imprensa, o famalicense eleito á Assembleia da República pelo PSD lem-
bra que interpelou o Ministro da Educação sobre o assunto, a 11 de Março, começando 
por recordar que, “em 2014, foi publicada a listagem dos edifícios públicos que continham 
amianto, tendo sido identificadas em Famalicão vários edifícios escolares presuntivamente 
contendo aquele material, entre eles as EB 2,3 Júlio Brandão, D. Maria II, Nuno Simões, 
Bernardino Machado e Ribeirão e as EB 1,2,3 de Arnoso Santa Maria, Gondifelos e a Escola 
Secundária Padre Benjamim Salgado”.

Nesta interpelação dirigida ao ministro Tiago Brandão Rodrigues, o social democrata 
lembrava que, desde 2016, o Estado está “obrigado a tornar publico o mapeamento e o 
planeamento das ações corretivas e preventivas com vista à eliminação e à redução do risco 
para a saúde humana” que representa a presença do amianto e que, nesse mesmo ano, o 
Governo referiu a existência de um relatório “contemplando a hierarquização das interven-
ções e a estimativa dos respetivos custos de intervenção”.

A propósito, Jorge Paulo Oliveira adianta que “a comunidade educativa famalicense nada 
sabe de concreto sobre o denominado “Programa de Remoção do Amianto” no que concer-
ne às escolas identificadas no concelho de Vila Nova de Famalicão”, razão pela qual inquiriu 
“o Governo a esclarecer que tipo de intervenções estavam programadas para retirar ou re-
duzir os problemas da presença de amianto nos estabelecimentos escolares de Famalicão 
sob a alçada da administração central e, até que isso acontecesse, qual o tipo de monitori-
zação e com que regularidade estava a ser feita a presença daquele material”.

Lamenta que “nenhum destes esclarecimentos foi prestado, isto apesar do Governo estar 
legalmente obrigado a responder no prazo máximo de 30 dias e de terem decorrido mais de 
60 dias”. Por esse motivo Jorge Paulo Oliveira reformulou o pedido de informações, não sem 
deixar de lamentar a atitude “recorrente” do ministro em “não responder às Perguntas que 
lhe são dirigidas, desrespeitando o Parlamento e a sua função fiscalizadora”. 

Na nova diligência, o deputado aproveitou ainda para afirmar que nas visitas efetuadas 
pelo PSD às escolas no concelho de Vila Nova de Famalicão e que estão sob a alçada do 
Ministério da Educação “foi possível constatar que persistirem estruturas em fibrocimento, 
circunstância que gera, naturalmente, na comunidade educativa preocupações em relação 
ao risco de libertação de partículas de amianto”.

“Alexandre Nevsky” 
nas Noites do Cineclube

“Alexander Nevsky”, de Serguei Eisenstein, é o filme em exibição esta quinta-feira nas 
Noites do Cineclube, promovidas pelo Cineclube de Joane, às 21h45 no Pequeno Auditório 
da Casa das Artes.

A sessão, ao abrigo bna rubrica “Já Não Há Cinéfilos?!”, subordinada a “Eisenstein, da 
propaganda à alegoria”, remete para a Rússia do século XIII, após a libertação dos mongóis, 
altura em que um novo perigo surge: a invasão dos cavaleiros teutónicos. Um deslumbrante 
filme sinfónico, com música original composta por Sergei Prokofiev, sobre um herói russo, 
Alexandre Nevsky, feito na altura em que de novo a Alemanha ameaçava a sua terra. A ba-
talha do lago gelado de Tchoudsk é um momento único na história do cinema.

Paulo Cunha com o casal promotor, Pedro e Alexandra
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O Município de Vila Nova 
de Famalicão vai revelar-se 
em Paris, no 8.º Salon de 
l’Immobilier et du Tourisme 
Portugais - Invest.Portugal, 
que se realiza entre 17 e 19 
de maio, e em Londres, na 
London Wine Fair, que de-
corre de 20 a 22 de Maio, na-
quela que é a maior feira de 
vinho do Reino Unido e que 
reúne anualmente mais de 
20 mil compradores e jorna-
listas de dentro e fora do comércio e do setor.

Em Paris, o município vai marcar presença com um stand 
próprio  e explorar as vantagens e as oportunidades do terri-
tório para investir, trabalhar, visitar e viver.  O Salon de l’Im-
mobilier et du Tourisme Portugais acontece desde 2012, tem 
como um dos Parceiros organizadores a CCIFP – Câmara de 
Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, e marca o momen-
to a partir do qual os francófonos começaram a interessar-se 
por Portugal. Com mais de 17 mil visitantes em cada edição 
(mais de 80 por cento franceses), provenientes de 30 nacio-
nalidades diferentes, mais de 200 expositores, em cinco mil 
metros quadrados de exposição,  incluindo mais de 40 confe-
rências e workshops temáticos, e com uma cobertura média 
alargada de 90 jornalistas credenciados, a Feira é dedicada 
à promoção de Portugal, nos setores do Investimento e do 
Turismo, e é única na Europa.

Em Londres, Famalicão revela-se na London Wine Fair 
como parceiro no projeto Atlantic Food Export que é é co-
financiado pela União Europeia no âmbito do programa IN-
TERREG Espaço Atlântico. Através de um programa de as-
sessoria, formação, encontros e eventos empresariais, as 
empresas beneficiárias investigam novos mercados, testam 
os seus produtos, adquirem conhecimentos, parcerias e con-
tatos que serão fundamentais para uma internacionalização 
bem-sucedida. O evento reúne anualmente mais de 20 mil 
compradores e jornalistas de dentro e fora do comércio e do 
setor. O Município de Vila Nova de Famalicão é responsável 
pela organização e gestão do Espaço Atlantic Area na Feira, 
onde serão expostos e promovidos os vinhos das empresas 
associadas ao Projeto. Estarão representados os vinhos das 
Adegas Famalicenses: Casa de Compostela; Vinhos Castro; 
Adega da Torre; Casal de Ventozela e Frutivinhos.

A presença do município de Vila Nova de Famalicão nos 
dois certamos “insere-se na política de Internacionalização 
que o município tem vindo a prosseguir, dando-se a conhecer 
ao mundo através das suas principais forças  e potencial”, 
sugere em nota de imprensa.

Famalicão 
revela-se em feiras 
internacionais 
de turismo e vinho

A “Andorinha”, a mais an-
tiga locomotiva portuguesa a 
vapor, que integra o espólio 
do Museu Nacional  Ferrovi-
ário que se encontra em Vila 
Nova de Famalicão, vai ser 
alvo de uma intervenção pro-
funda de restauro.

A locomotiva que se en-
contra estacionada em Nine 
desde o ano de 2002, altura 
em que foi retirada da antiga 
secção museológica de Bra-
ga, onde esteve guardada 
desde 1977, vai viajar até às 
instalações do Museu Nacio-
nal Ferroviário, onde irá be-
neficiar de um processo de 
recuperação e restauro, num 
processo coordenado pela 
Fundação do Museu Nacio-

nal Ferroviário. 
Com o objetivo de preser-

var este singular exemplar 
do património ferroviário na-
cional, a Fundação do  Mu-
seu Nacional Ferroviário, a 
Câmara Municipal de Fama-
licão e a Junta de Freguesia 
de Nine acordaram uma po-
sição conjunta, que vai per-
mitir o restauro tão aguarda-
do e que agora se concretiza.

Antes disso, porém, a “An-
dorinha” irá integrar a “Auto-
mobilia”, um evento nacional 
que decorre em Aveiro, de 17 
a 19 de maio, e que se des-
taca pela promoção, divulga-
ção e preservação histórica 
dos meios de transporte, nas 
suas diferentes vertentes (ro-

doviários, ferroviários aéreos 
e marítimos). 

Entretanto, ficou já acor-
dado entre as partes envol-
vidas que após o restauro, a 
“Andorinha” regressará a Vila 
Nova de Famalicão, ficando 
guardada e exposta para vi-
sita no Museu Ferroviário de 
Lousado, num novo espaço 
a ser criado e com temática 
também alusiva à freguesia 

de Nine, nomeadamente no 
contexto da ferrovia.

Fabricada, em Inglaterra, 
no ano de 1856, a Andorinha 
foi adquirida em 1857 num 
lote de quatro locomotivas 
destinadas ao caminho-
-de-ferro do Leste (Lisboa-
-Elvas). Teve, entre outras 
funções, a de assegurar os 
primeiros serviços rápidos 
de Lisboa-Santa Apolónia a 

Vila Nova de Gaia e o apoio 
na construção das linhas do 

Minho e do Douro.

“Andorinha” vai ser alvo de restauro



Estes nomes “saltaram para a ribalta”, 
na cabeça dos Famalicenses, na sequência da 
consumada subida do Futebol Clube de 
Famalicão à “1ª Divisão” (Liga Nos), ocorrida 
por estes dias, fruto da conjugação de vários 
resultados que permitiram que, antes do fim do 
campeonato da “2ª Divisão”, já se conhecesse o 
novo “destino” do Famalicão. É um novo 
“destino” que se saúda e que se felicita, fruto de 
uma carreira brilhante que se começou 
a desenvolver a partir de meados de 2018 e que 
teve agora este epílogo feliz e grandioso. 
Decorridos 25 anos, o Futebol Clube 
de Famalicão regressa ao “convívio” dos 
“grandes” do Futebol Português, naquilo que se 
espera seja uma longa “estadia” e não mais uma 
aparição meteórica, fugaz e momentânea.

1. “Dar – as – Mãos”

A Associação “Dar – as – Mãos” é uma Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social, criada em 13 de maio de 1994, 
que desenvolve a sua ação na área territorial do Município de 
Vila Nova de Famalicão. 

Ao completar agora 25 anos de existência, a “Dar – as 
– Mãos”, renovando o seu compromisso com a sociedade 
famalicense, renova também a sua sede, introduzindo-lhe 
novas valências sociais que vão contribuir para permitir a 
“abertura” de novas vidas para os seus utentes. 

Antes, em 14 de maio do ano de 2016, a Associação “Dar 
– as – Mãos” tinha inaugurado, nesta mesma sede, na Aveni-
da Marechal Humberto Delgado, junto ao Mercado Municipal, 
a sua nova cantina social. 

A “cantina social” tem como missão fundamental fornecer 
uma refeição diária a todos aqueles que não têm a possi-
bilidade de a obter pelos próprios meios. Nos dias de hoje 
são servidas diariamente, na “cantina social”, várias dezenas 
de refeições, acudindo-se desta forma a extratos sociais de-

bilitados e dando algum conforto a quem não tem conforto 
nenhum e que, pelas mais variadas razões, quebrou todos os 
laços familiares, com a consequente perda de estruturas de 
apoio fundamentais para as pessoas.

Os afetos também contam muito!

2. Parceria e complementaridade

A Associação “Dar – as – Mãos” congrega vontades e une 
esforços de pessoas, instituições e empresas no combate 
à pobreza e exclusão social. Tendo como objeto promover 
e contribuir para a proteção e apoio a grupos da população 
do Município de Vila Nova de Famalicão mais carenciados e 
desfavorecidos, a Associação “Dar – as – Mãos” está em per-
manência junto das pessoas mais débeis das quarenta e nove 
freguesias do Município, dando respostas locais e personali-
zadas aos mais deferentes problemas sociais. Intervenções 
na área da saúde, satisfação de necessidades alimentares 
básicas, fornecimento de equipamentos domésticos e reali-
zação de pequenas obras nas habitações contam-se entre 
as intervenções diárias.

A gestão e acompanhamento da unidade de “sem – abri-
go”, instalada em Vila Nova de Famalicão, em colaboração 
com a Santa Casa da Misericórdia, a Câmara Municipal, a 
Conferência Vicentina e a Polícia de Segurança Pública, é 
outra área de intervenção social da Associação “Dar – as – 
Mãos”.

A Associação “Dar – as - Mãos” vive da generosidade de 
um grupo alargado de voluntários que atendem as pessoas, 
distribuem roupas e comida, confecionam refeições e gerem 
os seus espaços de apoio social.

A concretização das suas ações de solidariedade social 
só tem sido possível graças ao apoio da Câmara Municipal 
que cedeu as instalações da sede primitiva, no Centro Co-
mercial Vinova, e o espaço para os “sem – abrigo” e atribui 
anualmente um subsídio para desenvolvimento das suas ati-
vidades.

Ao fazer 25 anos, a “Dar – as – Mãos” quer ir mais longe. 
Não quer apenas “dar o peixe”; quer “ensinar a pescar” todos 
aqueles que necessitam dela por muito tempo ou por pouco 
tempo. Esta será, talvez, a parte mais difícil de concretizar, 
mas é por aqui que é preciso caminhar…

3. O novo “destino” do Famalicão…

Há dois novos nomes “emergentes” na sociedade famali-
cense e que, penso, nos vamos ter que habituar a fixar. São 
eles, Idan Ofer e Miguel Ribeiro: o primeiro é o grande in-
vestidor da SAD (Sociedade Anónima Desportiva do Futebol 
Clube de Famalicão), e o segundo, o gestor da mesma so-
ciedade desportiva. O primeiro é um israelita, o segundo é 
um Famalicense, de Joane, filho do Sr. Custódio Ribeiro, um 
homem desde sempre ligado ao futebol que já foi Presidente 
do Grupo Desportivo de Joane. 

Estes nomes “saltaram para a ribalta”, na cabeça dos Fa-
malicenses, na sequência da consumada subida do Futebol 
Clube de Famalicão à “1ª Divisão” (Liga Nos), ocorrida por 
estes dias, fruto da conjugação de vários resultados que per-
mitiram que, antes do fim do campeonato da “2ª Divisão”, já 
se conhecesse o novo “destino” do Famalicão.

É um novo “destino” que se saúda e que se felicita, fruto 
de uma carreira brilhante que se começou a desenvolver a 
partir de meados de 2018 e que teve agora este epílogo feliz 
e grandioso. Decorridos 25 anos, o Futebol Clube de Fama-
licão regressa ao “convívio” dos “grandes” do Futebol Portu-
guês, naquilo que se espera seja uma longa “estadia” e não 
mais uma aparição meteórica, fugaz e momentânea.

A ambição evidenciada por Idan Ofer e Miguel Ribeiro, re-
produzida por todos os órgãos de comunicação social ao lon-
go das últimas semanas, não deixa de constituir um indicador 
importante sobre o futuro. Os dois responsáveis são categó-
ricos ao dizer que o “novo” Futebol Clube de Famalicão “não 
subiu para descer de novo” à liga secundária e vai preparar-
-se para disputar os lugares cimeiros da classificação final da 

“1ª Divisão” na próxima épo-
ca e, se possível, vir a dispu-
tar, mais tarde ou mais cedo, 
uma competição europeia.

É fundamental que exista 
ambição! É a ambição que 
nos conduz a novos pata-
mares, não só no despor-
to, mas também na cultura, 
na ciência ou na educação. 
Sem ambição (respeitando 
sempre as regras e os ou-
tros), não é possível chegar 
mais longe, ser mais forte, 
ser mais rápido! Desde os 
primeiros Jogos Olímpicos 
que é assim. O “citius, altius, 
fortius” (mais rápido, mais 
alto, mais forte) continua a 
manter-se atual!

Claro que aqui estamos 
a falar de futebol e não de 
Jogos Olímpicos. Nestes, a 
lealdade competitiva ainda 
prevalece, não se podendo 
comparar com todas as tro-
pelias, com todas as artima-
nhas e com todas as “rastei-
ras maldosas” que atingem 
os adversários em todas 
as semanas, no futebol. O 
“mundo do futebol” é, muitas 
vezes, tenebroso e perverso!

A ambição do Futebol Clu-
be de Famalicão vai bater-se 
também contra estes adver-
sários invisíveis, os mais 
difíceis de ultrapassar. Mas 
é importante que exista. Ela 
vai ajudar a eliminar muitos 
obstáculos…

Dia a Dia - Mário Martins

Dois nomes emergentes…
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Dia da Mãe 
sobre rodas
na patinagem do RAHC

As treinadoras e a direção da Patinagem Artística do 
Riba de Ave Hóquei Clube (RAHC) convidaram todas as 
mães a participar ativamente no treino do passado dia 7 
de maio, como forma de assinalar o Dia da Mãe.

A iniciativa foi lançada depois do sucesso que foi a ex-
periência idêntica lançada por altyra do Dia do Pai. “E a 
prova foi superada… com algumas quedas e muita ajuda 
dos mais novos, é certo, mas foi superada”, refere a pro-
pósito a treinadora Eduarda Castro.

Já para as mães, a diversão foi uma certeza. “Foi uma 
experiência muito gratificante. Há uns anos, eu ensinei a 
minha filha a andar. Agora é ela que me ensina a equili-
brar-me e a andar de patins”,comenta uma das mães de 
alinhou em calçar os patins.

Para a direção, “estes momentos são para manter”. 
“Toda a prática desportiva é saudável, mas associar o 
desporto aos afetos é garantir felicidade”, justifica, acres-
centando que “a missão do RAHC é promover não só uma 
prática desportiva saudável, competitiva e de espírito ga-
nhador, mas, e acima de tudo, servir de suporte social aos 
jovens de hoje e de amanhã”.
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A EatTasty, empresa que a partir de Famalicão actua em 
Lisboa, onde distribui mais de 600 almoços caseiros no local 
de trabalho, já está a preparar a sua internacionalização. Ma-
drid, é o destino.

Com um crescimento de 434 por cento entre abril de 2018 
e março de 2019, e previsão de faturação recorde, a startup 
famalicense quer duplicar a atual equipa de oito colaborado-
res para começar a operar no mercado madrileno, já a partir 
do terceiro trimestre de 2019, num momento em que assinala 
o seu terceiro aniversário. 

Rui Costa, um dos fundadores, explica o projecto: “decidi-
mos aventurar-nos em Madrid porque queremos provar que 
o nosso modelo de negócio é escalável. O nosso sonho é 
tornar a EatTasty numa empresa internacional e ter pessoas 
dos quatro cantos do mundo a deliciarem-se com a nossa co-
mida”. De acordo com as previsões do fundador, a empresa 
deverá registar em 2019 um volume de negócios superior a 
um milhão de euros.

Atingida a fasquia das 600 refeições diárias na Grande 

Lisboa, a EatTasty quer alcançar as mil em Madrid “muito 
rapidamente”. Segundo Rui Costa, satisfeito com o “cresci-
mento assinalável” da empresa, só nos dois primeiros meses 
deste ano venderam “cerca de 23 mil refeições, quatro vezes 
mais do que no mesmo período do ano passado”.

Embora operando em 14 bairros lisboetas, é na incuba-
dora Famalicão Made IN, em pleno ambiente empresarial da 
Riopele, que a EatTasty está instalada, sendo considerada 
uma das mais bem-sucedidas startups nacionais. 

Em três anos de existência, a empresa de Rui Costa e 
Orlando Lopes já vendeu mais de 140 mil refeições e conta 
com um investimento superior a 370 mil euros. Entre os seus 
investidores estão a Bright Pixel, o Venture Builder Studio, da 
Sonae IM, a Caixa Capital e a Olisipo Way.

Suportada por um modelo de negócio inovador, todas as 
receitas são criadas por um chef e produzidas com ingredien-
tes frescos em cozinhas certificadas. Deste modo, a EatTasty 
assegura que as refeições são entregues às pessoas prontas 
a comer. e ainda quentes. As encomendas podem ser feitas 

no site da EatTasty ou através da aplicação para telemóvel.

Startup nascida em Famalicão espera atingir os mil almoços/dia “muito rapidamente”

EatTasty cresce na direcção de Madrid

O município de Vila Nova 
de Famalicão vai poupar 
cerca de 355 mil euros ao 
ano com a iluminação públi-
ca no concelho, a partir de 
2020, com a conclusão do 
processo de substituição de 
cerca de cinco mil luminárias 
equipadas com lâmpadas 
convencionais por luminárias 
do tipo Led. Em nota de im-
prensa, a Câmara Municipal 
adianta que a obra, tradu-
zindo um investimentos total 
de 640 mil euros, implicou a 
substituição dos focos lumi-
nosos arrancou em 2018 e 
deverá ficar concluída até ao 
mês de setembro.

A empreitada abrangeu 
todo o centro urbano, as 
estradas nacionais 14, 204, 
204-5, 206, 309 e 310; a Via 
Intermunicipal (VIM) e ainda 
várias estradas e caminhos 
municipais.

No âmbito deste projeto 
de promoção da eficiência 
energética na iluminação 
pública,  executivo municipal 
aprovou, na última reunião 
ordinária, a celebração de 
um acordo entre o município 
e a EDP Distribuição – Ener-
gia SA. Desta forma a Câ-
mara assegurou a aquisição 
e instalação das luminárias 
com tecnologia Led, enquan-
to a EDP garante a sua con-
servação e manutenção.  

Para além da redução 
financeira, a medida permi-
tirá uma taxa de poupança 

nos consumos energéticos 
na ordem dos 67 por cento 
e uma redução efetiva da 
percentagem de emissão de 
dióxido de carbono para a at-
mosfera.

Segundo o presidente 
da Câmara, Paulo Cunha, 
“a melhoria da eficiência 
energética é uma das prin-
cipais apostas da autarquia, 
que tem procurado reduzir 
a ameaça preocupante para 
o país e para os municípios 
do ponto de vista económi-
co, social e ambiental”. Para 
o autarca “o valor economi-
zado é significativo”, mas 
igualmente importante é a 
“poupança ambiental, já que 
estamos empenhados em 
tornar Famalicão num con-
celho cada vez mais amigo 
do ambiente e eficiente do 
ponto de vista energético”.

Já em  2016 autarquia ins-
talou lâmpadas do tipo LED 

em mais de uma dez par-
ques e praças do concelho, 
num investimento na ordem 
dos 67 mil euros e permitirá 
uma poupança anual de 25 
mil euros. Em 2017, avançou 
com os projetos de sustenta-
bilidade e eficiência energé-
tica para a Casa das Artes e 
Piscinas Municipais de Oli-
veira S. Mateus e Joane.

Câmara investe 640 mil euros na rede pública 
de iluminação

Substituição 
de 5 mil luminárias 
traz poupança 
de 355 mil euros ao ano

A Fundação Cupertino de Miranda, detentora de mais 
de 400 obras do artista Cruzeiro Seixas e da sua impor-
tante biblioteca e arquivo pessoal, tem partente até 29 de 
Setembro, a exposição “Cruzeiro Seixas: ao longo do lon-
go caminho”.

Esta exposição permite dar a conhecer algumas das 
mais importantes obras do Surrealismo, com a presen-
ça de outros nomes da cultura nacional e internacional. 
A mostra conta com uma parte de documentos e obras, 
selecionados entre os muitos que se encontram no acervo 

do Centro Português do Surrealismo, que Artur Manuel do 
Cruzeiro Seixas ajudou a construir com as suas doações, 
com os seus conselhos e com o seu exemplo de colecio-
nador de sonhos e de fragmentos vivos das suas e nossas 
afinidades eletivas e afetivas.

Pode ser visitada de segunda a sexta das 10h00 às 
12h30 e das 14h00 às 18h00; e aos sábados e feriados 
das 14h00 às 18h00. A exposição encerra aos domingos, 
fins-de-semana no mês de Agosto, e no feriado de Corpo 
de Deus.

“Cruzeiro Seixas: ao longo do caminho”, 
em exposição na Fundação Cupertino de Miranda
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António Costa, o ilusio-
nista, brindou-nos na última 
semana com uma manobra, 
que nem a minha sobrinha 
de 4 anos faria melhor. A 
partir de São Bento anunciou 
a sua maior birra, que já não 
tínhamos a oportunidade de 
assistir a uma idêntica desde 
a vitória a Seguro por “pou-
cochinho”.

Acusando a direita de 
esbanjadora, pela proposta 
apresentada no parlamento, 
quando ele mesmo a teria 
feito. Tudo isto acontece no 
momento em que as sonda-
gens não lhe são favoráveis, 
para o seu candidato ao par-
lamento europeu, o ex-minis-
tro das infraestruturas.

Em Famalicão, sentimos 
na pele, as preocupações de 
António Costa. Percebemos 
o porque da necessidade 
deste tipo de manipulação. 
São evidentes os constrangi-
mentos nas redes rodoviárias 
e ferroviárias do concelho. 
São conhecidos os atrasos 
da ferrovia 20 20, bem como 
a sua falta de manutenção, 
e a “pseuda-variante” da EN 
14, tantas vezes anunciada e 
nunca concretizada. O que 
tanto criticou António Costa 
após tomar posse, também 
não evoluiu, enquanto Pri-
meiro Ministro.

Felizmente do lado da 
direita a credibilidade e em-

penho são as características 
que se impõe. O Nuno Melo, 
joanense convicto por di-
versas vezes mostrou a sua 
dedicação, denunciando o 
facilitismo relativo aos têxteis 
paquistaneses ou no apoio 
dado aos agricultores.

Um dos eurodeputados 
mais trabalhadores que o 
nosso país leva ao parla-
mento europeu. Ao contrário 
do apontado por um ranking, 
que como já denunciado 
num email dos próprios, afir-
mou que beneficiavam aque-
les que o financiavam.

No próximo artigo que es-
creverei já terei oportunidade 
de falar sobre a nova cons-
tituição do parlamento euro-
peu. Sediado em Bruxelas, 
com mandatos de 5 anos, 
que embora distanciados 
territorialmente, as suas de-
cisões são sentidas no seu 
quotidiano.

Seja através dos fun-
dos comunitários, que no 
nosso país se designam de 
PDR2020 e Portugal 2020, 
mas sobretudo pelo princípio 
da subsidiariedade princípio 
basilar da União europeia. 
Para os mais jovens, os ga-
nhos acentuam-se, desde o 
programa ERASMUS ou até 
a nova liberdade que ganha-
mos com o não pagamento 
de roaming, são exemplos 
de decisões que tem impac-

to no nosso quotidiano e que 
saíram daquele órgão.

Paradoxalmente, as elei-
ções a um organismo tão 
importante e tão impactante, 
nas últimas eleições regis-
tou uma abstenção de 66%, 
sendo que nas faixas etárias 
mais baixas a taxa ainda á 
mais dramática.

Vivemos num estado de 
direito que nos dá a liber-
dade de escolher quem nos 
representa fora dos limites 
geográficos do nosso país, 
e não podemos desperdiçar 
este direito. Também não po-
demos conceder esta opor-
tunidade a outros, muitas 
vezes com posições extre-
madas, que a história já nos 
mostrou as pesadas e dolo-
rosas consequências que as 
mesmas podem ter.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

A Europa é aqui

OFICINA com Menção Honrosa 
no concurso 
Imagens contra a Corrupção

Os alunos do primeiro ano do curso Técni-
co de Audiovisuais da OFICINA - Escola Pro-
fissional conquistaram uma Menção Honrosa 
no concurso Imagens contra a Corrupção,  na 
categoria Ensino Secundário, promovido pelo 
Tribunal de Contas no âmbito do Conselho de 
Prevenção da Corrupção. 

Constituído pelos alunos João Guimarães, 
Yasmin Rodrigues, Eduardo Sampaio e Nuno 
Martins, o grupo de alunos desenvolveu um 
cartaz em que pôs a tónica na responsabilida-
de de cada um no combate à corrupção. Re-
correndo à linguagem do humor, o cartaz “Não 
te deixes pescar”, foi desenvolvido no âmbito 
da disciplina de Área de Integração.

Os alunos estarão presentes na sessão de 
entrega de prémios, que terá lugar na próxima 
sexta-feira (dia 17), pelas 14h30, no auditório 
da Polícia Judiciária em Lisboa.

A Casa do Povo de Lousado promove, 
próximo dia 25 de Maio, o “12.º Torneio 
de Damas. A presença de alguns dos 
melhores “damistas” nacionais está asse-
gurada e as inscrições são limitadas a 60 
participantes. O início da competição será 
pelas 11h15 com intervalo para almoço e 

entrega de lembranças a todos os parti-
cipantes. No final, pelas 19 horas, serão 
entregues os troféus aos vencedores.

Esta iniciativa tem o apoio da Câmara 
Municipal de Famalicão, Junta de Fregue-
sia de Lousado, Continental, Cafés Delta, 
Primor e Vieira de Castro. 

Lousado: Torneio de Damas
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Portugal elege 
21 representantes 
para o Parlamento Europeu 

Europa 
somos nós!

A União Europeia (UE) 
está em contagem decres-
cente para eleições. É neste 
preciso dia que Portugal ele-
ge pela oitava vez os seus re-
presentantes no Parlamento 
Europeu, um plenário com-
posto por 751 deputados, de 
28 estados-membros, e no 
qual a expressão nacional é 
de 21 representantes.

No teritório da UE, que na 
passada quinta-feira (9) as-
sinalou precisamente o Dia 
da Europa, as eleições terão 
que ocorrer entre 23 e 26 de 
Maio.

Reino Unido 
vai a eleições

Em 2019 as eleições 
europeias acontecem num 

quadro excepcional, a crise 
do Brexit. Depois de meses 
e meses de incógnita acer-
ca da participação do Reino 
Unido na votação, por força 
de um processo negocial de 
saída da UE que está longe 
de ter desfecho previsível, 
o Governo de Theresa May 
anunciou, na passada ter-
ça-feira, que vai mesmo a 
votos, uma vez que não há 
a expectativa de que o Par-
lamento britânico consiga 
ratificar a legislação para o 
Brexit antes da data marcada 
para as eleições. Assim, os 
britânicos vão mesmo votar 
a 23 de Maio.

Com o Brexit no horizonte 
de 31 de Outubro, os euro-
deputados britânicos serão 
eleitos à condição da saída 
do Reino Unido, o que os 

remete para um mandato 
temporário. Uma vez forma-
lizada a saída, o plenário do 
Parlamento Europeu deixa 
de contar com a participação 
dos 73 eurodeputados do 
Reino Unido, e por isso ema-
grece relativamente a 2014, 
passando dos 751 para os 
705 deputados (menos 46). 

Estado-membros 
não perdem lugares 
com saída do Reino 
Unido

De acordo com propos-
ta aprovada pelo Conselho 
Europeu em Junho de 2018, 
apenas 27 dos 73 lugares 
deixados vagos pelos de-
putados britânicos serão 
reafectados, no sentido de 

reflectir o princípio da pro-
porcionalidade. Desta feita, 
França passará a contar com 
mais cinco eurodeputados, 
assim como Espanha; Itália 
e Países Baixos com mais 
três; Irlanda com mais dois; 
e Suécia, Áustria, Dinamar-
ca, Finlândia, Eslováquia, 
Croácia, Estónia, Polónia e 
Roménia com mais um. Ne-
nhum outro estado-membro 
verá a sua representação re-
duzida, o que quer dizer que 
Portugal mantém os mes-
mos 21. 

Os restantes lugares não 
preenchidos, num total de 
46, permanecerão por redis-
tribuir, no sentido de prevenir 
eventuais futuros alarga-
mentos.

(CONTINUA NA PÁG. 12)

Famalicenses 
ao Parlamento Europeu

Em 2019, Famalicão tem um dos seus como cabeça 
de lista do CDS ao Parlamento Europeu. Nuno Melo, 
que exerce o cargo de eurodeputado desde 2009, vai 
a votos em circunstâncias distintas de 2014, altura em 
que foi quarto membro de uma lista de coligação com 
o PSD, encabeçada por Paulo Rangel, agora seu ad-
versário. 

Famalicense também é o sexto elemento da lista do 
Bloco, Ana Marcelino. A sua eleição será difícil, uma 
vez que para acontecer o partido teria que multiplicar 
por seis o número de votos de 2014. A cabeça de lista 
volta a ser Marisa Matias, eurodeputada desde 2009.

Há cinco anos PSD e CDS-PP, coligados, elegeram 
sete eurodeputados, contra os oito do PS. O PCP ele-
geu três, e o Bloco de Esquerda e o Partido Democrá-
tico Republicano um cada um. O Povo Famalicense 
desafiou-os para um artigo de opinião no qual se diri-
jam aos famalicenses, na expectativa de contrariar a 
abstenção (ver página 14).

ESPECIAL ELEIÇÕES EUROPEIAS - 26 DE MAIO DE 2019
REPORTAGEM DE SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Em Portugal, conhecidos 
que estão as listas candida-
tas, a discussão pública em 
torno dos desafios da EU 
para os próximos cinco anos 
– 2019/2024, período de vi-
gência do mandato no Par-
lamento Europeu - tem-se 
feito mais de acusações do 
que de propostas, e sempre 
à sombra de elevadíssimos 
índices de abstenção. 

É para contrariar esse dé-
fice de sentimento europeu, 
que se reflecte em taxas de 
abstenção superiores aos 66 
por cento, que vão surgindo 
projectos e programas de 
sensibilização. Alguns são 
disseminados pela própria 
UE, dirigidos aos 28 Esta-
dos-Membros, mas também 
há medidas de alcance na-
cional e local. No primeiro 
plano encontram-se progra-
mas como “Europa para os 
Cidadãos”, “Direito, Igualda-
de e Cidadania”, ou mesmo 
o “Erasmus +” – que conta, 
aliás, com uma adesão ex-
pressiva das escolas do con-
celho. Procuram promover a 
cidadania europeia e fomen-
tar a participação democrá-
tica em sentido restrito, mas 
também de um ponto de vista 
mais abrangente, através da 

Educação e dos Direitos. No 
plano nacional, o Parlamento 
dos Jovens, uma iniciativa 
da Assembleia da Repúbli-
ca que envolve a população 
estudantil na apresentação 
e debate de propostas, o 
foco é a sensibilização para 
a necessidade de adesão 
dos cidadãos à participação, 
mas alcança-se também a 
promoção da cidadania eu-
ropeia perante a possibili-
dade de demonstração no 
Parlamento Europeu. Num 
plano mais local, também 
a Câmara Municipal inclui 
a formação cívica dos cida-
dãos de amanhã, através de 
programas educativos como 
o “Mais Cidadania Jovem”. 
O programa está orientado 
para a promoção da partici-
pação dos jovens nas políti-
cas públicas, preparando-os 
para o exercício dos deveres 
cívicos, e visa contribuir para 
um futuro mais participativo 
e interventivo nas questões 
públicas, através de acções 
que abordam questões como 
o Pode Local, cultivam a re-
flexão sobre política, políti-
cos e as suas diferenças, ou 
remetem para questões mais 
simples como a idade certa 
para votar.

1987-2014: 
abstenção 
sempre 
a subir

A adesão de Portugal à 
EU (ex-Comunidade Econó-

mica Europeia) aconteceu 
em 1986. O país teve as 
suas primeiras eleições eu-
ropeias logo no ano seguin-
te, e a abstenção então ve-
rificada, de 27,58 por cento, 
está bem longe daquele que 
se verificou no último sufrá-
gio, onde se cifrou nos 66,33 
por cento.

Logo dois anos depois 
da adesão, nas eleições re-
alizadas em 1989, a absten-
ção subiu mais de 20 pontos 
percentuais, fixando-se nos 
48,9 por cento. Voltou a subir 
na casa dos 20 pontos per-
centuais em 1994, para os 
64,56 por cento, e só no ano 
de 1999 se constata uma 
descida da abstenção, que 
ao quarto acto eleitoral para 
designação dos representan-
tes ao Parlamento Europeu, 
ficou nos 59,7 por cento. Em 
2004 a indiferença dos elei-
tores volta a subir para 61,2 
por cento, novamente em 
2009 para os 63,23 por cen-
to, e chega a 2014 nos 66,33 
por cento.

Em Vila Nova de Fama-
licão, e com dados oficiais 
disponíveis em sites oficiais 

apenas no período 2004-
2014, a abstenção também 
tem vindo sempre a subir, 
apesar de ficar sempre uns 
pontos abaixo da média na-
cional. Em 2004 a abstenção 
foi de 56,94 por cento, em 
2009 de 57,25 por cento, e 
em 2014 já chegou aos 60,1 
por cento.

Portugal 20 
pontos acima 
da média 
europeia

A média da abstenção na 
UE nas eleições para o Par-
lamento Europeu, situou-se 
nos 42,6 por cento em 2014, 
data da última votação. Os 
números oficiais da união 
atribuem a Portugal mais de 
20 pontos percentuais acima 
dessa média (66,33 por cen-
to de abstenção). 

Portugal não é o pior dos 
cenários, mas está mais per-
to disso do que de se aproxi-
mar dos países onde o índi-
ce de abstenção é menor. O 

recordista da adesão é a 
Bélgica, onde a abstenção 
foi da ordem dos 10,36 por 
cento, seguida do Luxem-
burgo onde foi de 14,45, e 
de Malta, onde se fixou nos 
25,2. Por oposição, os recor-
distas da abstenção estão na 
Europa central. A Eslováquia 
registou, em 2014, uma taxa 
de abstenção de 86,95 por 
cento, seguida da República 
Checa com 81,8 por cento, 
e da Polónia com 76,17 por 
cento. 

Avaliando a expressão da 
abstenção dos países do sul 
da Europa, Portugal é mes-
mo aquele onde a indiferen-
ça perante o acto eleitoral 
mais se reflecte. Na vizinha 
Espanha, a abstenção fixou-
-se nos 56,19 por cento, ao 
passo que em Itália foi de 
42,78 por cento, e na Grécia 
de 40,03. Países do “cam-
peonato” de Portugal, com 
abstenções da ordem dos 60 
por cento, ainda são alguns: 
Bulgária, Estónia, Letónia, 
Países Baixos, Roménia, e 
Reino Unido, este último dis-
pensado de novas eleições 
por força da saída em curso.
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Portugal com abstenção da ordem dos 60%

Todos convocados, contra a abstenção

Bélgica

10,36%
Luxemburgo

Países com menor 
índice de abstenção 
(tendo em conta os resultados oficiais de 2014)

Países com maior 
índice de abstenção 
(tendo em conta os resultados oficiais de 2014)

14,45%
Malta

25,20%

Eslováquia

86,95%
República Checa

81,80%
Polónia

76,17%
(CONTINUA NA PÁG. 13
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Porque educar para a 
cidadania europeia é uma 
tarefa que diz respeito a to-
dos, o pelouro da Juventude 
da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão tem em 
marcha alguns que actuam 
junto das novas gerações, 
com o objectivo de as sen-
sibilizar para a necessidade 
de participarem activamente 
nas decisões, nomeadamen-
te naquelas que são determi-
nantes para a definição do 
futuro colectivo. Na rua, na 
freguesia, no município, no 
país, e numa União Europeia 
que também é a nossa.

“Mais Cidadania Jovem”, 
“Semana Europeia da Juven-
tude”, “Cidadania em Rede”, 
“Erasmus +”, são apenas al-
gumas das ferramentas que 
o município tem usado, ora 
como promotor, ora como 
parceiro, para promover uma 
cidadania plena, que não só 
é um direito, como um dever.

Consciente de que os jo-
vens se alheiam facilmente 
das decisões, a vereadora 
da Juventude, Sofia Fernan-
des considera que cabe aos 
decisores a capacidade de 
se reinventarem para captar 
a sua atenção. Como vere-
adora assume esse esforço 
de procurar chegar cada vez 
mais a eles, e mostra uma 

visão optimista do futuro: 
“acredito mesmo que este 
alheamento tem tendência a 
mudar. Sinceramente acre-
dito que a juventude tem 
tendência a mudar, e que 
os jovens tendem a ser mais 
participativos. Um jovem que 
pertence a uma associação 
- e temos feito um trabalho 
a esse nível apoiando a sua 
capacidade de iniciativa -, 
tem uma visão diferente do 
que é a sua participação em 
sociedade, e isso vai tradu-
zir-se numa maior adesão 
aos processos de decisão. 
Acho que isto, paulatinamen-
te, vai mudar”.

Sofia Fernandes admi-
te que esta mudança pode 
não ter ainda uma visibilida-
de mensurável no imediato, 
mas tem a certeza de que 
“este trabalho vai dar frutos 
daqui por uns anos”. “Os jo-
vens devem acreditar na Eu-
ropa, devem acreditar que os 
países, juntos, conseguem 
aquilo que não conseguem 
sozinhos. A nossa realidade, 
a realidade de Portugal é o 
que é porque estamos na 
Europa”, frisa, e remata: “o 
caminho, apesar de todos 
os defeitos que possa ter, é 
melhor o projecto europeu, e 
não acabar com ele”.

Instrumentos 
ao serviços de uma 
Europa de todos e 
para todos

“Mais Cidadania Jovem” 
é um dos projectos promovi-
dos pela autarquia. As visitas 
aos Paços do Concelho ser-
vem para contextualizar os 
jovens acerca do processo 
político que está por detrás 
das decisões, uma iniciativa 
que extrapola para a escala 
europeia. “Nós já não somos 
só cidadãos portugueses. 
Somos europeus, e os jo-
vens nascem neste quadro 
de uma Europa sem fron-
teiras”, esclarece Sofia Fer-
nandes, segundo a qual este 
projecto procura materializar 
essa realidade, servindo 
de complemento ao traba-
lho que também é feito nas 
escolas. “O que é que nós 
lucramos em ser cidadãos 
europeus? Tudo. É impor-
tante que os jovens saibam 
que tudo o que hoje temos, 
só temos porque estamos na 
União Europeia. Se não esti-
véssemos não teríamos”, fri-
sa, na certeza de que os fun-
dos estruturais e de coesão 
trouxeram Portugal para um 
quadro de desenvolvimento 
que não conseguiria atingir 

isolado.
Outro dos projectos pro-

movidos pela Câmara Mu-
nicipal, é o da Semana Eu-
ropeia da Juventude, que 
decorreu de 29 abril a 5 
maio, que tem como tema 
“Democracia e EU”. Sensi-
bilizar para as eleições Eu-
ropeias, dar a conhecer pre-
cisamente as oportunidades 
Erasmus+, o projecto Corpo 
Europeu de Solidariedade, e 
o Programa Discover EU (2 a 
16 de maio), são alguns ob-
jectivos da jornada.

No âmbito do projecto a 
Casa da Juventude recebeu 
cinco turmas da Escola Pro-
fissional Cior, para dinamizar 
o jogo da Europa. Foi ainda 
exibido um filme que aborda 
também questões da Euro-
pa.

Para além das matérias 
mais programáticas, as es-
colas com ensino secundá-
rio foram desafiadas para, 
através dos alunos do Par-
lamento Jovem, dos Clube 
da Europa, ou delegados de 
turma, para debater o tema 
“A minha Europa…”, reco-
lhendo sugestões de melho-
ria para a Europa (Estratégia 
Europeia de Juventude). A 
ideia é que as escolas que 
aceitem o desafio façam en-
viar as suas opiniões para 

que sejam remetidas ao co-
ordenador da Eurodesk, que 
as fará chegar ao Parlamen-
to Europeu.

“Cidadania em Rede” é 
outro dos projectos dinami-
zados pelo município, actu-
ando através das associa-
ções. Yupi e Pasec têm sido 
as grandes interlocutoras, 
com, o objectivo de “provo-
car as associações ou jo-
vens que queiram integram 
projectos que envolvam a 
Europa, envolvendo jovens 
de outros países, numa lógi-
ca de intercâmbio”, esclare-

ce a vereadora.  
Para além disso a autar-

quia famalicense também é 
mediadora do projecto eu-
ropeu “Erasmus +”, que pro-
move o contacto dos jovens 
famalicenses com outras 
realidades europeias. “Diria 
que as escolas famalicenses 
estão a trabalhar muito bem 
esta área. Nós somos como 
que um complemento desse 
trabalho”, conclui.

Município comprometido com o reforço do sentimento europeu junto das novas gerações, 
garante vereadora da Juventude

“O caminho é melhorar o projecto europeu 
e não acabar com ele”

“Este tipo de projectos é uma mais-valia para os jovens”. Essa é a convicção de Eugénia Mendes e Isa Santos, duas 
docentes da Escola Profissional Cior que na passada sexta-feira acompanharam um grupo de alunos à Casa da Juventude, 
onde se envolveram em jogos que lhes permitem explorar conhecimentos acerca da União Europeia (EU).

“Estamos a formar jovens, alguns começam já a ter idade para votar, e é importante motivá-los e sensibilizá-los para 
participar activamente na vida em sociedade. As escolas têm feito um bom trabalho, no meu entender, mas ainda há um 
caminho a percorrer”, sustenta Eugénia, que identifica esta Semana Europeia da Juventude como “mais uma ferramenta” ao 
serviço desse trabalho que tem que persistir, na medida em que constata que alheamento dos jovens face à política nacional 
e europeia é ainda uma realidade.

Para além destas iniciativa promovidas pelo município, e das que a própria escola desencadeia (precisamente na passa-
da semana a Cior realizou a Semana da Europa), Eugénia Mendes considera que o programa Erasmus + é um instrumento 
importante ao serviço da promoção desse sentimento europeu. Depois de ter acompanhado dezenas de alunos, em dezenas 
de acções de mobilidade realizadas ao abrigo daquele programa financiado pela EU, a docente afirma que “mostrar-lhes 

um mundo de oportunidades que está para além da terra que eles conhecem” é também essencial. O programa europeu tem a 
vantagem de “promover a autonomia, o espírito de iniciativa, dar-lhes a conhecer outras realidade laborais, outras culturas e 
outras línguas”, um somatório de vantagens que faz de si uma entusiasta deste Erasmus +, em que a Cior aposta fortemente. 
“Diria mesmo que o Erasmus +, para a Cior, é uma espécie de bandeira”, refere, sublinhando que a escola tem na experimen-
tação e na vivência um pilar fundamental para a formação integral dos seus alunos.

Isa Santos, que igualmente já acompanhou alunos nestas jornadas de mobilidade além fronteiras, considera que também 
tem a vantagem de lhes mostrar que a Europa não é só o território para onde “os nossos emigram”, e que há um universo 
de outras realidades e oportunidades que eles podem, querendo, aproveitar. Por outro lado, sustenta, para muitos alunos o 
Erasmus + vem também permitir “a experiência de uma vida”, na medida em que em muitos casos esta é a primeira vez que 
viajam para lá do seu país e da sua realidade.

A docente que lecciona na Cior e noutros territórios educativos, constata que Famalicão revela uma aposta firme na mobi-
lidade, o que se reflecte depois numa maior adesão dos alunos. Diz mesmo que, se noutras escolas onde trabalha o Erasmus 
+ é um “desconhecido” que os alunos encaram com ceptiscismo, na Cior o programa é um agente motivador.

Docentes da Cior acompanharam alunos às acções da Semana Europeia da Juventude

Semana Europeia da Juventude e Erasmus +, 
“mais-valias” ao serviço da cidadania

Eugénia Mendes Isa Santos

(CONTINUA NA PÁG. 14)
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As próximas eleições eu-
ropeias acontecerão num 
dos momentos  mais difíceis 
da história do nosso projecto 
comum. A União Europeia 
(UE) é hoje confrontada com 
um conjunto de problemas 
sem paralelo e dificilmente 
previsíveis nos ciclos eleito-
rais precedentes, saídos das 
eleições em 2009 e 2104. 
São vários os exemplos:

- Depois de sucessivas 
adesões de países, que vi-
ram na UE o espaço mais 
desejado, os britânicos opta-
ram pelo Brexit, numa incóg-
nita que terá consequências 
graves para todos;

- O terrorismo é uma re-
alidade;

- As respostas às pres-
sões migratórias e com refu-
giados dividem os europeus;

- Partidos tradicionais que 
durante décadas alternavam 
nos governos, estão a desa-
parecer e a ser substituídos 
por novos partidos, ou mo-
vimentos, casos da França, 

Grécia, Itália, Espanha;
- Partidos de extrema-es-

querda e de extrema-direita 
que têm como escopo im-
plodir a UE, reforçam-se nas 
urnas;

- E quando tudo isto colo-
ca em risco o futuro da UE, 
as taxas de abstenção em 
eleições são enormes - su-
peram em média os 60% 
- e os jovens, os principais 
beneficiários desse projec-
to, são os que mais se abs-
têm, em valores próximos de 
80%.

São várias as causas 
para este cenário:

-  O federalismo está a 
matar a UE. A Europa é um 
mosaico. Somos feitos de 
histórias, línguas, tradições 
e interesses muito diversos. 
Mas essa diversidade é na 
verdade a nossa maior ri-
queza.

Os tratados estabelecem 
como regra o princípio da 
subsidiariedade, que esta-
belece que as instituições 
europeias só devem decidir, 
quando os Estados não fa-
çam melhor.

Em 2004, a França e a 
Holanda rejeitaram uma 
constituição europeia.

Apesar disto, contrarian-
do tratados e a vontade dos 

povos, burocratas em Bruxe-
las querem impor um modelo 
federal que esses povos não 
desejam. Procuram forçar 
decisões que se em alguns 
países são naturais, noutros 
contrariam as convicções e 
interesses estratégicos dos 
outros.

Em cima da mesa, por 
exemplo, está a vontade  da 
criação de impostos euro-
peus que PS e PSD acor-
daram por escrito e de aca-
barem com o direito de veto 
dos Estados, em relação 
aos seus interesses vitais, 
nomeadamente na política 
externa e fiscalidade, como 
os mesmos partidos votaram 
em Estrasburgo, num erro 
absolutamente capital. Com 
uma máquina fiscal a criar 
em Bruxelas, somando aos 
impostos que já pagamos, 
novos impostos europeus, 
hoje serão abrangidas as 
áreas do digital, transacções 
financeiras e o carbono, mas 
amanhã serão quaisquer ou-
tras. Sabemos sempre como 
os impostos começam, mas 
nunca como acabam. Se 
depois, 16 países apenas 
quiserem fixar impostos so-
bre todos os demais, não ha-
verá como dizer Não, sejam 
os alvos o mar português, 

a nossa indústria têxtil ou a 
agricultura.

- A corrupção é outra das 
causas. Os povos estão can-
sados de votarem em polí-
ticos que pedem votos com 
palavras belas, mas depois 
são obreiros de casos de 
corrupção que fazem títu-
los nos jornais, sem que na 
maior parte dos casos resul-
tem condenados e pior, o di-
nheiro de que ilicitamente se 
apropriaram seja devolvido 
ao erário público. A corrup-
ção mina todos os dias os 
pilares das democracias.

- A carga fiscal é em mui-
tos países, simplesmente, in-
suportável. Não raras vezes, 
pessoas trabalham metade 
do ano, ou perto disso e todo 
o produto desse trabalho 
é para entregar ao Estado, 
apenas aforrando nos me-
ses subsequentes. Não é 
normal. Uma coisa é justiça 
fiscal e outra a usurpação 
tributária.

- Do mesmo modo, países 
há que acumulam dívidas pú-
blicas muito superiores à sua 
capacidade de criar riqueza. 
O resultado dos gastos irres-

ponsáveis são normalmente 
as situações de bancarrota 
e austeridade, como a saída 
do desastre socialista entre 
2005 e 2011.

Apesar de tudo isto, há 
uma mensagem que tem de 
ser muito clara. A UE é um 
projecto extraordinário, que 
tem de ser preservado.

É graças à CEE e à UE 
que vivemos uma paz pro-
longada desde 1945. As 
guerras napoleónicas signi-
ficaram cerca de 6 milhões 
de mortos, a Primeira Guer-
ra Mundial perto de 30 mi-
lhões de mortos, a Segunda 
Guerra Mundial mais de 80 
milhões de mortos. Estamos 
há 74 anos em paz.

A geração dos nossos 
avós combateu na Primeira 
Guerra Mundial. A geração 
dos nossos pais combateu 
em África. A nossa geração 
tem sido poupada à guerra.

A autonomia alimentar é 
uma realidade. Os europeus 
venceram genericamente a 
tragédia da fome, produzin-
do alimentos de qualidade e 
seguros, a baixo preço, gra-
ças à PAC.

Criamos a livre circulação 
de bens, pessoas, serviços 
e capitais. Dispomos de um 
mercado de 500 milhões de 
pessoas e 28 países.

A UE é a maior economia 
do planeta. Deixará de ser 
concretizando-se o Brexit.

Somos o maior espa-
ço de solidariedade social. 
7% da população mundial, 
é responsável por 50% das 
despesas sociais do planeta, 
no apoio ao desemprego, à 
velhice e à saúde.

Nas próximas eleições 
europeias é tudo isto que 
está realmente em causa. 
Nenhum regime ou sistema 
político foi perpétuo. A UE 
também não será. Cabe-nos 
lutar pela maior longevidade 
possível.

Neste momento, o maior 
inimigo da UE, está na abs-
tenção dos moderados, dan-
do força aos extremistas que 
se mobilizam e não fogem 
das urnas.

Por isso, no próximo dia 
26 de Maio, não fique em 
casa. Vote pelas democra-
cias e pelo nosso futuro co-
mum.

Nuno Melo, cabeça de lista do CDS-PP

Quando a abstenção é o maior inimigo

Aproximam-se as elei-
ções para o Parlamento Eu-
ropeu e o principal adversá-
rio de todos os candidatos 
é a abstenção. Em 2014, a 
taxa de abstenção dos elei-
tores portugueses foi de 
66,2%, valor muito diferente 
do registado em 1987, dois 
anos depois da adesão à 
CEE, quando foi de apenas 
27,8% (PORDATA). 

Esta diferença é sintomá-
tica do crescente desinteres-
se e do progressivo distan-
ciamento entre eleitores e 
eleitos. Mesmo sabendo que 
o fenómeno do aumento da 
abstenção não ocorre ape-
nas entre os portugueses, 
nem apenas nas eleições 
para o Parlamento Europeu, 
estendendo-se a outros paí-
ses e, em Portugal, também 
a outros actos eleitorais, po-
demos arriscar uma tenta-
tiva de explicação das suas 
causas e do combate que é 
preciso travar contra este ad-

versário. No que respeita às 
causas, há uma que parece 
óbvia e que é o sentimen-
to generalizado de que “o 
meu voto não fará diferen-
ça nenhuma”, o Parlamento 
Europeu não tem poderes 
legislativos, não é lá que são 
tomadas as decisões que 
realmente importam. Junta-
-se a esta, a confusão ins-
titucional entre os diversos 
órgãos dirigentes da União 
Europeia, o Parlamento Eu-
ropeu, o Conselho da União 
Europeia, o Conselho Euro-
peu, a Comissão Europeia, 
sem uma clara definição das 
competências de cada um, 
que seja perceptível para 
os cidadãos. Mas podemos 
apontar outras, o descrédito 
dos políticos, a inoperância 
de algumas instituições, a 
falta de cultura democrática 
e de memória histórica da 
conquista do direito ao voto, 
e muitas mais talvez, causas 
contra as quais se tem trava-
do uma batalha inglória.

 É mais fácil apontar as 
causas, e até as assustado-
ras consequências de um 
contínuo aumento da abs-
tenção, do que as soluções. 
Mas de todas as soluções 
em que possamos pensar, 
há uma que merece des-

taque: a Escola. A Escola 
tem que, necessariamente, 
fomentar uma cultura cívica 
de participação democráti-
ca, e a Escola tem falhado 
esse desígnio. A Estratégia 
Nacional de Educação para 
a Cidadania a partir do pre-
sente ano letivo passou a ser 
implementada em todas as 
escolas públicas e privadas, 
“visando a construção sóli-
da da formação humanística 
dos alunos, para que assu-
mam a sua cidadania garan-
tindo o respeito pelos valo-
res democráticos básicos 
e pelos direitos humanos, 
tanto a nível individual como 
social, a educação constitui-
-se como uma ferramenta 
vital. (…) os professores têm 
como missão preparar os 
alunos para a vida, para se-
rem cidadãos democráticos, 
participativos e humanistas, 
numa época de diversidade 
social e cultural crescente, 
no sentido de promover a to-
lerância e a não discrimina-
ção, bem como de suprimir 
os radicalismos violentos. 
(…) A formação humanista 
dos professores é, pois, fun-
damental (…)”(DGE). É, é, de 
facto, fundamental. 

Ana Marcelino, 6.ª da lista do BE

A participação 
nas eleições europeias
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PSD defende mudança 
do posicionamento 
e da prática sindical

Impõe-se uma mudança 
de mentalidades para valo-
rizar o papel dos sindicatos 
como um instrumento ao 
serviço da valorização da 
democracia, uma mudança 
que retire da equação as 
conotações políticas. Essa 
foi a principal conclusão 
retirada do debate que o 
PSD de Vila Nova de Fa-
malicão promoveu no pas-
sado dia 3, subordinado ao 
tema “Sindicatos: arma do 
passado ou ferramenta do 
futuro?”.

A iniciativa, realizada no  
âmbito das comemorações do 25 de Abril e do Dia do Trabalhador, contou com a presença 
de Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, Joaquim 
Daniel Rodrigues, da União e Sindicatos de Braga, Vitor Sampaio, do SINDEQ - Sindicato 
das Indústrias e Afins e o empresário Miguel Soares, da Partteam, como principais ora-
dores.  

O presidente da comissão política do PSD de Famalicão, Paulo Cunha, segundo o qual 
“a atividade sindical em Portugal está a mudar”, temse assistido nomeadamente a uma al-
teração do discurso sindical, que já não debate só sobre a questão salarial, “preocupando-
-se com outras questões importantes como é o caso da compatibilização do trabalho com a 
família, a formação dos seus recursos humanos e a relação entre patrões e trabalhadores”. 

O social-democrata apelou, entretanto, que com a mudança de discurso ocorra também 
uma alteração das ferramentas para a acção reivindicativa sem perda da eficácia que re-
sulta das greves. “Os autores e promotores das ações sindicais não são quem, na prática, 
sofre com essas mesmas ações”, lembrou a propósito.

O debate foi promovido pela Comissão Concelhia do PSD de Famalicão em conjunto 
com os Trabalhadores Social Democratas, a Juventude Social Democrata e as Mulheres 
Social Democratas de Famalicão, inserindo-se na estratégia do partido de abertura à so-
ciedade civil e de contributo à solidificação da democracia e à construção de uma socieda-
de mais participativa e esclarecida.

Aluna do Agrupamento Camilo 
com Menção Honrosa nas Olimpíadas 
Nacionais de Filosofia  

Ana Rita Cortinhas, alu-
na do 11.º ano do Agrupa-
mento de Escolas Camilo 
Castelo Branco, recebeu 
uma Menção Honrosa nas 
Olimpíadas Nacionais da 
Filosofia, realizadas nos 
passados dias 3 e 4 em Lis-
boa.

Participaram 48 esco-
las no evento, e 96 alunos. 
Destes, dez são seleccio-
nados pelos professores 
acompanhantes, com o 
objectivo de serem sub-
metidos à apreciação de 
uma Comissão Científica 
constituída essencialmente por professores universitários. Foi no âmbito desta “rigorosa 
seleção” que foi atribuída ao ensaio da aluna Ana Rita Cortinhas, a 1ª Menção Honrosa 
(correspondente ao 4.º lugar nacional).
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Mais de uma centena de 
jovens foram mobilizados 
pelo programa municipal Ser 
Europa. Ao todos as acções 
dirigiram-se a 119 jovens en-
tre os 14 e os 19 anos para 
projetos de intervenção so-
cioeducativa e de mobilidade 
em vários países europeus.

Os projetos de mobilida-
de foram organizados em 
colaboração com as escolas 
e com o tecido associativo 
do concelho e mobilizaram 
mais 30 jovens, todos do en-
sino secundário para países 
como Itália, Turquia e Espa-
nha.

Ao nível dos projetos de 
intervenção socioeducativa 
foram quase 90 os jovens 
que integraram ou iniciaram 
projetos de ligação à comu-
nidade integrados em asso-
ciações locais ou na própria 
comunidade educativa.

Estes projetos tiveram por 
base a Rede de Clubes Eu-
ropa, dinamizada pelos téc-
nicos do Projeto Ser Europa, 
do pelouro da Educação.

Os Clubes Europa são 
um centro dinamizador de 
atividades no âmbito da 
educação para a cidadania 
europeia. Estes clubes são 
compostos por técnicos de 

juventude, professores e 
alunos que desenvolvem um 
conjunto de atividades com 
o objetivo de alargar os co-
nhecimentos sobre a Europa 
e a União Europeia, desen-
volvendo ao mesmo tempo 
competências no âmbito do 
associativismo juvenil, in-
tercâmbio de boas práticas, 
das TIC e linguísticas, tanto 
na língua materna como em 
línguas estrangeiras.

Os Clubes Europa têm 
como objetivos gerais criar 
um espírito europeu entre os 
seus membros, transmitin-
do-o aos outros membros da 
comunidade em que estão 
inseridos, promover, com o 
apoio das entidades compe-

tentes, ações de dinamiza-
ção tendentes a uma melhor 
informação sobre a Europa 
Comunitária, nomeadamen-
te, aspetos geográficos, his-
tóricos, culturais, económi-
cos e as próprias instituições 
e promover o conhecimento 
do património cultural e natu-
ral da Europa e dos proble-
mas contemporâneos que a 
Europa enfrenta.

Por fim, estes clubes de-
sencadeiam um conjunto de 
ações que também preten-
dem contribuir para a com-
preensão do pluralismo eu-
ropeu, para a compreensão 
e tolerância recíprocas, para 
uma tomada de consciência 
relativamente à interdepen-

dência europeia e mundial e 
à necessidade de coopera-
ção e ainda contribuir para 
a criação do sentido de res-
ponsabilidade dos alunos 

enquanto jovens cidadãos 
europeus, no que respeita à 
paz, aos direitos do homem 
e à defesa e conservação 
do ambiente e do património 

cultural.

Programa Ser Europa é dinamizado pelo municipio

Mais de 100 jovens  envolvidos em projetos europeus
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A jogar “em casa”, Nuno 
Melo arrancou para a cam-
panha eleitoral para as Eu-
ropeias de 26 de maio com 
acusações duras ao PS, o 
qual acusou de “absoluta 
delinquência bancária”, em, 
processos como BPP, BPN 
e Caixa Geral na vigência de 
administradores socialistas, 
nomeados pelo Governo de 
José Sócrates e de que fazia 
parte António Costa.

Num jantar que em Vila 
Nova de Famalicão reuniu 
cerca de 600 apoiantes,  
Nuno Melo questionou o 
empréstimo de 350 milhões 
de euros feito pela Caixa 
Geral de Depósitos a uma 
fundação privada indican-
do ainda outros exemplos 
da má gestão socialista da 
banca”. E rematou: “a culpa 
é da absoluta delinquência 
bancária que, durante anos, 
com os socialistas a man-
dar se transformou a gestão 
dos bancos no pior que já se 
viu na Europa e em tragé-
dias que se chamaram BPP, 
BPN e Caixa Geral de De-
pósitos”. Na mesma senda, 
questionou ainda “como é se 
reestruturou a dívida do se-

nhor Joe Berardo contra os 
pareceres de risco do pró-
prio banco público”; e como  
é que “administradores do 
banco, nomeadamente Ar-
mando Vara e Santos Ferrei-
ra, nomeados por um Gover-
no que era de José Sócrates 
conseguiram ser nomeados 
para o conselho de adminis-
tração do BCP cujas ações 
foram compradas por Joe 
Berardo”.

Convicto de que “o CDS 
é, nesta campanha, um exer-
cício de decência”, o cabeça 
de lista do CDS reiterou: “es-
tamos fortes, estamos uni-
dos e esperamos um grande 
resultado, desde logo uma 
grande votação neste nos-
so grande concelho de Vila 
Nova de Famalicão”.

Assunção Crista, presi-
dente do CDS presente nes-
te arranque oficial da campa-
nha, também se atirou ao PS 
e acusou-o mesmo de atacar 
o seu partido “por medo”. 
“Quiseram atacar-nos. Qui-
seram atacar-nos, mas hoje 
estamos aqui todos juntos 
para dizer a todo o país que o 
CDS está bem vivo, está for-
te e unido para o combate“, 

referiu a propósito.
A líder juntou mesmo este 

invocado receio do PS com 
a crise política vivida há se-
manas com o processo da 
recuperação do tempo de 
serviços dos professores. 
“Esta é, porventura, a gran-
de razão para António Costa 
querer eleições antecipadas. 
Tem medo. Tem medo. Mas 
nós, pelo contrário, não te-
mos qualquer medo. É altura 
de dizer basta e é agora, já 
nestas eleições, não vamos 
esperar por outubro. Vamos 
dizer basta de uma governa-
ção falhada na saúde, nos 
fundos comunitários, nos 
elevadíssimos impostos, na-
quilo que tem sido palavra 
permanente incumprida por 
parte do primeiro-ministro”, 
disse.

Ricardo Mendes, presi-
dente da Concelhia de Vila 
Nova de Famalicão do CDS, 
invocou o significado que 
os comícios em Vila Nova 
de Famalicão já carregam. 
“Mais uma vez partimos 
desta sala para um grande 
resultado, estou certo disso 
como estou também certo 
que os famalicenses irão 

votar expressivamente no 
Nuno Melo”, assinalou, refe-
rindo-se a Nuno Melo como 
um “defensor intransigente 
dos valores que nos definem, 
combativo na luta pelas cau-
sas certas”. Acrescentou que 
“o Nuno representa a verda-
de, o compromisso e a serie-
dade, em contraponto com 
este PS que coloca como 
cabeça e lista um ex-ministro 
de uma governação que nos 
levou a falência”. Conclui, a 
propósito: “a haver justiça, e 

sei que ela tarda, mas vem, 
iremos arrancar daqui para 
uma grande vitória para o 

nosso partido”.

Campanha eleitoral para as Europeias arrancou em Famalicão em jantar com 600 apoiantes

Nuno Melo ataca “absoluta delinquência bancária 
do PS

Escola dinamizou Semana da Europa

Cior é uma das escolas 
com mais mobilidades 
em contexto europeu

A Escola Profissional 
Cior, uma das escolas por-
tuguesas com maior nú-
mero de mobilidades em 
contexto europeu, viveu a 
Semana da Europa, na pas-
sada semana. Destaque 
para o debate subordinado 
ao tema “A importância da 
mobilidade em contexto eu-
ropeu para a qualificação 
de recursos humanos”, da 
qual resultou a convicção 
da mais-valia que represen-
ta para os alunos.

Para Amadeu Dinis, di-
retor da escola, as mobilidades no espaço europeu, para além de possibilitarem o “aumen-
to de competências, práticas e vivências, capacidade de adaptação, trabalho em equipa, 
sentido de responsabilidade e autonomia dos formandos e o descortinar de novos horizon-
tes” em diferentes contextos geográficos, económicos, empresariais e culturais, “facilitam 
e promovem também a vivência da cidadania europeia na sua plenitude, como melhor 
antídoto aos momentos de turbulência que a Europa enfrenta”.

As empresas e instituições que acolhem os alunos da Cior, segundo Amadeu Dinis, 
relevam que os alunos têm “vontade de aprender, capacidade de adaptação em contextos 
adversos, organização e o gosto pelas aprendizagens inovadoras”.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, marcou 
presença no debate do passado dia 7 e incitou: “aproveitem bem estas oportunidades e 
experiências vividas, pois são passos muito importantes para a vossa realização pessoal 
e profissional”.

Refira-se que a Cior é uma das escolas portuguesa com maior número de mobilidades 
em contexto europeu, através de uma rede de empresas e instituições parceiras espalha-
das pela maior parte dos países da Europa. No decorrer do seu percurso formativo, todos 
os alunos fazem um estágio num país da Europa. É de referir também que esta escola, 
como entidade de acolhimento, recebe anualmente grupos de estudantes de vários países 
da Europa. 

No âmbito da Semana da Europa realizaram-se, ainda, no auditório da escola, ações de 
partilha de experiências e disseminação de boas práticas por parte de alunos dos cursos 
técnicos de Programação e Maquinação, Mecatrónica Automóvel, Animação Sociocultural, 
Eletrónica, Automação e Comando,que, no decorrer deste ano frequentaram estágios na 
Áustria, Itália, Espanha, Polónia, Malta,Grécia, Reino Unido e Finlândia, através do progra-
ma Erasmus+.

A solidariedade também esteve presentea través de uma recolha de sangue, por parte 
dos membros da comunidade escolar, em articulação com a Associação de Dadoresde 
Sangue de Famalicão e Instituto Português do Sangue.

Dádiva de Sangue em Calendário

Precisamente a Associação de Dadores de Sangue promove, no próximo dia 19, uma 
colheita de sangue no Salão Paroquial de Calendário, a realizar entre as 09h00 e as 12h30 
pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação. (IPST). É aberta à população.

Zome pinta sede 
da “Dar as Mãos”

Mais de duas 
dezenas 
de consultores 
imobiliários da 
zona arregaçaram 
as mangas e foram 
pintar um espaço 
interior da sede 
da Associação 
Dar as Mãos.
Muita animação 
entre todos os 
colaboradores da 
Zome para assim 
oferecer a uma 
associação 
dirigida por 
voluntários que 
ao longo de 25 
anos tem dado as 
mãos a quem mais 
precisa.
O Coronel 
Bacelar Ferreira 
não deixou 
de salientar 
a importância 
destes gestos e 
agradecer a Zome 
Imobiliária.
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Tribunal Judicial da Comarca de Braga
Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão - Juiz 1

ANÚNCIO
VENDA POR NEGOCIAÇÃO PARTICULAR

Administradora de Insolvência: Dalila Lopes   Agente de Execução: Ana Antunes
Insolvente: Maria José da Costa Faria               Executado: Bruno André da Costa e Silva 
Processo n.º 1479/13.6TJVNF                           Processo: 1748/12.2TJVNF

Nos autos acima identificados procede-se à venda por negociação particular, através de 
apresentação de proposta em carta fechada do seguinte bem, apreendido no âmbito do 
processo de insolvência:

---- Prédio Urbano – fracção autónoma designada pela letra Q, do prédio urbano sito na 
Rua Alberto Sampaio, n.º1199, 3º esquerdo frente, lugar de Outeiro, freguesia de Calendá-
rio, concelho de V.N. Famalicão, Tipo T2, com área de 90 m2, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de V.N. Famalicão sob o nº. 685/19930504 - Q, e inscrito na matriz sob 
o artigo 3091- Q- Calendário-----------------------------------------------------------------------

A proposta deverá ser enviada em envelope fechado, até ao dia 7 de Junho 2019, com in
dicação de «Proposta de Compra – Processo nº 1479/13.6TJVNF - MARIA JOSÉ COS-
TA FARIA», para a morada da administradora de insolvência na Rua Camilo Castelo Bran-
co, n.º 21 – 1º - 4760-127 Vila Nova de Famalicão.
Na proposta tem de constar o preço proposto para a aquisição do bem, a identificação 
completa (nome, n.º de cartão de cidadão, n.º fiscal e residência), assinatura do propo-
nente.
As propostas têm de ser acompanhadas com cheque caução no valor de 20%.
Em caso de desistência da proposta apresentada o valor da caução reverte para a 
massa insolvente.
A visita ao imóvel será no dia 17 de Maio entre as 11:00 e as 12:00, mediante marca-
ção prévia.
Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram.

Valor Mínimo de Venda ------------------------------------------------------------- €70.000,00€

A Administradora da Insolvência
Dalila Lopes

Conversas partilhadas 
por pais, profissionais e 
educadores, “workshops”, 
convívio entre as crianças e 
familiares e ainda um “mer-
cadinho” de frutas e legu-
mes vão marcar a semana 
da família que a Associação 
promove entre os dias 14 e 
17 de maio, nas suas insta-
lações.

No dia 14 de maio, entre 
as 19h00 e as 20h00, a te-
rapeuta Raquel Neiva, que 
dinamizará o “workshop” 
“Linguagem: aquisição, de-
senvolvimento e sinais de 
alerta” estará na Gerações 
para um encontro que serve 

para ajudar a perceber, por 
exemplo, de que forma o uso 
da chupeta pode condicionar 
o desenvolvimento da lingua-
gem. “Este é um tema cada 
vez mais presente, uma vez 
que várias crianças apresen-
tam atrasos e dificuldades da 
linguagem que decorrem do 
uso excessivo da chupeta”, 
suscita o presidente da di-
recção, Mário Martins.

A série de colóquios con-
tinua no dia 15 de maio, à 
mesma hora, desta vez sob 
a responsabilidade da psicó-
loga Helena Costa que vai 
abordar as eternas questões 
sobre as birras, num encon-
tro que terá como tema “Míú-
dos e graúdos: o jogo do bra-
ço de ferro”.

Por fim, e no encerramen-
to deste ciclo de “workshops”, 
no dia 16 de maio, em igual 
horário, vai estar na Asso-
ciação Gerações a psicóloga 
Sara Brandão para dinami-
zar a palestra “A Brincadeira, 
a televisão e o comporta-
mento infantil”, para compre-
ender melhor as vantagens 
e desvantagens das novas 
tecnologias que hoje estão 
tão presentes na vida das 
crianças. 

A inscrição nestas três 
sessões de debate é total-
mente gratuita e são abertas 
aos pais das crianças que 
frequentam a instituição, 
mas também outros familia-
res que pretendam esclare-
cer dúvidas e questões so-
bre os assuntos que serão 
debatidos. Cada sessão tem 
como limite máximo a partici-
pação de 25 pessoas. 

A semana da família da 
Gerações termina no dia 19 
de maio, entre as 16h30 e as 
18h, com um convívio entre 
as crianças e os seus fami-
liares e amigos, no espaço 
exterior da instituição, onde 
serão partilhados momen-
tos de alegria e divertimen-
to entre adultos e crianças, 
através do brincar puro e 
genuíno.

 Uma “Feira de Frutas e 
Legumes”, organizada pelo 
Centro Educativo da institui-
ção que se encontra a anga-
riar fundos para uma viagem 
de avião a Lisboa, com uma 
visita à Kidzania, encerrará 
este dia e esta semana, em 
que a Associação Gerações 
celebra os valores da família.

De 14 a 17 de Maio

Gerações promove Semana 
da Família

Mostra Comunitária de Cruz 
no próximo fim de semana

A freguesia de Santiago da Cruz é palco, no próximo fim de semana (18 e 19 de Maio), 
da sua Mostra Comunitária. Destaque para as 3 Horas Resistência BTT de sábado, a partir 
das 19 horas. Pouco depois a festa prossegue nas tasquinhas, com direito a porco no es-
peto. Às 22h30 haverá entrega de prémios da prova, seguindo-se meia hora depoius uma 
noite de fado com  Mariana Silva. No domingo destaque a aula de zumba às 11h00, e uma 
tarde repleta de animação com as crianças da escola, a Associação de Pais, a culminar 
com o XXV Festival de Folclore. Durante a Mostra estará patente na Junta a exposição 
“Santiago da Cruz d’Outrora”

Juventude Popular “renova” 
com José Miguel Silva

José Miguel Silva volta 
a reassumir a liderança da 
Juventude Popuplar (JP) de 
Famalicão, e tomou posse 
na passada sexta-feira du-
rante o jantar de arranque da 
camapnha de Nuno Melo.

Numa altura que se lança 
ao segundo mandato, o líder 
estabeleceu como priorida-
des a implantação da JP, a 
credibilização da política, o 
ambiente e a área social.

Acusou António Costa de 
criar uma encenação à volta 
do tema da Educação e dos 
professores, e questionou pelo papel do titular da pasta: “por acaso alguém viu o ministro da 
Educação ser referido ou ter direito a opinião no assunto? Precisamente o mesmo que fechou 
escolas e criou o caos no ensino em Vila Nova de Famalicão? Ou António Costa assumiu esta 
guerra, criada pelo próprio apenas e só com objectivos eleitorais ?”. Já o presidente da JP 
nacional, Francisco Rodrigues dos Santos, disse que “o partido será jovem quando os jovens 
forem o partido”.
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HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

LOIRA CÉLIA 
Rainha do O natural.

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

dias a partir das 8h. 
Corpo bem feito.

TLM.: 915 785 033

FAMALICÃO
Loira, sexy, magra, peito 

durinho, oral natural, adoro 
69, mi... Todas as posições

 nas calmas.
TLM.: 918 081 000

LOIRINHA
Peito avantajado e corpo bem feito, 

oral natural, compelta, 
adora miminhos, para homens 
de bom gosto. Todos os dias 

até à meia noite. Com acessórios.

TLM.: 916 588 266

RELAX 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

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

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

ACABEI DE 
CHEGAR NA CIDADE 
Morena, jeitosa, bumbum 

arrebitado, completa, 
com acessórios.

TLM.: 912 108 341

SUPER 
NOVIDADE

2 AMIGAS JEITOSAS.
TLM.: 912 108 341

ABALAR 
FAMALICÃO

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

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

Garanto bom sexo e boa 
companhia! Também casais.

 Várias massagens
 + acessórios.Últimos dias.

TLM.: 963 073 534

SARA
Linda, momentos 

inesquéciveis, ambiente 
sedutor, faço deslocações 

a hotel e motel, 
massagens e acessórios.
TLM.: 915 104 229

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

TLM.: 917 695 497

1.ª VEZ 
23 anos. Loira, alta, 
peito grande, magra, 

elegante, corpo TOP. O 
natural, espanholada, 
69, mi..., dou beijinhos, 
massagem relaxante 

sensual, várioas 
acessórios. Sou 

meuiguinha. Atendo em 
lingeri em apartamen-
to privado. Venha-me 

experimentar.
TLM.: 912 568 844

TRAVESTY
1.ª VEZ

Cavalona, dote XXL, peito 
50, ativa / passiva, 
69 c/ massagem. 

Botão de rosa. 
Beijos de lingua. Para 
todos os seus delírios.

TLM.: 961 456 913

A GABRIELA
Morena, gira, meira. Oral 
guloso, ratinha quente, 

mamas grandes, sapeca 
na cama, vem provar essa 

mora quente e sexy.
TLM.: 925 857 827

A GOSTOSA 
QUARENTONA

Peito XL, 69 gostoso, 
boa espanholada, beijos 

molhados, meiga e
 carinhosa + acessórios. 

Atendimento para 
cavalheiros de bom gosto.

TLM.: 913 590 643



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

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

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

PRECISA-SE
Promotor/a comercial 

com carta de 
condução. Enviar 

curiculum 
geral@fundrinks.pt

TLM.: 915 185 800

CAVALHEIRO
E viuvo, pertende conhecer 
senhora para uma amizade

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

PRECISA-SE
URGENTE

Funcionários c/ 
carta de condução
 para trabalhar em 

serviços c/ isolamento 
e serviços técnicos.

TLM.: 968 267 701

CAVALHEIRO
Divorciado, regressou do 

estrangeiro e procura senhora 
até aos 55 anos para viver a 

dois e que goste de passear no 
verão. Assunto sério.

TLM.: 968 773 801

ALUGO
Quarto a senhora

 ou menina.
TLM.: 968 074 196

ARRENDO
Garagem fechada c/ 56m² 

para três viaturas.
 Muita arrumação 

no centro da cidade.
TLM.: 913 088 788

Empresa do sector alimentar de ultra 
congelados, em V. N. de Famalicão

RECRUTA
 Operário Fabril para o 1º e 2º turno. 

Preferência por residentes 
no concelho de Famalicão.

TLF.: 252 331 750




