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Cidadãos obrigados
a madrugar à porta
do Registo Civil
A fila neste serviço
do Estado começa
a desenhar-se a partir
das 5 da manhã.
Tudo para garantir
atendimento,
dado que,
nas imediações
das 10 da manhã,
é recorrente não haver
mais senhas para tirar
o Cartão de Cidadão.
Os famalicenses
protestam, enquanto
a tutela se mantém
em silêncio.
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Em Joane, pela Avenida da Restauração fora,
passando pela Rua de Cima de Pele, e Rua Penedos da Forca,
o pavimento está, por assim dizer, em péssimo estado...
Carros a circular em zigue-zague, procurando desviar-se de buracos e
restos do pavimento que se vão acumulando na via e nas bermas,
já parece modalidade desportiva...
A não ser caso para pavimento novo, ao menos tapem-se os buracos!
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Ex-edil, que partilhou com o cabeça de lista do CDS-PP ao Parlamento Europeu
a gestão autárquica, salienta a sua experiência, qualidade e seriedade

Armindo Costa é apoio de peso
à candidatura de Nuno Melo
A candidatura de Nuno
Melo recebeu um apoio de
peso, o de Armindo Costa,
autarca que entre 2002 e
2013 governou a Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, tendo-o como
líder da Assembleia Municipal, cargo onde ainda hoje
permanece, agora com Paulo Cunha na presidência.
Em declarações ao Povo
Famalicense, concedidas no
meio de uma intensa agenda de campanha, a dias de
eleições (agendadas para o
próximo domingo), o cabeça
de lista do CDS-PP ao Parlamento Europeu afirma que
este é um apoio “que me honra muito, e me deixa orgulhoso”, não só porque constitui
um “testemunho vivo daquilo
que sou enquanto na política
e na partilha de causas”, mas
também porque “o arquitecto
Armindo Costa não é uma
pessoa qualquer”. Refere-se ao ex-edil como “obreiro
de uma mudança política no
concelho de Vila Nova de

Melo de 2002 a 2013, período durante ascendeu e se
manteve na presidência da
Assembleia, para atestar as
suas “qualidades humanas
e políticas”, assim como as
suas “qualidades de trabalho, seriedade, dedicação e
competência”, as quais considera terem sido “alavancas
essenciais para o aprofundamento da democracia local
e para o sucesso do nosso

Apoio de Arminco Costa tornou-se público num desdobrável que começou a ser distribuído
no final da passada semana

Famalicão, aí sim com contas certas”, ironizando sobre o slogan do adversário
socialista Pedro Marques, e
sublinha a substância deste
apoio “não ser uma opção
partidária”, uma vez que é
conhecida a relação de Armindo Costa ao PSD, apesar
de nunca ter saído da esfera
independente, em termos de

militância. “Ter assim alguém
a apoiar a minha candidatura é uma coisa que me diz
muito. Por isso lhe fico muito
grato pelo reconhecimento”,
sustenta ainda Nuno Melo,
o único famalicense a liderar
uma candidatura nacional ao
Parlamento Europeu.
O cabeça de lista não ignora também “os valores e

o afecto” que o continuam a
ligar ao seu concelho, a que
se refere como “eixo da minha roda”, razão pela qual
se mantém, de resto, na Assembleia Municipal.
Na missiva em que declara o seu apoio a Nuno Melo,
e que foi distribuída pelo
correio, Armindo Costa invoca a convivência com Nuno

trabalho a favor das populações”. O ex-edil socorre-se
ainda da “experiência” no
Parlamento Europeu para
considerar que tudo “são
razões mais do que suficientes para merecerem a nossa
confiança com a renovação
do seu mandato nas Eleições Europeias de 26 de
Maio”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Rancho de S. Miguel-o-Anjo
organiza

44.º Festival Folclórico
Luso-Galaico

O Rancho Folclórico de São Miguel-o-Anjo promove, a
26 de Maio, o 44.º Festival Folclórico Luso-Galaico.
A iniciativa tem lugar na Praça Cupertino de Miranda e
arranca às 15h00 com actuação de cinco ranchos. Abre o
da casa, e seguem-se o da Asociacion Sociocultural Alioa,
de Tui (Espanha), e três ranchos nacionais - da Casa do
Povo de Souzelo, de Ponte da Barca e de Zebreiros.
O fim das festividades está previsto para as 19 horas.
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Caos no atendimento gera indignação dos utentes

Famalicenses fazem fila
desde as 5 da manhã para ser atendidos
na Conservatória do Registo Civil
A fila à porta do Registo
Civil de Vila Nova de Famalicão, um serviço da alçada
do Estado e sob tutela do Ministério da Justiça, começa
a desenhar-se por volta das
cinco da manhã, apesar de o
serviço só abrir às nove.
O cenário tem sido recorrente e tem uma explicação:
os cidadãos querem garantir
que são atendidos, uma vez
que ainda durante a manhã
tem acontecido que já não
são disponibilizadas senhas
para serviços relacionados,
por exemplo, com o Cartão
de Cidadão (CC). Na passada quinta-feira, ainda poucos
minutos passavam das dez
da manhã, já um papel afixado na máquina dispensadora de senhas avisava para
o facto de estar esgotada a
disponibilidade dos serviços
para efeitos de emissão e renovação de CC.
O Povo Famalicense procurou insistentemente es-

clarecimentos do Ministério
da Justiça a propósito deste
congestionamento vivido no
Registo Civil de Vila Nova
de Famalicão, procurando
saber se tem conhecimento
da situação e que medidas
está a equacionar no sentido de resolver o problema,
mas não obtivemos qualquer
resposta até ao fecho desta
edição. Eventuais esclarecimentos entretanto chegados
serão reportados em próxima edição.

Só à 5.ª vez
conseguiu renovar
o CC
Para Maria Cidália Fernandes, o calvário para renovação do CC foi o de ter
ido cinco vezes ao Registo
Civil até que, finalmente, o
conseguiu fazer. De quatro
vezes que ali se deslocou,

esbarrou-se já na indisponibilidade de senhas. Na quinta vez que lá foi, no início da
passada semana, não facilitou. Eram seis da manhã já
lá estava à porta, mas já não
era a primeira. “O primeiro
senhor a chegar, e o primeiro
a tirar senha quando aquilo
abriu, foi para lá às cinco da
manhã! Eu fui para as seis
e era a senha 26. Às nove
e meia já não havia senhas.
Saí de lá já passava do meio-dia, isto para uma coisa que
demorou 15 minutos a tratar”, conta indignada. “Isto
é inadmissível, não consigo
entender! A gente está ali
seis horas, ainda por cima
sem ter onde de sentar, sem
ter uma casa de banho e a
ter que ir ao café se precisar
duma…”, remata.
Agora, que terá que lá
voltar para ir levantar o CC,
refere: “para não arriscar a
perder mais nenhum dia de
trabalho vou ter que ir para

Cidadãos queixam-se do congestionamento dos serviços e da má qualidade das instalações

lá às cinco da manhã, como
o outro senhor. Senão arrisco!”. Mãe de crianças pequenas, Maria Cidália só se
questiona: “quando for para
eles o que é eu faço?! Vou
para lá com as crianças às
cinco da manhã?!”.

À 2.ª ou à 3.ª
foi de vez...
Fátima Silva, é outra testemunha da manifesta falta
de capacidade dos serviços.
A mulher, que encontrámos à
porta do Registo Civil cerca
das oito da manhã, já com
pelo menos umas 50 pessoas à sua frente, era a segunda vez que ali estava nas últimas semanas, com o mesmo
objectivo de renovar o CC.
Tinha tentado a revalidação
na semana anterior, mas
cerca das onze da manhã já
a máquina dispensadora de
senhas há muito estava indisponível.
Para garantir que o mesmo não lhe voltava a acontecer, decidiu chegar uma hora
antes da abertura, na passada quinta-feira. “Vou passar
aqui o dia, está visto… Isto
se conseguir ser atendida”,
desabafou à nossa reportagem, uma vez que face ao
número de pessoas à sua
frente, e ao andamento do
expediente, já duvidava do
sucesso da segunda tentativa de renovar o CC.
Outra famalicense que
encontramos, de pedra e
cal, à porta do Registo Civil
desde as sete da manhã, era
já a terceira vez que tenta
renovar o CC, que caduca
apenas em Junho. “Já venho

para aqui desde Abril, e ainda não consegui. E o meu
CC só caduca em Junho!
Mas como já sei como isto é,
vim com antecedência”, comentou à nossa reportagem,
não sem desabafar que “isto
é uma vergonha”. Cidadã
trabalhadora, não teve outra
solução que não a de tirar o
dia para resolver esta e outras pendências. Entretanto,
a consulta do dentista, agendada para o final da manhã,
talvez tivesse que ficar para
outro dia, querendo garantir
a renovação do CC.

Roda viva
para renovar
o passaporte
E os casos sucedem-se.
Já passou pelo Registo Civil
de Famalicão, depois pela
Loja do Cidadão do Porto, e
pela de Santo Tirso, sempre
com o mesmo propósito de
renovar o passaporte. Mas
este famalicense ainda não
tinha conseguido ter sucesso
até à passada quinta-feira,
em que regressou à fila do
Registo Civil de Famalicão,
mais de uma hora antes da
abertura do serviço, para
finalmente tentar resolver
a pendência. Assistia ao
andamento do expediente
com cepticismo: “isto abriu
às nove. Só começaram a
chamar senhas para o passaporte às dez menos vinte.
Já passa das dez e meia e
vai na senha dois… Eu sou
o nove…”.
Por detrás de cada pessoa que se dirige ao Registo
Civil há uma história de indignação quanto à ineficácia

dos serviços, que atribuem à
capacidade instalada, e que
consideram manifestamente insuficiente. Já para não
falar das instalações. “Estamos aqui desde as seis da
manhã, lá fora ao frio, para
marcar vez, e depois continuamos aqui dentro tipo sardinhas em lata. A maioria de
pé, uns poucos sentados no
único banco que aqui há, os
outros sentados nas escadas, enquanto as há… Sem
uma casa de banho…”, desabafa Inês a propósito.
A situação dos congestionamentos nos Registo Civis
e Lojas do Cidadão parece
não ser um fenómeno exclusivo de Vila Nova de Famalicão. A comunicação social
nacional tem dado eco a vários serviços que pelo país
assinalam uma manifesta incapacidade de resposta aos
cidadãos.
Em Vila Nova de Famalicão, a qualificação deste
serviço da esfera do Estado
surge no quadro da criação
de uma Loja do Cidadão,
processo desencadeado em
2015, mas sucessivamente
adiado. Mais recentemente
o Governo de António Costa
remeteu a criação da valência para 2020, mas no quadro de uma candidatura a
fundos comunitários que garante apenas cerca de 20 por
cento do investimento, como
O Povo Famalicense deu a
conhecer há cerca de duas
semanas. Falta ainda saber,
porque a tutela não nos respondeu, de que forma será
garantida a totalidade da
verba necessária.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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No Dia da Família
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Câmara homenageou enfermeiras parteiras
aposentadas
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão escolheu o Dia Internacional
da Família - assinalado na
passada quarta-feira -, para
homenagear de forma simbólica vinte enfermeiras parteiras que exerceram a sua
atividade na Unidade de Famalicão do Centro Hospitalar
do Médio Ave (CHMA).
A cerimónia decorreu no
salão da Assembleia Municipal, e foi presidida pelo presidente da autarquia, Paulo
Cunha, contando ainda com
a presença, entre outros, do
presidente do Conselho de

Administração do CHMA, António Barbosa.
O edil famalicense salientou o “sentido de justeza”
desta homenagem, que “serve para agradecer a forma
muitíssimo competente com
que sempre desempenharam
funções, mas que é também
um verdadeiro serviço educativo, porque estamos a
dizer à sociedade civil que
estes momentos de reconhecimento devem ser repetidos
noutras ocasiões”.
Já António Barbosa não
escondeu o sentimento de
orgulho e satisfação pela

concretização desta homenagem municipal. “O prestígio do nosso serviço deve-se
aos nossos profissionais e a
uma longa história de dedicação e esforço”, salientou o
administrador, assumindo o
compromisso de “continuar a
trabalhar para prestar os melhores cuidados de saúde à
população”. De resto, pegou
no exemplo da construção da
Clínica da Mulher, da Criança e do Adolescente que vai
ficar instalada no Hospital de
Famalicão, para expressar a
materialização desse compromisso.

Académicos, ensaístas, escritores, críticos,
artistas, e poetas cruzam expressões artísticas
de 23 a 25 de Maio

Raias Poéticas trazem
mais de 30 especialistas
a Famalicão

“Signos artísticos em metamorfoses activas, composições de potências-artistas,
diferenças que se reconstroem com diferenças, pontos
de vista que exaltam o pensamento impensável”. É desta forma que se definem as
Raias Poéticas, uma iniciativa que vai para a 8.ª edição,
e que este ano se realizam de
23 a 25 de maio, com curadoria de Luís Serguilha e a presença de 35 académicos, ensaístas, escritores, críticos,
artistas, poetas oriundos de
diversas geografias ibero-afro-americanas. Dezoito dos
convidados são pesquisadores em várias universidades
ibero afro americanas que se
conectarão às experimentações artísticas-poéticas de
outros(as) poetas.
Esta edição intensificará
“os entrecruzamentos de vários ritmos artísticos dentro de estilizações conceptuais: dança, teatro, artes plásticas, literatura
se misturarão, se atravessarão por meio de afectologias em variação, de problematizações
vitalistas, de topologias intempestivas, construindo transgeografias aformais”, explica Luís Serguilha.
Destaque para as presenças de Paulo Guilherme Domenech Oneto, filósofo e Professor da
UFRJ, - Universidade Federal do Rio de Janeiro e Birkbeck, University of London, de Leonardo
Maia, investigador, Professor na UFRJ e na Universidade de Paris, um dos mais instigantes
pesquisadores dos processos criativos-cinematográficos de Pier Paolo Pasolini, Ana Vitória,
coreógrafa, bailarina, professora universitária na Angel Vianna, no Brasil e pesquisadora na
Universidade Nova de Lisboa, Hélia Borges, psicanalista, pesquisadora e professora universitária na Angel Vianna, no Brasil, e de Alcimar Souza Lima, psiquiatra, escritor e professor no
Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo.
Luís Serguilha diz que as Raias Poéticas “não fazem parte dos festivais, não têm biografias,
nem pertencem ao historicismo, não são competições, não há pódios, nem modelos, nem estruturas lógicas, são pontos de vista que exaltam o pensamento impensável”. São, diz, “acontecimentos do acontecimento”.

Recorde-se que a homenagem de ontem decorreu no
âmbito do programa comemorativo do Mês da Família,
promovido pela autarquia ao
longo do mês de maio com
um conjunto diversificado de
atividades.
As comemorações terminam no fim de semana de 31
de maio e 1 e 2 de junho com
o Parque dos Sonhos, que
mais uma vez regressa à Devesa para as comemorações
do Dia Mundial da Criança,
num programa repleto de
atividades sustentáveis, pedagógicas e muito divertidas,

Sessão teve lugar na sala da Assembleia Municipal

tais como ateliers, jogos, música, pinturas faciais, dança.

Vencedores do Bgreen serão anunciados
a 7 de junho

Famalicão recebe
gala final de Festival
Internacional de Vídeo
Ecológico

Quase 500 vídeos, do Burundi à Índia, do Brasil à Colômbia, da França à Irlanda, foram
submetidos à edição deste ano do Bgreen – Festival de Vídeo Ecológico, cuja grande final
decorrerá no dia 7 de junho, em Vila Nova de Famalicão.
O festival, promovido pela Escola Profissional Oficina, continua a crescer a nível internacional e nesta sua nona edição contou com projetos oriundos de 16 países.
“Blue Home” foi o tema escolhido para a edição deste ano do Bgreen, que entretanto divulgou já a lista dos 39 vídeos finalistas, disponível para consulta no site oficial do concurso,
em www.bgreenfestival.com.
Originalidade, inovação, impacto social e ambiental foram alguns dos critérios tidos em
conta pelo júri do concurso na pré-seleção dos trabalhos.
“Grande Prémio Bgreen”, “Bgreen Júnior” “Menção Honrosa”, “Melhor Making-Of”, “Prémio do Público” e “Prémio Alphonse Luisier” são as seis categorias a concurso. Os vencedores serão revelados numa gala de entrada livre que terá lugar no auditório do Parque da
Devesa, pelas 21h30.
Sensibilizar os jovens estudantes do ensino básico e secundário, com idades compreendidas entre os 13 e os 21 anos, para as questões ambientais é o principal objetivo do Bgreen, que se realiza alternadamente no concelho famalicense e no concelho de Santo Tirso.
Recorde-se que a Escola Profissional do Instituto Nun’Alvres – OFICINA surgiu com o
intuito de formar jovens, proporcionando-lhes uma preparação adequada para a vida profissional, através de vários cursos de formação, assim como possibilitando-lhes igualmente a oportunidade de prosseguir os estudos no Ensino Superior. Técnico de Audiovisuais;
Técnico de Comunicação/Marketing, Relações Públicas e Publicidade; Técnico de Desenho
Digital 3D; Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e Técnico de Multimédia são os Cursos Profissionais (Nível IV) lecionados pela OFICINA.
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Exercícios de sustentabilidade municipal…
Lisboa, Porto e Oeiras são os municípios
mais sustentáveis do País, seguidos,
no “top 10”, por Bragança, Sines,
Constância, Ponte de Lima, Vila Velha
de Ródão, Aveiro e Vila Pouca de Aguiar.
Neste “rating” global (é como os países,
cada um tem o seu “rating”) ou “ranking”
global que integra todos os municípios de
Portugal, Vila Nova de Famalicão ocupa o
74º lugar. Em sentido contrário,
e como município menos sustentável do País,
está Celorico da Beira. Nos últimos 10,
estão ainda Gois, Alijó, Pampilhosa da Serra,
Mourão, Santana, Castanheira de Pêra,
Fornos de Algodres, Tabuaço e Ferreira
do Zêzere. Como podemos verificar,
nesta “escala dos 10 menos sustentáveis”
– e quando falamos em sustentabilidade,
referimo-nos à sustentabilidade “lato sensu”
– estão municípios pequenos, com poucos
habitantes, localizados longe das grandes
áreas metropolitanas e com poucos recursos
humanos e materiais.

1. “Rating” da sustentabilidade
dos municípios
Foi dada a conhecer nos últimos dias, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a edição de 2019 do “Rating
Municipal Português”, um “ranking” da responsabilidade da
Ordem dos Economistas Portugueses que classifica o desempenho dos 308 municípios do país, a partir da ponderação de 25 indicadores reunidos em quatro dimensões principais: governança (governo), desenvolvimento económico
e social, sustentabilidade financeira e eficiência da câmara
municipal. As quatro dimensões e os critérios de avaliação
do estudo foram definidos com a colaboração de diversas en-

tidades, designadamente o Tribunal de Contas, a Inspeção
Geral das Finanças, a Direção Geral das Autarquias Locais
e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, contribuindo assim para o reforço da credibilidade técnica e científica deste estudo.
Confesso que estranhei um pouco a ausência de referências a este “rating” nos órgãos de comunicação social locais,
até porque as suas conclusões já têm cerca de duas semanas e têm sempre um interesse redobrado, sobretudo quando
se comparam municípios em várias áreas de atuação. É mais
um “rating” ou “ranking” que nos permite um olhar sereno e
crítico sobre os 308 municípios portugueses e com uma incidência muito particular, traduzida naquilo a que se chama o
“desempenho da sustentabilidade”.
Lisboa, Porto e Oeiras são os municípios mais sustentáveis do País, seguidos, no “top 10”, por Bragança, Sines,
Constância, Ponte de Lima, Vila Velha de Ródão, Aveiro e
Vila Pouca de Aguiar. Em sentido contrário, e como município menos sustentável do País, está Celorico da Beira. Nos
últimos 10, estão ainda Gois, Alijó, Pampilhosa da Serra,
Mourão, Santana, Castanheira de Pêra, Fornos de Algodres,
Tabuaço e Ferreira do Zêzere.
Como podemos verificar, nesta “escala dos 10 menos
sustentáveis” – e quando falamos em sustentabilidade, referimo-nos, à sustentabilidade “lato sensu” – estão municípios
pequenos, com poucos habitantes, localizados longe das
grandes áreas metropolitanas e com poucos recursos humanos e materiais. O coordenador deste estudo afirma que “isto
significa que existe uma dimensão mínima para os municípios
fazerem serviços à população e para terem capacidade de fazer investimentos estruturantes”. Neste sentido, defende que
estes municípios devem cooperar estrategicamente entre si e
não através da fusão de autarquias, reduzindo custos e servindo com mais qualidade a população.

2. Famalicão no “ranking”
Neste “rating” global (é
como os países, cada um
tem o seu “rating” financeiro)
ou “ranking” global que integra todos os municípios de
Portugal, Vila Nova de Famalicão ocupa o 74º lugar, em
resultado das seguintes posições parcelares, nas quatro
dimensões atrás enunciadas:
12ª, ao nível da governança
(governo), 22ª, na dimensão
desenvolvimento económico
e social, 163ª posição, na
sustentabilidade financeira,
e 178ª posição na dimensão
da eficiência da Câmara Municipal. Com exceção das

posições nas dimensões governança (12ª) e na dimensão desenvolvimento económico e social (22ª), as posições de Vila
Nova de Famalicão nas outras duas dimensões (contrariando
estudos anteriores) são relativamente modestas, o que contribui decisivamente, também, para justificar o 74º lugar no
“ranking” global dos 308 municípios do território nacional.
Para termos um termo de comparação adequado e razoável, pela proximidade e continuidade geográfica, vamos ter
em conta o Município de S. Tirso que está em 17º lugar no
“rating global” de todos os municípios de Portugal e apresenta as seguintes posições relativas nas mesmas dimensões
de Vila Nova de Famalicão: 199ª, ao nível da governança,
141ª, ao nível do desenvolvimento económico e social, 5ª, na
sustentabilidade financeira, e 43ª na dimensão da eficiência
municipal.
Se tivermos em linha de conta apenas a sustentabilidade
financeira, os dez melhores municípios do País são, por esta
ordem, os seguintes: Ponte de Lima, Porto, Fafe, Pombal,
Santo Tirso, Beja, Lagoa, Setúbal, Penamacor e Santiago do
Cacém.

3. Municípios grandes e municípios
pequenos…
Em jeito de conclusão (não dispensando isto a leitura e
o estudo deste trabalho que, à semelhança de outros, nos
fornece dados de grande interesse e importância), pode dizer-se que os municípios grandes e os municípios de média
dimensão, na sua maioria situados no norte e no centro do
País, são os que têm o melhor comportamento ao nível da
sustentabilidade.
No quadro dos 308 municípios portugueses, 185 são considerados pequenos (com menos de 20 mil habitantes), 99
são considerados municípios de média dimensão (os que têm
entre 20 mil e 100 mil habitantes) e os restantes 24, onde se
inclui o Município de Vila Nova de Famalicão, são considerados municípios de grande dimensão (municípios com mais de
100 mil habitantes).
É de salientar que, nos municípios de grande dimensão,
na posição oposta ao bom desempenho de Lisboa, Porto e
Oeiras, estão, entre outros, Vila Nova de Gaia, Seixal e também Barcelos, Guimarães e Famalicão. Comparativamente a
Barcelos e Guimarães, também municípios próximos, Famalicão ocupa uma posição bem melhor no “rating global”. É 74º,
enquanto Guimarães é o 124º e Barcelos o 172º. Segundo o
coordenador do estudo, todos os municípios podem melhorar
os seus indicadores, mesmo Lisboa que ocupa o 1º lugar.
Um “rating” ou um “ranking” nunca são dogmas ou verdades absolutas. Contudo, nunca devem ser desprezados,
desde que elaborados com seriedade. As pistas que podem
fornecer para melhorar o desempenho de uma entidade ou
instituição são valiosas.

Centro Ciclista de Avidos
com vários pódios
nas 3 Horas Resistência de Cruz

O Centro Ciclista de Avidos obteve três pódios na Prova 3 Horas Resistência, realizada em
Santiago da Cruz, e integrada no Campeonato Concelhio de Resistência.
Flora Carvalho, ao terminar a prova na segunda posição em Masters Femininos foi um deles, para além de José Mendonça, 2.º em Masters 60 e Nuno Ribeiro 2.º Masters 30. Também
os seguintes atletas conseguiram boas classificações: João Peixoto, 5.º lugar, Elites, João
Mendonça, 6.º Masters 30, Helder Fernandes, 7.º Elites, Fábio Costa, 4.º Juniores e Francisco
Costa, 9.º Juniores, José Mesquita, 10.º Masters 50 e Francisco Silva, 25.º Masters 40
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Iniciativa teve lugar na passada quinta-feira
e abriu comemorações do Dia Internacional
dos Museu

Conferência “Ser Museu”
sob o signo dos novos
desafios para os agentes
do património
“Os museus têm um papel
tão importante para dentro
como para fora”. As palavras
são do responsável máximo
da Direcção Regional de
Cultura do Norte (DRCN),
António Ponte, que marcou presença na sessão de
abertura do da Conferência
“Ser Museu””, integrada nas
comemorações do Dia Internacional dos Museus, que
tiveram lugar na passada
quinta-feira.
“Um museu pode ser
escola, pode ser aprendizagem, mas também é cidadania, integração social e
valorização sócio-económica dos territórios”, suscitou a
propósito de uma visão que
deve ter os museus como
elementos “distintivos” e potenciadores de benefícios
para as comunidades, quer
seja do ponto de vista do
autoconhecimento e autovalorização, quer seja do ponto
de vista do desenvolvimento
económico. De acordo com
esta convicção, o director geral considera que ganha particular relevância a lógica de
rede, implementada em Vila
Nova de Famalicão através
da Rede de Museus, convicto de que esta é a forma de

Para António Ponte Rede de Museus em Famalicão é um exemplo

tornar “eficaz” essa abordagem integrada do património
a favor da comunidade “para
dentro e para fora”. António
Ponte elogiou por isso a iniciativa da Câmara Municipal
neste sector, pelo “ganho de
escala” que tem a virtude de
poder gerar.
Do lado do executivo, o
presidente Paulo Cunha reiterou que “o percurso que
está a ser feito é para ser sequencialmente continuado”,
na consolidação e afirmação
da rede como património,
não obstante os desafios “difíceis de vencer” que se colocam aos museus, “fruto de

propostas mais cativantes e
estimulantes”.
Consciente
de que estas dificuldades
devem merecer um esforço
redobrado dos agentes governativos, o edil famalicense comprometeu o município
com medidas que tornem
os museus “mais atractivos,
mais dinâmicos”, medidas
essas que sublinhou que tem
aumentado do ponto de vista “quantitativo e qualitativo”.
“Um museu não pode ser um
depósito”, assinalou a propósito, acrescentando que
em Vila Nova de Famalicão
a ambição é a de “disponibilizar propostas cada vez

melhores”.
A conferência resultou de
uma parceria entre a Rede
de Museus de Famalicão, o
Conselho Internacional de
Museus (ICOM) e a Faculdade de Letras da Universidade
Porto e teve como objectivo
reflectir sobre o conceito
de museu. Para isso, foram
convidadas um conjunto de
personalidades ligadas à cul-

tura, às artes e aos museus.
José Gameiro, da Direcção do ICOM – Portugal
lançou o tema “Pensar um
novo conceito e uma nova
definição de Museu, será
preciso?” e Alice Semedo
da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto falaram sobre as competências
e atitudes para profissionais
de museus, pensadores de

sistemas e poetas de acção.
O Dia Internacional dos
Museus assinalou-se no
passado sábado, e o programa decorreu até domingo
com perto de meia centena
de actividades, distribuídas
pelas 13 estruturas museológicas do concelho, que compõem a Rede de Museus de
Famalicão.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Baixos rendimentos e desemprego
inflaccionam pedidos de apoio à renda
Os rendimentos baixos e
o desemprego estão na base
de um aumento do número de pedidos de apoio das
famílias famalicenses para
apoio à renda. O programa
municipal “Casa Feliz, Apoio
à Renda”, vai beneficiar ao
longo de deste ano perto de
250 famílias do concelho nas
suas despesas com a casa,
mais de 65 por cento das 285
candidaturas apresentadas
evidenciavam dificuldades
resultantes dos baixos rendimentos.
Segundo o município, entre os proponentes ao apoio
o desemprego afeta 20 por
cento das famílias que pediram apoio. Por outro lado,
quase seis por cento das

pessoas estavam em situação de doença e/ou deficiência. Entretanto, oito por cento
das famílias apresentam problemas relacionados com as
despesas elevadas.
No que diz respeito ao
tipo de agregado que mais
procura apoio destaque para
as famílias monoparentais
com filhos a seu cargo (36
por cento), sendo de referir
também as pessoas que vivem sozinhas (29 por cento).
O presidente da Câmara Municipal de Famalicão,
Paulo Cunha, esteve, na
passada terça-feira, com as
famílias apoiadas e salientou
que “o município está e estará sempre disponível para
ajudar quem precisa”. “Eu só

fico de consciência tranquila
quando conseguimos ajudar
quem precisa, quando conseguimos chegar a toda a
gente”. Neste âmbito, o autarca salientou que o município “está sozinho em todo
este processo, sendo que
não existe, neste momento,
nenhuma outra entidade que
apoie a habitação social”.
Refira-se que através do
programa municipal “Casa
Feliz – Apoio à Renda”, promovido pela autarquia de
Vila Nova de Famalicão, serão apoiadas ao longo de um
ano cerca de 250 famílias do
concelho nas suas despesas
com a habitação, o que representa um investimento de
quase 252 mil euros.

São famílias que por diversos motivos estão numa
situação de carência económica, e que precisam de
apoio para cumprir os seus
compromissos com as rendas das suas habitações e
evitar despejos por falta de
pagamento.
Os apoios são divididos
em três escalões A, B e C,
correspondendo a 100 euros, 75 euros e 50 euros
mensais. Com o escalão A
foram beneficiadas 114 famílias, com o Escalão B 115 e
com o Escalão C 19 famílias.
Desde 2013, a autarquia
já investiu mais de 800 mil
euros com os apoios à renda. Sendo que o investimento municipal tem vindo sem-

Paulo Cunha entregou apoios

pre a subir, tendo iniciado
com 55.500 euros em 2013,
beneficiando 51 candidatos,
chegou aos 127 mil euros

em 2016 distribuídos por 121
famílias, e atinge este ano os
252 mil euros no apoio a 248
agregados.
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Mouquim exibe dinâmica
no 761.º aniversário
da freguesia

O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha,
participou na sessão solene
do Dia da Freguesia de Mouquim, uma das mais antigas
do município famalicense,
realizada na passada quinta-feira.
A cerimónia, que decorreu no salão paroquial, contou com a participação das
várias forças vivas da freguesia. Foi o caso da equipa
de futebol feminino sub17 da
Associação Desportiva e Juventude de Mouquim - que recentemente se sagrou campeã distrital - uma das várias associações e coletividades da freguesia homenageadas ontem pela Junta.
Paulo Cunha aproveitou o momento para realçar o forte envolvimento de toda a comunidade de Mouquim no quotidiano da freguesia. O autarca elogiou ainda a dedicação, empenho e
dinamismo do executivo liderado por Carlos Alberto Fernandes.

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

Hora de escolher o futuro
da Europa!
No próximo Domingo realizar-se-á o acto eleitoral que
elegerá os representantes
dos portugueses no parlamento europeu.
Normalmente, quando se
aproximam as eleições europeias, tende-se a referir que
essas são as eleições mais
importantes para a definição
do futuro da União.
Sucede que, pelo contexto em que se encontra e pelos desafios com que se depara, as próximas eleições
serão seguramente as mais
importantes nos muitos anos
que conta a União Europeia.
Por um lado, hoje, ao
contrário de outros tempos,
não se discute a entrada de
novos países na União, antes a incerteza do Brexite
seus efeitos. Por outro lado,
são eminentes os riscos da
ascensão de partidos e movimentos políticos de cariz
populista e extremista que
podem colocar em causa
os fundamentos, princípios
e valores fundamentais ínsitos nos tratados europeus
que visam garantir a paz, a
coesão e a integração dos
países da União.
Sem dúvida que a União
Europeia tal como a conhecemos enfrenta os maiores
desafios da sua história. É
preciso que os cidadãos esclareçam através das urnas
que futuro pretendem para
oprojecto europeu.
Não obstante nesta campanha eleitoral muito pouco
se discutir sobre medidas

concretas para a União Europeia, as opçõesdos eleitores são claras.
Na CDU encontramos
o que representa a defesa
do fim da União Europeia, a
saída do Euro e do Tratado
Orçamental, sendo que em
sede de campanha eleitoral
nunca foi capaz de explicar
como o faria nem quais as
consequências dessas medidas.
O BE, que diz defender na
Europa a protecção dos trabalhadores, o aumento das
reformas e a protecção dos
serviços públicos, é o mesmo que em Portugal esteve
toda a legislatura a apoiar
um governo que impõe aos
portugueses a maior carga
fiscal das últimas décadas e
que lançou o Serviço Nacional de Saúde para o abismo,
ao ponto de hoje muitas vezes não se efectuarem cirurgias por falta de meios para
o efeito.
Do lado do PS já vale
tudo. Ter a coragem de indicar como cabeça de lista
a estas eleições europeias
um candidato que enquanto
ministro significou um dos
piores executores de fundos
comunitários de que há memória e integrar na sua lista
cincocandidatos que fizeram
parte do governo de Sócrates que levou o nosso país à
bancarrota é, no mínimo, faltar ao respeito aos portugueses. É,na verdade,achar que
depois de perder eleições e
mesmo assim governar vale

tudo.
No PSD não se percebe
muito bem o posicionamento, por um lado o confronto
directo com o PS, mas por
outro a celebração de inúmeros acordos, ao ponto do seu
líder ter já referido que poderá eventualmente viabilizar
um futuro governo socialista
minoritário.
Pois bem, a alternativa
está no CDS-PP. Não somente porque apresenta o
melhor candidato, um orgulhoso famalicense, mas
sobretudo porque é capaz
de discutir os assuntos sensíveis sem receio, sempre
focado na construção de
uma Europa próspera, justa
e coesa, com respeito pelas
diferenças das nações que a
compõem.
O voto no CDS-PP representa a única alternativa de
direita em Portugal e a garantia de que com este PS
não há acordos.
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Nanotecnologia desenvolvida em Portugal
apresentada pelo CeNTI na Alemanha
O CeNTI – Centro de
Nanotecnologia e Materiais
Técnicos, Funcionais e Inteligentes, está a levar o melhor
da nanotecnologia desenvolvida no Norte de Portugal a
dois dos maiores eventos
setoriais que acontecem
durante o mês de maio na
Alemanha, em Frankfurt e
Estugarda.
Em nota de imprensa o
CeNTI sublinha que “o objetivo é apresentar produtos
inovadores realizados numa
grande proximidade com
empresas portuguesas no
setor dos têxteis técnicos
com aplicação em diferentes
áreas como a construção,
hospitalar/cuidados
médicos, desporto, moda e têxtil-lar, e com enfoque no setor
automóvel e especificamente os materiais para o interior
automóvel do futuro”.
Uma linha de roupa ecológica feita a partir de resíduos, felpos inovadores
que potenciam a absorção
de água e secagem e têm
aquecimento inteligente, resguardos de colchão que previnem úlceras de pressão,
vestuário técnico com sistemas de sensorização, além
de soluções inovadoras de

iluminação e sensorização
para o interior do automóvel,
são apenas alguns dos produtos com que os visitantes
da Techtextil, que acontece
em Frankfurt, e da Automotive Interiors Expo, em Estugarda, podem interagir no
espaço do CeNTI. “Mais do
que demonstrar produtos
inovadores, o Centro parte
também com a ambição de
partilha de experiências e
aquisição de conhecimentos
importantes para a Investigação e Desenvolvimento
Técnico de novas soluções”,
sustenta ainda o centro a
operar em Vila Nova de Famalicão.
Segundo João Gomes,
diretor de operações do
CeNTI, “estamos muito satisfeitos por podermos estar
presentes nestes espaços
que têm bastante visibilidade
e respetivamente notoriedade para o nosso Centro,
mas também para Portugal”. O mesmo responsável
alega que “neste momento,
Portugal está num excelente
caminho no que diz respeito
à Investigação e Desenvolvimento, acompanhando as
novas tendências e antevendo o futuro e fruto disso é o

prémio Techtextil que ganhamos na categoria de Solução
Sustentável com o projeto
PiCASSO promovido pela
empresa nacional TINTEX
Textiles em colaboração com
CeNTI, CITEVE eoutros promotores empresariais como
a Ervital e Bioinvitro”.
OAs empresas Têxteis J.
F. Almeida, CITEVE, Têxteis
Penedo, IPCA, Continental – Indústria Têxtil do Ave,
TMG Automotive, Borgstena
Group Portugal, Scorecode – Têxteis, Viatel – Tecnologias de Comunicações,
ComfortKeepers e Simoldes
Plásticos são algumas das
empresas que estarão representadas com projetos
realizados em parceria e
co-promoção com o CeNTI
e que até 23 de maio estão
na Alemanha a representar
o que de melhor se faz em
Portugal.

CeNTI: mais
de 340 projectos
desenvolvidos,
68 “em carteira”
Fundado em 2006, o
CeNTI conta atualmente

com mais de 90 colaboradores e está vocacionado para
o desenvolvimento de novos
produtos e soluções, tendo
por base a nanotecnologia,
além de materiais funcionais
e inteligentes.
Resulta de uma parceira entre três universidades
– Aveiro, Minho e Porto – e
três entidades tecnológicas,
o CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e
do Vestuário de Portugal, o
CTIC – Centro Tecnológico
das Indústrias do Couro e o
CEIIA – Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel.
Neste percurso de 13
anos de atividade, já colaborou ativamente em mais de
170 projetos com a indústria,
20 projetos europeus, 111
projetos financiados a nível
Nacional, 30 projetos diretos

e nove projetos em investigação fundamental, apoiados
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Atualmente, encontram-se em
desenvolvimento em 33 projetos no âmbito do PT2020,
12 projetos H2020 e 23 projetos diretos com clientes,
nas mais diversas áreas de

aplicação.
A visão de mercado e de
transferência de tecnologia,
valeram ao CeNTI cerca de
57 pedidos ativos de patente
como requerente e/ou inventor, 7 patentes concedidas
e diversas outras ainda em
fase de exame.

Conferência Famalicão Made In
tem lugar a 6 de junho na Casa do Território

“Contrafação: um negócio
em que todos perdemos”

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, em parceria
com a startup tecnológica Monttra, promove no próximo dia 6 de
junho, a partir das 14h30, na Casa
do Território, Parque da Devesa,
em Vila Nova de Famalicão, uma
conferência alusiva ao Dia Mundial
Anticontrafação, subordinada ao
tema “Contrafação: um negócio
em que todos perdemos”.
Pretende-se identificar os impactos da contrafação na economia portuguesa e analisar tendências, bem como as razões da
compra de produtos contrafeitos
pelos consumidores portugueses.
Moderado pelo jornalista e comentador de assuntos económicos
na TVI e no ECO, Paulo Ferreira,
a conferência contará com a presença do Inspetor Geral da ASAE,
Pedro Portugal Gaspar, de Diretor
da Direção de Marcas e Patentes do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
André Robalo e da autora da tese de mestrado “Determinantes da (intenção de) compra de
marcas de luxo contrafeitas”, Neuza Silva.
As incrições são gratuitas e estão disponíveis no portal do Famalicão Made IN (www.
famalicaomadein.pt), sendo limitadas à capacidade da sala.

“Na Fronteira”
vai às Noites do Cineclube
“Na Fronteira”, de Ali Abbasi, é o filme em exibição esta quinta-feira no Pequemno Auditório da Casa das Artes de Famalicão, pelas 21h45, em mais uma sessão de cinema
“patrocinada” pelo Cineclube de Joane.
O filme retrata a vida de Tina, uma funcionária aduaneira que tem um olfacto apurado e
é conhecida por cheirar a culpa das pessoas que lhe passam pela frente. Até ao dia em que
um misterioso homem lhe troca as voltas, criando nela dúvidas sobre todo o seu trabalho
e a sua própria identidade.
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Prova realizou-se no passado domingo com mais de 1700 pessoas

6.ª Caminhada Solidária da Continental angaria
mais de 9 mil euros para instituições

Mais de 1700 pessoas
marcaram presença na 6.ª
Caminhada Solidária promovida pelas empresas do Grupo Continental, sedeadas em
Lousado (Continental Mabor,
Continental - Indústria Têxtil
do Ave e Continental Pneus).
A iniciativa, que se enquadra
na sua responsabilidade social realizou-se no passado
domingo, contando com um
percurso de seis quilómetros, com partida do Largo
do Souto em Lousado e chegada no mesmo local.
Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor,
e em representação das restantes empresas, agradeceu
a participação de todos os
presentes e realçou o compromisso da Continental com
a responsabilidade social,
cuja estratégia “privilegia a
comunidade local”.
O valor angariado através
das inscrições, foi dobrado
pelas empresas da Continental e no total ascendeu
a nove mil euros euros. A
verba foi repartida de igual
forma pelas instituições

e transporte. Em 2018, a
Continental alcançou um
volume de vendas 44,4 mil

milhões de euros e emprega
atualmente cerca de 245.000
colaboradores em 60 países

e mercados.

Agenda Eleições Europeias

Iniciativa Liberal
traz campanha a Famalicão
Mundos de Vida, de Lousado, Asas, de Santo Tirso, e
Centro Social e Paroquial de
Ribeirão. Foram ainda sorteadas algumas lembranças
pelos presentes.
Recorde-se
que,
em
2018, as empresas Continental em Lousado apoiaram
diversas iniciativas e projetos
na comunidade local, quer
suportando alguns custos,
quer entregando bens, doando mais de 120 mil euros a
instituições.
O Grupo Continental em
Portugal (Continental Mabor,
Continental Pneus, Con-

tinental Indústria Têxtil do
Ave, Continental Lemmerz
e Continental Teves) tinha
no seu quadro permanente 2893 colaboradores e
o volume total de negócios
ascendeu, em 2018 a 1,172
milhões de euros.
A Continental desenvolve
tecnologias e serviços pioneiros para uma mobilidade
sustentável e conectada das
pessoas e dos seus bens.
Fundada en 1871, a empresa
de tecnologia oferece soluções seguras, eficientes, inteligentes e acessíveis para
veículos, máquinas, tráfego

Ricardo Arroja, cabeça de lista do partido Iniciativa Liberal, está hoje em Vila
Nova de Famalicão para uma acção de
campanha no âmbito das Eleições Europeias que se realizam no próximo domindo.
O candidato visita,. pelas 12h30 o o
CeNTI - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, em Famalicão. A jornada
visa ter contacto com projectos que interagem com a saúde mais avançada na
área da nanotecnologia, robótica, inteligência artificial e medicina nuclear.
O partido Iniciativa Liberal considera que “a saúde do século XXI irá apresentar novos
paradigmas e novas tecnologias”, um ciontexto que “irá implicar uma modernização da
gestão em unidades de saúde com o propósito de responder a estes novos desafios”. No
entender do Iniciatova Liberal, “as equipas passarão a ser multidisciplinares, envolvendo
médicos, enfermeiros, paramédicos, engenheiros, físicos, biólogos, entre outros”..
O partido Iniciativa Liberal é um dos mais recentes partidos, que se apresenta no dia 26
de Maio pela primeira vez a Eleições.

PSD: famalicense
é mandatária
de JM Fernandes
O candidato do Partido Social Democrata (PSD) às eleições europeias, José
Manuel Fernandes, apresenta esta terça-feira, 21 de maio, em Famalicão, a sua
mandatária distrital para a Juventude, a
famalicense Ana Sofia Oliveira.
A iniciativa decorre junto à zona de esplanadas do Parque da Juventude, às 11
horas.
Recorde-se que Ana Sofia Oliveira
nasceu a 11 de Março de 1998 em Vila
Nova de Famalicão. O desporto sempre
esteve presente na sua vida e foi por influência do pai que decidiu começar a praticar Kickboxing com 8 anos. Aos 16 anos decidiu ir
mais além na modalidade. Foi campeã nacional Universitária de Kickboxing - Lowkick, nos
Campeonatos Nacionais Universitários 2018, e campeã mundial de juniores de Kickboxing,
na categoria -60 kgs, em 2016.

PS: candidata em debate
na Casa
das Artes
Isabel Estrada Carvalhais, bracarense
que é 10.ª da lista do PS ao Parlamento
Europeu, vai estar esta quarta-feira em
Vila Nova de Famalicão, concretamente
no Café-Concerto da Casa das Artes,
para a conferência “Café Europa”. O evento tem início agendado para as 21h15.
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Eleições acontecem no próximo domingo

119.250 famalicenses
convocados a votar
para o Parlamento Europeu
O próximo domingo – 26 de Maio -, é dia de eleições para
o Parlamento Europeu, e os eleitores portugueses terão à
sua disposição um leque de opções recorde, com um total de
17 partidos a disputarem a sua preferência.
De acordo com o sorteio realizado em meados do mês
passado pelo Tribunal Constitucional, os 17 partidos estarão organizados da seguinte forma: o primeiro da grelha é o
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/
MRPP), seguindo-se o Partido Democrático Republicano
(PDR), o PAN – Pessoas, Animais, Natureza, o Partido Socialista (PS), o Aliança, o Partido Nacional Renovador (PNR),
o Nós Cidadãos (NC), o Partido Trabalhista Português (PTP),
o Partido Social Democrata (PPD/PSD), o Bloco de Esquerda (BE), o Iniciativa Liberal (IL), o Movimento Alternativa Socialista (MAS), o CDS - Partido Popular (CDS-PP), o Partido
Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP), a Coligação
Basta, o Livre (L), e a fechar a Coligação Democrática Unitária (CDU).
Em Vila Nova de Famalicão, à última eleição realizada (em
2017 para as autárquicas), o concelho tinha pouco mais de
119 mil eleitores inscritos (119.016). Para o sufrágio do próximo domingo, e de acordo com números oficiais do município,
os cadernos já contam com 119.250 inscritos, distribuídos por
110 mesas de voto.
Para os eleitores que não saibam em que mesa de voto
devem exercer o seu direito, podem obter essa informação
em tempo real através de SMS grátis para o número 3838,
escrevendo RE, seguido de espaço, seguido de número de
Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão, seguido de espaço de data de nascimento, obedecendo ao no molde AAAA
(ano), MM(mês) e DD(dia).
S.R.G.

Comércio digital em
debate na Fundação
Cupertino de Miranda
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A Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de
Famalicão (ACIF) promove, no próximo dia 29 de Maio,
a partir das 10h00, no auditório da Fundação Cupertino
de Miranda uma sessão oficial do Roadshow do Programa
“ComercioDigital.pt” – Qualificar o Comércio e os Serviços
para a Economia Digital, uma iniciativa conjunta entre a
ACEPI – Associação da Economia Digital e a CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, da qual é
parceira e promotora.
A sessão permitirá abordar “a importância do comércio
digital, mostrando como o mercado online permite captar
novos clientes e expandir negócios”, contextualiza em nota
de imprensa.
A sessão é destinada a empresários e comerciantes,
sendo gratuita mas sujeita a inscrição prévia.
Serão intervenientes do presidente da ACIF, Fernando
Xavier Ferreura, o presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo Cunha, António Teixeira, coordenador do programa Comércio Digital, entre outros.

Grupo Desportivo
do Louro vai eleger
novos corpos sociais
O Grupo Desportivo do Louro reúne em Assemblei Geral no próximo dia 7 de Junho, pelas 20h30.
Da ordem de trabalhos destaque para a eleição dos
novos órgãos sociais para o biénio 2019/2021, como segundo ponto, sendo o primeiro a apresentação, discussão
e votação do relatório e contas relativo à época 2018/2019.
Haverá ainda lugar à discussão de outros assunto de
interesse para a colectividade.
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Iniciativa decorre de quinta a sábado no auditório da CESPU

“As Artes na Educação Especial”
é tema de Congresso Internacinal
O auditório da CESPU
abre portas, de 23 a 25 de
Maio (de quinta-feira a sábado), para um congresso
internacional
subordinado
ao tema “As Artes na Educação Especial: teorias, metodologias e práticas sociais,
culturais e educativas para a
inclusão”.
Organizado pela Intervenção – Associação para
a promoção e divulgação
cultural, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, o congresso
tem como público alvo atores; professores; animado-

res teatrais, socioculturais,
culturais; educadores, trabalhadores e empreendedores
sociais; técnicos de intervenção nas áreas do social,
cultural e educativa; estudantes; dirigentes associativos; educadores de infância;
pedagogos; professores dos
ensinos básico, secundário e
universitário.
A sessão de abertura do
congresso, marcada para as
9h30 do dia 23, é antecedida
por um exercício performativo à volta da dança inclusiva. Trata-se do número “IndépenDance” com Catarina

Oliveira Bento, Joana Silva
e Susana de Figueiredo. De
facto, a dança inclusiva abre
o congresso com uma história de encontros e vicissitudes, num palco dominado
pela pluralidade. Nesta performance, cobrem o diálogo,
difundem o movimento e experimentam a musicalidade
em corpos distintos, sem
rótulos e etiquetas morais e
sociais.
Caberá ao presidente
da Câmara de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha,
abrir o congresso. De seguida, realiza-se a conferência

Associação de Pais assinala
Dia da Família na Escola
A Associação de Pais da Escola
Básica e Jardim de Infância Conde de
Arnoso assinala, no próximo dia 25 de
maio, o mês do coração e da família.
O evento denominado “Família na
Escola”, realizar-se-á na Escola Básica Vale do Este em Arnoso Santa
Maria, pelas 14h00 com um rastreio de
saúde, que conta com a colaboração
da “Farmácia de Arnoso”.
Pelas 15h00 terá lugar uma caminhada com a extensão de 3km, que
proporcionará um momento de desporto e convívio e para finalizar, às
16h30 haverá uma aula de ginástica
“Triatlo em Família Gym Star “ e avaliações físicas grátis para todos os participantes.
No local existirá um serviço de bar
para angariação de fundos para as atividades a organizar pela Associação
de Pais. Quem pretender comprar a
T-shirt da Associação de Pais poderá
faze-lo no dia do evento.
A Associação de Pais convida e
apela à participação das famílias, sendo que as inscrições são grátis e abertas à comunidade em geral.

Mega piquenique no Agrupamento
Dona Maria II

O Departamento da Educação
Pré-Escolar do Agrupamento de
Escolas D. Maria II promoveu, na
passada quarta-feira, um Mega
piquenique no Parque da Devesa,
envolvendo todos os Jardins de
Infância do Agrupamento.
As crianças puderam “desfrutar de todas potencialidades do
parque bem como de uma série
de atividades desportivas organizadas para o efeito, num saudável
ambiente de convívio com os amigos e com a natureza”, descreve o
Agrupamento, que fala de “um dia
marcado pela alegria, bem presente no sorriso das crianças que,
de forma lúdica, puderam enriquecer as suas aprendizagens num contacto muito próximo
com a Natureza”. Para o Agrupamento, são estes os momentos que “enfatizam” a sua
aposta num ensino de qualidade.

inaugural, subordinada ao
tema “As Artes na Educação Especial: criatividade,
inclusão, participação junto
de cidadãos portadores de
deficiência”, que será proferida por Pedro Strecht, médico de Psiquiatria da Infância
e da Adolescência e autor de
diversos livros.
Todas as informações,
programa e inscrição no
congresso em: https://associacaointervencao.pt/

EARO com 16 medalhas em Guimarães
A Escola Atletismo Rosa
Oliveira esteve em evidÊncia
nos Campeonatos Regionais
de Infantis/Juvenis e Veteranos no meio fundo, que se
realizaram na Pista Gémeos
Castros, em Guimarães, no
passado fim de semana, ao
conquistar dezasseis medalhas.
Ao todo a escola consagrou oito de Campeões Regionais, quatro Vice Campeões e quatro sub-Vice. Em destaque
pela equipa joanense estiveram os seguintes atletas: Ana Faria Campeã Regional 1500 metros e 3.ª 800 metros, Beatriz Fernandes Campeã Regional 800 metros, Ana Marinho 2.ª,
Beatriz Fonseca 2.ª três mil metros, Diana Silva 3.ª três mil metros e 1500 metros e 3.ª 1500
metros, Rosa Oliveira F50 Campeã Regional três mil metros, Anabela Silva 2.ª três mil metros
e Campeã Regional 1500 metros, Joaquim Coelho 3.º 1500 e 2.º 800 metros, Tiago Silva
Campeão Regional dois mil metros Obts, Rui Oliveira Campeão Regional três mil metros,
Francisco Silva Campeão Regional nos 1500 e 800 metros. Nuno Fernandes foi 1.º classificado em 1500 metros.

No próximo domingo

II Caminhada em Cabeçudos
A Associação de Pais da
Escola Básica de Cabeçudos,
as representantes de pais do
Jardim de Infância de Cabeçudos e com o Centro Social
de Cabeçudos, promovem,
no próximo domingo, a II Caminhada “Viver, Crescer e
Aprender é em Cabeçudos”.
A concentração está marcada para as 09h00 junto ao
centro social, com partida às 09h30 e chegada prevista para as 12 horas junto à escola.

Lobitos recolhem 100 litros de lixo
em 50 metros de ciclovia
Os Lobitos do Agrupamento de Santo
Adrião estiveram a limpar cerca de 50 metros da ciclovia.
Durante uma hora, três crianças e um
adulto recolheram cem litros de lixo. “Imaginem o que será em toda a ciclovia. Imaginem que se fossemos 30 quantos litros
apanharíamos?”, sugerem os escuteiros em
nota de imprensa, alertando para a necessidade de sensibilizar os utilizadores da ciclovia para deixarem o lixo “em local próprio e
não no chão”.

O POVO FAMALICENSE

21 de Maio de 2019

17

Presidente da Câmara homenageou dirigentes, administradores, atletas e equipa técnica
pela subida ao escalão principal do futebol nacional

FC Famalicão na 1.ª Liga
com o “céu como limite”
“Contem com a presença
discreta mas permanente
da Câmara ao vosso lado
no novo desafio que há-de
vir na 1.ª Liga do futebol
profissional”. Foi felicitando
plantel, equipa técnica, dirigentes, administradores e
adeptos do Futebol Clube de
Famalicão (FCF), mas subscrevendo também o discurso
de não prescindir da ambição de procurar ir mais além,
que o presidente do município, Paulo Cunha, abriu o
Salão Nobre dos Paços do
Concelho, para a cerimónia de reconhecimento pela
subida do clube ao escalão
mais importante do futebol
nacional.
A sessão solene, que
ontem (segunda-feira) teve
lugar, ocorre com depois
de fechadas as contas do
campeonato, três jornadas
depois de o clube ter assegurado a subida.
O edil famalicense caracterizou este como “um momento de uma nobreza inigualável”, pelo que significa

de “justiça feita” a um clube
que carrega no emblema o
nome de um concelho habituado a disputar a “a 1.ª Liga
a outros níveis”, e deixou na
linha do horizonte um apelo à
máxima ambição: “o projecto continua, e tem o céu por
limite”.
Na certeza de que também o apoio do município
tem sido determinante para o
sucesso desportivo do FCF,
Paulo Cunha agradeceu e
reconheceu o empenho do
presidente da direcção, Jorge Silva, do administrador
da Sociedade Anónima Desportiva, Miguel Ribeiro, e do
accionista maioritário Idan
Ofer, pessoas nas quais delega o mérito na execução de
um projecto desportivo que
cedo percebeu “que estava
a dar passos para que este
momento acontecesse”. Elogiou e reconheceu ainda a
capacidade de trabalho dos
atletas e equipa técnica, mas
também aos adeptos “que de
forma intransigente apoiaram o clube”.

No somatório de uma
temporada que assinala o
regresso do clube do concelho à 1.ª Liga do futebol
profissional, o presidente
da Câmara confessou-se
um autarca “orgulhoso” dos
seus concidadãos, afirmando mesmo que esta conquista “sinaliza a forma dos famalicenses estarem na vida:
empenham-se nas suas causas, mas não se ficam pelo
desejo. Trabalham para que
assim seja”.

Dirigentes
com discurso
de ambição
Para Jorge Silva, este
“caminho inesquecível” é
apenas o início de uma nova
fase da vida do clube. “Esta
subida vai dar continuidade
ao processo de crescimento
e afirmação do clube”, reiterou.
Certo de que a subida
do FCF “devolve ao país do

Recepção nos Paços do Concelho aconteceu com o fim do campeonato, que consagrou a subida

futebol uma lufada de oxigénio”, o dirigente comprometeu o clube com uma postura exemplar, demarcando-o
de “matérias com as quais
não nos identificamos” e de
bairrismo exacerbados que
são o pior do futebol. “É possível ser-se bairrista, mas
também é possível receber
bem”, referiu e acrescentou:
“com lealdade, com verdade,

com espírito de sacrifício, e
de forma educada, os objectivos podem ser alcançados”.
Miguel Ribeiro, administrador da SAD, não tem dúvidas que o FCF foi “um caso
à parte nesta 2.ª Liga”. Sem
dúvidas de que os objectivos
delineados há dez meses,
no início da época, eram alcançáveis, o homem forte do
futebol famalicense espera

que também o clube contribua para “levar a marca
de Famalicão ao país e aos
mundo” e deu nota de que a
subida ao escalão maior do
futebol nacional “é só o início
de uma caminhada”. “Mais é
o futuro, melhor é o que estamos a preparar”, concluiu.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Ricardo Sá repete vitória
no Campeonato Regional
de Trail
O Campeonato Regional
de Trail da Associação de
Atletismo de Braga passou,
no passado domingo, pela
cidade de Celorico de Basto,
para a realização do V Trail
Villa de Basto.
Ricardo Sá, famalicense
atleta do Akuafit Sports &
Spa, foi o grande vencedor,
percorrendo a distância dos
19 quilómetros em apenas
uma hora 31 minutos e 15
segundos. Para além do 1.º
lugar no escalão sénior, o
atleta famalicense assegurou também o 2.º lugar à geral, numa prova que caracteriza como “muito dura, com quase mil metros de acumulado e uma
subida ingreme até ao Castelo de Arnoia”.
Com este resultado, Ricardo Sá assumiu a liderança do campeonato a uma prova do seu
final. A última competição será o IV Trail Feira das Cebolas, no próximo dia 25 de agosto, em
Famalicão.

Taça de Portugal de Enduro

Famalicense
no 1.º lugar do pódio

O famalicense Tiago Silva, atleta da Tomatubikeres
conquistou o lugar mais alto do pódio na 2.ª prova da
Taça de Portugal de Enduro na categoria de juniores,
que se realizou em Murça.

EDITAL

CAC /448

Faço saber que Estação de Serviço da Portela Unipessoal, Ldº,
pretende obter licença para uma, instalação de combustíveis
constituída por Posto de Abastecimento de Combustíveis destinada a consumo público, sita em Avenida São Silvestre de Requião,
2561, freguesia de Requião, concelho de Vila Nova de Famalicão
e distrito de Braga.
A referida instalação encontra-se abrangida pelas disposições
do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro e Portaria n.º
1188/2003, de 10 de Outubro, que estabelecem os procedimentos de licenciamento das instalações de armazenamento de produtos derivados do petróleo e postos de abastecimento de combustíveis e pelos respectivos regulamentos de segurança.
Em conformidade com as disposições da referida Portaria, convidam-se as entidades singulares ou colectivas a apresentar por
escrito, dentro do prazo de 20 dias contados da data de publicação deste edital, as suas reclamações contra a concessão da
licença requerida.
Porto, 30 de abril de 2019,
Sérgio Ernesto Oliveira Ferreira
Chefe de Divisão DICN
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Atleta de Braga venceu
XI Open de Famalicão
Hugo Maia do Clube de
Ténis de Braga venceu em
singulares o XI Open de
Famalicão, ao derrotar Pedro Vide do Clube de Ténis
do Porto, por 6/1e 6/3. Nos
pares a dupla do Clube de
Ténis do Porto João Guerra e Pedro Vide venceram a
dupla do Ginásio Clube de S.
Tirso João Martins e Guilherme Silva em dois sets, 6/3 e
6/2. Neste torneio participaram vários atletas do Ténis
Clube de Famalicão. Sérgio
Oliveira ficou pela primeira
ronda, Pedro Soutinho, Miguel Matos e Miguel Cunha que foram afastados nos oitavos de final.

OFICINA promove estágios
no estrangeiro
Quatro alunos na Oficina
- Escola Profissional do INA
tem quatro alunos - José Silva, Rúben Marques, Fábio
Guimarães e Bruno Sousa
- a concluir a sua Formação
em Contexto de Trabalho em
Itália.
Em parceria com a Comunidade Intermunicipal do
Ave, os alunos da Oficina
integraram o programa Eramus+, uma iniciativa que
permite aos alunos do ensino profissional estagiar no
espaço da União Europeia.
O projeto Erasmus+ tem
como principais objetivos promover o desenvolvimento pessoal, desenvolver competências
profissionais, possibilitar a aquisição e utilização de conhecimentos e qualificações em contexto de trabalho em ambientes internacionais e, com tudo isso, promover a empregabilidade.
José Silva, aluno do curso Técnico de Comunicação/Marketing, Relações Públicas e Publicidade diz que esta experiência tem sido muito enriquecedora: “é uma oportunidade fantástica
que estamos a ter. Estamos a desenvolver as nossas competências profissionais e pessoais.
O acolhimento por parte dos italianos tem sido fantástico”.
A escola profissional sublinha a mais-valia deste acções, na medida em que conferem aos
alunos “a possibilidade de vivenciar na plenitude um contexto de trabalho, podendo, desta
forma, alcançar uma consciência europeia que leve a uma cidadania mais ativa e participativa
e aprofundar a sua formação linguística e intercultural”.

Centro Social de Cabeçudos
promove dia dedicado à saúde
O Centro Social de Cabeçudos irá dinamizar,
no próximo dia 31, um dia dedicado à saúde sob
o tema “Aqui não se vende saúde... ensina-se a
ter!”
Na parte da manhã, entre as 10h00 e as
12h30, haverá uma ação de sensibilização promovida pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão para todas as crianças (escola, jardim e
centro social) e rastreio de saúde oral realizado
pela Clínica Santa Catarina.
Na parte da tarde, entre as 15h00 e as 17h00,
estarão disponíveis vários espaços dinamizados
por profissionais de saúde que poderá conhecer
melhor e usufruir de alguns rastreios: Fisioterapia com o técnico Bruno Ribeiro, Osteopatia,
Elisabete Silva, Rastreio Cognitivos - Colibri;
Avaliação de Tensão Arterial e Glicemia Capilar
por enfermeiros. Toda a comunidade está convidada a participar, quer no periodo da manhã,
quer no período da tarde.
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Miguel Araújo e David Fonseca são cabeças de cartaz das festas concelhias,
que se realizam de 7 a 13 de Junho

Antoninas são “afirmação de identidade
e orgulho”
“As Antoninas são as
festas de Famalicão e dos
famalicenses. São a homenagem de um povo a Santo
António, casamenteiro e protetor dos pobres, mas são
também o grande momento
de afirmação da identidade
e do orgulho da nossa terra
e das nossas gentes”. É com
desta forma que o presidente
da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, convida à festa que
este ano vai trazer à cidade
os cantores Miguel Araújo e
David Fonseca, as grandes
atrações musicais da romaria que decorre de 7 a 13 de
junho, e que conta com cerca de meia centena de iniciativas e atividades, entre costumes seculares e novidades
contemporâneas.
As Antoninas fazem-se
em 2019 com sete dias intensos, e marcadas por inúmeras propostas culturais
e desportivas que vão de
encontro às várias gerações
de famalicenses e aos mui-

tos milhares de pessoas que
visitam a cidade por esta altura.
Os concertos de entrada
livre são um dos atrativos
mais fortes da programação, David Fonseca atua a
9 de junho e Miguel Araújo
a 11, na Praça D. Maria II,
mas o que torna as Antoninas únicas e grandiosas é
a forma genuína como que
se revivem as tradições ancestrais e identitárias deste
povo, com iniciativas como
as marchas, a distribuição
do pão, o desfile etnográfico,
os arraiais, a sardinhada e
os saltos às fogueiras, entre
outras.
Já as Marchas Antoninas, um dos momentos altos
das festas, saem à rua, na
noite do dia 12. Para este
ano o município propõe um
desenho diferente de anos
anteriores, com a exibição
da marcha vencedora no
cortejo das marchas infantis
a abrir o desfile de gala. “É
uma forma de envolvermos

as novas gerações num dos
eventos mais tradicionais
das Antoninas, assegurando
desde já a sua vitalidade e
preservação”, afirma a propósito Paulo Cunha.
Na tarde do dia 13, a procissão em honra de Santo
António percorre as principais ruas da cidade, num
momento de grande religiosidade e emoção. Antes disso, pela manhã realiza-se na
Capela a Missa e a distribuição do Pão, cumprindo-se

uma tradição secular.
O desporto conquista
cada vez um lugar de importância nas festas. Este ano,
contam-se mais de uma dezena de atividades desportivas, com destaque o Grande
Prémio de Atletismo Bernardino Machado, para a Caminhada Camiliana e a Descida Mais Louca, entre outras.
À noite não falta animação com os concertos, mas
também com os arraiais,
sardinhadas e saltos às fogueiras. Referência ainda
para o folclore com o desfile

etnográfico, os bombos com
o Tocá Bombar, o Encontro
dos Grupos de Cavaquinhos,
e o desfile de fanfarras.
Aos mais pequenos cabe
a honra de abrir as festividades, com toda a ternura e
a criatividade das Marchas
Infantis. Com os arquinhos
empoleirados e as ancas a
baloiçar, as crianças desfilam pela cidade, na sexta-feira, 7 de junho. A partir
daqui, é um desenrolar de
atividades num cruzamento
entre as tradições pagãs e
religiosas, entre o popular e

o erudito.
Enfeitada a rigor com arcos e cores festivas, a cidade será invadida pelo aroma
do algodão doce e da sardinha assada, pelos balões e
pelo tradicional manjerico
acompanhado de uma quadra alusiva a Santo António.
Para consultar o programa completo pode aceder
à página do município em
www.famalicao.pt

Diogo Morgado apresentou
filme Solum a alunos
da Oficina
O conhecido ator e realizador Diogo Morgado esteve
de visita à Oficina - Escola
Profissional do INA, onde
apresentou aos alunos o filme Solum, uma co-produção
com o irmão Pedro Morgado.
Depois da comédia Malapata, de 2017, neste segundo
filme do ator, as gargalhadas
são trocadas por um ambiente tenso e perigoso neste
thriller de ficção científica.
A iniciativa decorreu em
parceria com o Ymotion Festival de Cinema Jovem
promovido pelo município de Vila Nova de Famalicão. Durante uma tarde, os alunos da Oficina puderam trocar experiências e dúvidas com o ator que em 2013 interpretou o papel de
Jesus na minissérie americana A Bíblia.
Diogo Morgado sublinhou o caráter inovador de Solum no contexto cinematográfico português e desafiou os jovens a serem os impulsionadores de uma nova atitude no cinema português. Para o ator é importante, ainda, que cada jovem procure o “sentido daquilo que quer
fazer, o sentido da sua própria vida”, porque é aí que reside a possibilidade de uma existência
plena.
A aluna Beatriz Estrela, do 2.º ano do curso Técnico de Comunicação/Marketing, Relações
Públicas e Publicidade, mostrou-se impressionada com a forma como o ator encara a vida.
“Quando o vemos na televisão pensamos uma coisa que não tem correspondência com a
realidade. Hoje conseguimos ver e ouvir um ator que é uma pessoa igual a nós, com os mesmos sonhos, as mesmas dúvidas e os mesmos anseios de uma pessoa comum. Agradou-me
compartilhar da ideia de que o nosso destino está nas nossas mãos e da nossa capacidade
de sonhar”.
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Alunos da Oficina premiados em
concurso de criatividade em Espanha
Os alunos Eduardo Abreu
e Rodrigo Vaz, do curso
Técnico de Comunicação/
Marketing, Relações Públicas e Publicidade da Oficina
- Escola Profissional alcançaram o primeiro lugar no
Gijon Creative Jam, em Espanha.
Integrados no projeto
Atlantic Youth Creative Hubs
de Santo Tirso, os dois jovens apresentaram numa
primeira fase duas ideias de
negócio a nível nacional, o
que lhes permitiu esta presença na final europeia em
Espanha.
O concurso contou com
a presença de Portugal, Espanha, França e Reino Uni-

do. As propostas dos alunos
Eduardo Abreu e Rodrigo
Vaz integraram o projeto
“Smart Bin”, distinguido pelo
júri do concurso como a ideia
com maior potencial de impacto na cidade. Direcionado para a sustentabilidade
ambiental, o projeto passa
pelo desenvolvimento e implementação de caixotes do
lixo inteligentes.
O programa de incubação
do projeto Atlantic Youth Creative Hubs tem como objetivo apoiar empreendedores
a transformarem as suas
ideias em negócios, através
de um ciclo de workshops
de capacitação para o empreendedorismo, coaching

OPINIÃO, por Adão Coelho

Professores:
a história
de um roubo

Nos últimos tempos, temos assistido, nos vários órgãos
de comunicação social, a um chorrilho de informações polémicas, falsas e insultuosas relativamente à situação dos
professores.
A questão que está em cima da mesa é simplesmente um
direito laboral, que, na minha opinião, é e deve ser incontestável: a contagem integral do tempo de serviço prestado, que
são os 9 anos, 4 meses e 2 dias, que estiveram congelados.
Ora, parece-me óbvio e legítimo que quem trabalha deve
ser reconhecido com a contagem do seu tempo de serviço e
isto serve para todas as categorias profissionais.
Quem pode aceitar que lhe apaguem ou risquem o tempo
que trabalhou? Penso que ninguém, a não ser que professe
uma condição de eremita franciscano ou sofra de amnésia.
O que muitos parecem não saber é que os professores
não reivindicam a parte do vencimento perdida, resultante do
congelamento das respetivas progressões. Não é que não tivessem direito, mas o que, apenas, exigem é, simplesmente,
a contagem do tempo de serviço e o consequente reposicionamento na carreira. Parece-me natural, não? Isso é algo
que não pode ser retirado, porque, efetivamente, exerceram
as suas funções durante os 9 anos, 4 meses e 2 dias! Os
nossos alunos são testemunhas disso.
É claro que a narrativa das contas públicas e da sustentabilidade financeira tem assustado muita gente. O que é curioso é que perante os desvios de fundos europeus, os buracos
escandalosos e ruinosos dos bancos, fruto de empréstimos
sem fundo e gestão danosa dos mesmos, as pessoas assistam a tal cenário com uma passividade constrangedora, sem
grandes alaridos e até um encolher de ombros, como se isso
não lhes dissesse respeito.
Mais grave, a forma injuriosa e caluniosa como se referem
aos professores parece-me demasiado grave e incompreensível, porque não são estes os responsáveis pelo estado da
economia nacional. Os sucessivos escândalos de pagamento de milhões de euros para cobrir buracos às instituições
financeiras, os 116 milhões perdoados a um empresário bem
conhecido da nossa praça e a possibilidade de se injetar mais
1100 milhões ao Novo Banco são alguns dos exemplos bem
sórdidos dos desvarios económicos do nosso país. A ironia
é que assistimos à impunidade dos seus responsáveis com
leveza e linguagem mais contida.
Parece que é mais fácil dirigir a indignação e a contestação aos professores do que àqueles que são os verdadeiros
responsáveis pela situação atual.

especializado e três meses
de incubação gratuita na Incubadora de Moda e Design
da Fábrica de Santo Thyrso.
Nesta fase, os projetos
dos alunos Eduardo Abreu e
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No próximo sábado
na Fundação Cupertino
de Miranda

”Dignidade
do Trabalho”
reúne operários
e empregadores
em debate

Rodrigo Vaz estão em fase
de implementação. A conclusão do projeto está prevista
para final de setembro.

Infantis da “Juventude
de Joane” campeões
da Liga de Futsal

Numa altura em que o Futsal tem vindo a crescer e a
destacar-se a nível nacional, a Associação Juventude de
Joane Futsal (AJJF), csagrou-se Campeã de Infantis da
Liga de Futsal de Famalicão.
A Associação, que já nas duas épocas passadas lutou
afincadamente pelo 1.º lugar no campeonato, conseguiu
12 vitórias em 12 possíveis, ao longo das 12 jornadas.
“Faltando 2 jogos para o final da época são já os merecidos Campeões!”, congratula-se a colectividade.
A somar á conquista colectiva.refira-se que este escalão conta ainda com três jogadores na lista de melhores
marcadores, ocupando a 1.ª, 2.ª e 4.ª posição da classificação.
Em vista está agora a Taça da Liga, sendo que irão disputar a segunda mão das meias-finais no mês de Junho,
encontrando-se em vantagem na sequência da vitória no
jogo da primeira mão. Os restantes escalões, a competir
nesta Liga, (Pré-escolas e Escolas) encontram-se também a lutar por posições cimeiras, tendo como objetivo
terminar a época entre os 3 primeiros classificados e conseguir chegar à final da Taça.
De realçar que a AJJF contou ainda com dois escalões
(Iniciados e Juniores) em competição a nível distrital, na
A.F. Braga.
A direção felicita todos os atletas que “exibem com orgulho a camisola que vestem, todos os treinadores pela
dedicação, empenho e boa vontade, não esquecendo o
apoio inestimável dos pais e familiares dos atletas, incansáveis durante toda a época”.

O tema “Dignidade no Trabalho” reúne pela primeira vez
trabalhadores e empresários, numa conferência conjunta a
realizar na Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de
Famalicão, no próximo sábado, dia 25 de Maio, a partir das
14h30.
A sessão de abertura, presidida por Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
contará com intervenções de representantes da Fundação
Cupertino de Miranda, da LOC/MTC(Liga Operária Católica/
Movimento de Trabalhadores Cristãos), da ACEGE (Associação Cristã de Empresários e Gestores)e do Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.
O evento será de acesso livre, mediante inscrição prévia,
sujeita ao número de lugares disponíveis. As inscrições poderão ser efectuadas até dia 23 de Maio, através dos seguintes
meios:https://acegebraga.pt/loc e jmariaccosta@gmail.com.
A iniciativa, segundo informa a organização em nota de
imprensa, “tem como objectivo essencial promover a discussão e reflexão em torno da temática do trabalho digno e da
importância que este tema possui, quer para a realização de
cada trabalhador enquanto ser humano, quer para as empresas que na prossecução do seu fim último (o lucro), o atingirão de forma muito mais eficiente, realizada, justa e feliz”.
Segundo a organização, “maximizar o Bem Comum à luz
dos valores cristãos e defender o amor como critério de gestão, é uma máxima desafiadora que só reunindo à mesma
mesa trabalhadores e gestores e empresários, será passível
de alcançar”.
Esta conferência conta com intervenções de Manuel Carvalho da Silva (sociólogo, investigador, professor universitário e conhecido ex-líder da CGTP), João Pedro Tavares
(empresário e presidente nacional da ACEGE), para além
dos testemunhos de Marta Sofia Lima (trabalhadora de uma
empresa têxtil famalicense) e Manuel Sousa (empresário famalicense).
Após as intervenções dos oradores, moderadas pelo jornalista Luís Paulo Rodrigues, haverá lugar a uma sessão de
debate, entre o painel e os presentes.
A organização adianta que o debate “Dignidade do Trabalho” pretende ser apenas a primeira de entre outras iniciativas a desenvolver, no quadro do diálogo e cooperação entre
trabalhadores e gestores, tendo em vista a dignificação do
trabalho e da empresa, em todas as suas vertentes.
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Seide saiu à rua
na Mostra Comunitária
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A freguesia de Seide saiu à rua
para mais uma edição da sua Mostra
Comunitária, que se realizou no passado sábado.
O presidente da União de Freguesias de Seide, Tomás Sousa, mostrou-se satisfeito com a realização
deste evento, o qual contou com um
vasto programa de atividades realizadas pelas associações e instituições
locais, desde os grupos desportivos
aos culturais. O autarca sublinhou
ainda a iniciativa do Grande Arraial de
Seide, que constituiu numa apresentação musical comunitária intergeracional. “Avivou memórias e relembrou tradições, juntando diferentes elementos da freguesia
numa atuação única conjunta”, descreve a propósito.
Satisfeito pelo facto da população ter vestido a camisola da Mostra Comunitária, lançada
pela Junta de Freguesia, Tomás Sousa salienta a criação do Hino de Seide. “Os ensaios realizados proporcionaram uma oportunidade para estimular o convívio e o sentimento de pertença a esta comunidade, que cantou “Seide, Seide, tu és a minha paixão” (…) As gentes da
freguesia, no coração tem gravado/ S. Paio e S. Miguel, caminhando lado a lado”, cita da letra.
Este ano a festa realizou-se no Largo Nossa Senhora do Parto, em S. Paio, tendo sido
anunciado que a próxima edição da Mostra Comunitária de Seide, se realizará em 2021, em
S. Miguel.

Trail Rotary Experience
na agenda para o dia 1 de Junho

A Fama Runners promove, no próximo dia 1 de Junho, em colaboração com o Rotary
Club de Famalicão, a 4.ª edição do Trail Rotary Experience.
A prova será composta por quatro distâncias diferentes: uma prova de trail com 18 quilómetros, com um nível de dificuldade médio, um trail curto de dez quilómetros com baixa
dificuldade, uma caminhada de 10 quilómetros com dificuldade baixa e um Trail Kids com
1,5 quilómetros ajustado para os pequenos.
As inscrições terminam a 26 de Maio para os Trails. Para a caminhada e o Trail kids as
inscrições podem sern feitas no próprio dia. As inscrições estão abertas no site da prozis,
com opção de compra da t-shirt técnica oficial do evento (oito euros). Pode lá encontrar
também mais informações e o regulamento da prova.

USCP de Famalicão
dá lugar a USF Alto da Vila

21

O Centro de Saúde de
Vila Nova de Famalicão tem
em funcionamento, desde o
início da passada semana,
uma nova Unidade de Saúde
Familiar (USF). Trata-se da
USF Alto da Vila, criada por
despacho de homologação a
29 de Abril, USF Alto da Vila,
e que vem substituir a Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados (USCP) de
Famalicão, mudando o modelo organizativo da unidade.
Em comunicado, o Agrupamento de Centros de
Esta é a equipa que constitui a nova USF
Saúde (CES) de Famalicão
sublinha “o ganho para os
cidadãos”, ganho esse que
“se tem vindo a manifestar desde há meses a esta parte, com a integração na equipa de
cinco jovens médicas especialistas em medicina geral e familiar, juntando-se aos restantes
elementos médicos, enfermeiros e assistentes técnicos”. Apesar de os profissionais estarem
integrados, sustenta ainda, “só agora a equipa foi autorizada com despacho de homologação
recente, podendo exercer a sua actividade nos moldes actuais”.
A equipa da USF Alto da Vila é constituída por sete médicos, sete enfermeiros e cinco administrativos (assistentes técnicos), servindo um universo de 13.500 utentes. Funciona entre
as 8 e as 20 horas de todos os dias úteis, e está sob coordenação da médica Cláudia Grilo.
Com esta nova USF, o ACES de Famalicão passa a dispor de uma dezena de unidades a
operar de acordo com o novo modelo. Antes desta uma outra abriu em Dezembro na freguesia de Nine (USF Vale do Este). De acordo com o ACES, restam ainda quatro a funcionar com
o modelo organizativo designado por UCSP.
A cerimónia de abertura oficial da USF Alto da Vila contou com a presença da Secretária
de Secretária de Estado e da Saúde, Raquel Duarte, do presidente da Câmara, Paulo Cunha,
do presidente da Administração Regional de Saúde Norte, Carlos Nunes, e do director executivo do ACES Famalicão, Ivo Machado.
A ACES reconhece “o esforço da equipa”, à qual aproveita para agradecer, assim “como a
todos os que de uma forma ou de outra tornaram possível mais esta concretização”.
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DIVERSOS

VENDO

ALUGA-SE

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

2 pavilhões em
Mouquim junto ao
apeadeiro 400 e 600m².
TLM.: 915 217 385

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

T2 em Antas com linda
varanda, muito sol e móveis
de cozinha. Sem condominio.

VENDO

VENDO

ALUGA-SE

TLM.: 967 704 847

PRECISA-SE

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

Ajudante de cozinha

VENDO

restaurante nos

TLM.: 914 904 464

c/ experiência para

Escritório
c/ 51 m².

arredores da cidade

VENDE-SE

PRECISA-SE

TLM.: 926 449 681/8
Loja em Viatodos
(junto aos Bombeiros)
+/- 60 m²

TLM.: 914 904 464

VENDO

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

VENDO

Casa no Louro
c/ cerca de 2000m².

TLF.: 252 866 277

ALUGO

Garagem perto do
Mini-Preço, Calendário.

TLM.: 918 154 587

ANTAS CAFÉ PASSA-SE

Café Snack-bar, com serviços
de almoços, bom negócio para
duas ou mais pessoas. Encerra
ao domingo. Trata o próprio.

TLM.: 919 666 501

PASSA-SE

Gabinete de estética/ tatuagens
com recheio (negociável), renda
barata em Famalicão/Riba d’Ave.

TLM.: 938 557 714

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

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

TLM.: 933 594 771
VENDO - 968 670 680

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

Empresa metalúrgica em
V. N. Famalicão pretende recrutar
|ENTRADA IMEDIATA|

PRECISA-SE

EMPRESA NO SETOR ALIMENTAR DE

Oferecemos:

TLM.: 915 185 800

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

TLM.: 968 773 801

VENDO

RECRUTA
Operário Fabril para o 1º e 2º turno.
Preferência por residentes
no concelho de Famalicão.

URGENTE

TLM.: 961 699 265

ARRENDO

até aos 55 anos para viver a
dois e que goste de passear no
verão. Assunto sério.

Funcionários c/
carta de condução
para trabalhar em
serviços c/ isolamento
e serviços técnicos.
TLM.: 968 267 701

ANTIGUIDADES

VENDO

estrangeiro e procura senhora

- TORNEIRO/ FRESADOR CNC OU DE MÁQUINAS
CONVENCIONAIS (Com pelo menos 3 anos de
experiência profissional na área)
- SOLDADOR (Com pelo menos 3 anos de experiência
profissional na área)
- SERRALHEIRO (Com pelo menos 3 anos de
experiência profissional na área)
- OPERADOR DE ARMAZÉM (Com experiência na
condução de empilhadores)
- OPERÁRIO PARA PRODUÇÃO (Com ou sem
experiência profissional)

Promotor/a comercial
com carta de
condução. Enviar
curiculum
geral@fundrinks.pt

TLM.: 919 746 090

CAVALHEIRO
Divorciado, regressou do
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PRECISA-SE
Precisa-se de
cozinheira com
experiência de terça
a sexta-feira ao
almoço para
restaurante, centro
da cidade
TLM.: 912 951 884

TLF.: 252 331 750

ULTRA CONGELADOS EM FAMALICÃO

Recruta Motorista de
pesados.
TLF.: 252 331 750

- Vencimento compatível com a experiência
- Prémios de produtividade e assiduidade
- Formação Profissional
- Cantina própria
CANDIDATURAS:
Rua do Carvalhinho, 25 - Apartado 5012 | 4760-648
Lousado | Telefone: 252490020 Email: rh@cmw.pt
TAROLOGA DE BRUFE

EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

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
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RELAX

SIMONE

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

TLM.: 915 637 044
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RELAX RELAX

RELAX

RELAX RELAX

BONEQUINHA
DE LUXO

NOVIDADE

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

TLM.: 917 392 262

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

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

TLM.: 919 643 991

TLM.: 916 588 266

LOIRINHA

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

TLM.: 918 081 000

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

TLM.: 913 778 031

1.ª VEZ
TRAVESTY

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem,
toda nua, toda sua,
ambiente discreto.
Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

Alenejano,
22 anos,
O natural, 69.
Ativa/passiva.

TLM.: 939 090 835

A ADMIRÁVEL
ANGES

Em Famalicão, ne
gra e quente, sou meiga e
carinhosa, adoro dar prazer
com oral natural molhado e
muito mais. Venha provar essa
doçura e verás o que é bom.

TLM.: 920 347 909

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

CHINESINHA
MESTIÇA

SARA

Fundo do desejo,
magrinha,
deliciosa! Safada,
meiga e carinhosa
absoluta na cama.
Puro prazer.
Tudo o que
procuras. venha
conferir s/ pressas.

Linda, momentos
inesquéciveis, ambiente
sedutor, faço deslocações
a hotel e motel,
massagens e acessórios.

910 176 945

TLM.: 915 104 229

PORTUGUESA

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

TLM.: 910 634 363

HOMEM

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

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 apartamento privado. Venha-me
experimentar.
TLM.: 912 568 844

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

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

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

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

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

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

1.ª VEZ

VERDADEIRA NOVIDADE
Quarentona.
Toda jeitosa. Completa.

TLM.: 912 108 341

PORTUGUESA
Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

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

1.ª VEZ

RAPAZ TUGA
25 anos. Ativo/
passivo.
Massagens.
Local discreto.
TLM.: 969 767 590

