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Não há sossego na Rua da Liberdade, na freguesia de Calendário, 
para alguns moradores.

As tampas de infraestruturas no subsolo não estão fixas e estouram 
com os tímpanos de quem ali mora, cada vez que um carro lhes passa 

por cima. “Cada carro que passa parece um tiro de caçadeira”, 
descreve um morador, que se tem queixado, 

mas parece não conseguir fazer-se ouvir.
Apela-se à piedade de quem possa ajudar esta gente a fazer-se ouvir 

junto das entidades responsáveis pelas ditas tampas!
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O Partido Socialista (PS) 
foi o grande vencedor das 
Eleições Europeias no país e 
também em Vila Nova de Fa-
malicão. Venceu com 33,26 
por cento dos votos, deixan-
do o PSD a mais de oito pon-
tos percentuais de distância 
(25,23 por cento dos votos).

A proposta do partido do 
Governo ganhou em 27 fre-
guesias, e a vitória só lhe es-
capou em sete, onde o PSD 
foi o partido mais votado. Os 
social-democratas vence-
ram, ainda que de forma tan-
gencial, nas freguesias de 
Seide (União de Freguesias 
– UF), e ainda na de Esme-
riz e Cabeçudos (UF), assim 
como em Requião. A vitória 
mais folgada aconteceu em 
Vilarinho das Cambas, onde 
o PSD vence as eleições eu-
ropeias com 37,78 por cento 
dos votos, contra 29,36 do 
PS. As outras três vitórias 
aconteceram em Ribeirão, 
Fradelos e na UF de Gondi-
felos, Cavalões e Outiz.

Comparado o cenário do 
concelho com o nacional, a 
vitória do PS tem uma ex-
pressão percentual muito 

semelhante. Entre o total do 
país (33,39) e o total do con-
celho há apenas 13 décimas 
de intervalo, uma distância 
que pesa mais para o total 
nacional. Há cinco anos a 
vitória do PS não ficou muito 
distante da que agora obtém 
- 31,47 por cento, resultado 
que acabaria por resultar 
na contestação interna que 
culminou com o afastamento 
do então líder, António José 
Seguro e a ascensão de An-
tónio Costa.

Já no que toca ao PSD, 
a realidade nacional e con-
celhia é mais distante, ainda 
que pouco, e revela um peso 
inverso. Neste caso são 
3,29 pontos percentuais que 
separam o país (21,94) do 
concelho, com este a regis-
tar uma melhor votação. Nas 
europeias de 2014, a derrota 
tinha sido menos má, com 
27,71 por cento de votos.

Quanto à abstenção, a 
grande tragédia destas elei-
ções europeias, a percenta-
gem no concelho é menos 
má que no país. Em Por-
tugal 68,64 por cento dos 
eleitores não foi às urnas, e 

em Vila Nova de Famalicão 
esse número ficou-se pelos 
59,24 por cento. Recordista 
da abstenção no concelho 
foi a freguesia de Fradelos, 
onde se fixou nos 66,22 por 
cento o número de eleitores 
que não exerceu o seu direi-
to de voto. Por sua vez, Cruz 
é a freguesia onde o indica-
dor de abstenção foi menos 
mau, com 51,38 por cento.

O CDS, com o famali-
cense Nuno Melo à cabeça, 
consegue em Vila Nova de 
Famalicão um resultado mui-
to melhor do que no país. A 
lista liderada pelo eurodepu-
tado natural de Joane obteve 
12,72 por cento dos votos, 
mais do dobro da percenta-
gem obtida a nível nacional: 
6,19 por cento. De resto, é 
precisamente em Joane que 
obtém a votação mais ex-
pressiva ao conseguir a pre-
ferência de 23,13 por cento 
dos eleitores que votaram, 
remetendo o PSD para ter-
ceira força política mais vo-
tada, com apenas 16,89 por 
cento dos votos. O PS ven-
ceu na vila com 33,26 pon-
tos percentuais. Nuno Melo 

é reeleito, mas o CDS falha 
o objectivo da eleição de um 
segundo representante no 
Parlamento Europeu.

Destas eleições a registar 
que também ao nível con-
celhio, tal como no país, o 
PAN (Pessoas, Animais, Na-
tureza), salta para a grelha 
dos partidos pequenos mais 
votados. O partido, que con-
seguiu eleger um eurodepu-
tado, consegue mesmo um 
melhor resultado que a CDU 
em 21 freguesias, passan-
do para quinta força política 
mais votada, atrás de PSD, 
PSD, CDS e Bloco.

O Bloco de Esquerda, 
precisamente, consolida a 

sua posição no concelho. 
Para além de ganhar o esta-
tuto de quarta força política 
mais votada, consegue mais 
do que duplicar a votação 
obtida no concelho em 2014. 
Nessa altura conseguiu con-
vencer apenas 3,41 por cen-
to do eleitorado, fixando-se 
como quinta força política 
e atrás da CDU e do Movi-
mento Partido da Terra, mas 
agora sobe para os 7,26 pon-
tos percentuais. Acima estão 
CDS, PSD e PS.

A CDU, que perde um 
eurodeputado e regista a 
grande derrota eleitoral no 
país, também em Vila Nova 
de Famalicão perde terre-

no face a 2014. Os 3,19 por 
cento de votos conseguidos 
nestas eleições europeias 
significam menos de metade 
da votação obtida em 2014, 
onde registou uma votação 
da ordem dos 6,5 por cento.

Pode consultar os resul-
tados por freguesia e parti-
do na página seguinte. Os 
dados reproduzidos têm 
por base os resultados do 
escrutínio provisório publi-
cados em https://www.euro-
peias2019.mai.gov.pt/resul-
tados-globais.html.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Partido vence em 27 freguesias, e o PSD em apenas 7

PS vence Europeias 2019 no país 
e no concelho



4 O POVO FAMALICENSE 28 de Maio de 2019



5O POVO FAMALICENSE28 de Maio de 2019



6 O POVO FAMALICENSE 28 de Maio de 2019

Cerca de 60 enfermei-
ros do Centro Hospitalar do 
Médio Ave (CHMA) tem em 
curso uma greve às horas 
extraordinárias desde o iní-
cio da passada semana e por 
tempo indeterminado. 

A iniciativa, de que de-
ram conta em comunicado, 
e numa concentração à por-
ta da unidade de Famalicão 
na passada quarta-feira, é 
um protesto pelo retrocesso 
na progressão de carreira 
que havia sido reconhecida 
em Outubro de 2018 pelo 
Conselho de Administração 
(CA). Face ao retrocesso, 
estes enfermeiros já foram 
informados de que lhes irá 
ser retirada uma parte da re-
muneração mensal, ao longo 
de 2019, com o objectivo de 
devolver ao CHMA o acrés-
cimo remuneratório que com 
eles acordou e no qual recua, 
invocando a “legislação apli-
cável”. 

Segundo Rui Carneiro, 
enfermeiro do CHMA e dele-
gado sindical, o acordo entre 
os enfermeiros com Contrato 
de Trabalho da Função Públi-
ca (CTFP) e o CA foi fechado 
a 9 de Outubro de 2018, via-
bilizando a progressão que 
reivindicavam, e á qual es-
tava inerente uma melhoria 
das condições salariais. “A 8 
de Março de 2019, no dia da 
Marcha Branca dos enfermei-
ros, às 18 horas, recebemos 
um mail a informar que tería-
mos que repor um valor que 
varia entre os mil e os mil e 
duzentos euros, dependente 
das horas que cada um teria 
realizado, durante o ano de 
2019, englobando também 
prestações sobre o subsídio 
de férias e de Natal”, descre-
ve, acrescentando que o CA 
não deu margem ao diálogo 
com os enfermeiros ou abriu 
caminho “a qualquer outro 
tipo de proposta para fazer-

mos outro tipo de pagamen-
to”.

Em causa está o “apagão” 
parcial da carreira destes 
enfermeiros, mas sobretudo 
a “desconsideração” do CA. 
“Somos um grupo que traba-
lha neste Centro Hospitalar 
há 15/20 anos, dedicamos 
muito do nosso tempo, fora 
do horário normal, a projec-
tos nesta instituição. O Hos-
pital está certificado à custa 
do nosso trabalho, os cole-
gas desenvolvem projectos 
com recurso a horas pesso-
ais que são dadas à institui-
ção, e posto isto vemos que 
todo o nosso empenho não 
tem um reflexo”, desabafa.

Pedro Gonçalves, do 
Sindicato dos Enfermeiros 
Portugueses, associou-se 
ao protesto deste grupo de 
enfermeiros, sublinhando 
o retrocesso remuneratório 
mas também o “desrespeito” 
demonstrado perante estes 

profissionais. Este dirigente 
sindical sublinha que a de-
cisão agora tomada pelo CA 
do CHMA não tem enqua-
dramento legislativo, como 
invoca, decorrendo antes de 
um parecer não vinculativo 
da Administração Central do 
Sistema de Saúde, parecer 
esse que “vai contra duas 
fundamentações teóricas, e 
a posição do próprio conten-
cioso do Centro Hospital”, 
acrescentando que na sua 
opinião o CA procede desta 
forma para “pura e simples-
mente para ficar bem aos 
olhos do Governo”. 

Com greve que Rui Car-
neiro sublinha estar decreta-
da por tempo indeterminado, 
e que deixa em aberto a pos-
sibilidade dos enfermeiros 
recorrerem aos tribunais para 
verem reposta a sua situação 
profissional e remuneratória, 
ficam suspensas as horas 
extraordinárias programas, 
para além as 35 a que estão 
obrigados, da mesma forma 
que fica suspensa qualquer 
actividade que não tenha 
relação directa com a presta-
ção de cuidados de saúde à 
população.

No  comunicado que ante-
cedeu o protesto os enfermei-
ros lamentam o “o eventual 
impacto” da greve decretada 
na prestação de cuidados de 
saúde à população, mas im-
putam “as respectivas conse-

quências ao órgão máximo 
responsável pela instituição: 
o seu CA”.

CHMA desmente 
ter exigido 
devolução 
de rendimentos

Entretanto, o Centro Hos-
pitalar já reagiu à iniciativa 
dos enfermeiros, que ca-
racteriza de “inesperada”, e 
alega que o seu recuo face 
ao acordado tem por base 
“legislação aplicável”, a qual 
aponta para que a sua reivin-
dicação não possa ser satis-
feita.

A administração contraria, 
contudo, o que é dito pelos 
enfermeiros, ao assegurar 

que “não exigiu, até ao mo-
mento, qualquer reposição 
de vencimentos”, e que “tem 
mantido diálogo regular” com 
estes profissionais.

De resto assume que 
“continuará a procurar os 
consensos necessários para 
assegurar a normalidade da 
actividade assistencial”, a 
qual garante que “não será 
posta em causa, ainda que 
seja necessário tomar me-
didas suplementares, o que 
não se prevê”.

O Conselho de Adminis-
tração confessa ainda a ex-
pectativa de que a decisão 
destes profissionais e a gre-
ve “possa ser revertida”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

60 enfermeiros do CHMA em greve 
às horas extraordinárias
EM CAUSA A DEVOLUÇÃO DE REMUNERAÇÕES QUE TINHAM SIDO ACORDADAS 
EM OUTUBRO DE 2018, POR CONTA DA PROGRESSÃO NA CARREIRA

Enfermeiros em jornada de luta à porta do Hospital de Famalicão

Casa das Artes 
celebra 18 anos

A Casa das Artes de Vila 
Nova de Famalicão com-
pleta, no próximo dia 1 de 
Junho, o seu 18.º aniversá-
rio. !”São quase duas déca-
das de criação de esforço 
contínuo de formação de 
públicos e de dedicação e 
serviço absolutos à cultura, 
às artes, aos artistas e à co-
munidade”, sustenta o mu-
nicípio a propósito de uma 
efeméride que celebra a 
maioridade de “um dos mais 
dinâmicos e criativos tea-
tros municipais portugueses 
como se pode comprovar pelo portefólio de produções já realizadas”. Inaugurado a 1 de 
junho de 2001, este equipamento cultural integra a Rede Nacional de Teatros e Cineteatros 
e desenvolve um trabalho interdisciplinar e multifacetado.

Em 2018, foram mais de 87.700 as pessoas que escolheram a Casa das Artes para as-
sistirem a um concerto, a um filme, a uma peça de teatro, a um bailado ou para apreciarem 
uma exposição ou para visitarem o espaço saído do traço do arquiteto Pedro Ramalho. 
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Alguém disse que “talvez a maior lição 
da História seja não sabermos as lições 
da História”. A História está cheia destes 
comportamentos bizarros e em si mesmo 
antagónicos que sempre conduziram a maus 
resultados no processo de desenvolvimento da 
humanidade, provocando em muitos casos o seu 
retrocesso. Talvez constitua um dado intrínseco 
da nossa ainda jovem democracia, pensando eu 
que é necessário olhar em frente e que, como 
dizia Kennedy, “chegou o momento de 
uma geração de líderes novos (não em idade), 
homens (ou mulheres) que lidem com novos 
problemas e novas oportunidades”. Fazer da 
política e do espaço público uma enorme concha 
onde o barulho é ensurdecedor e nada mais do 
que isso é deprimente e anacrónico!

1. Políticos e comentadores do nada 
e do abismo…

A maledicência nunca ganhou eleições e eu não aprecio 
minimamente os políticos que nunca vêem nada de positi-
vo na ação política de outros políticos. Esta fobia alarga-se, 
amplia-se e ganha profundidade, quando os políticos que só 
sabem dizer mal, tendo sempre a “língua afiada” para isso, 
não são capazes, eles próprios, de avançar com alternativas 
e novas ideias para tudo aquilo que criticam.

Encontrámos esta espécie de “predadores” da política 
quase todos os dias e em todas as horas nos jornais e nas te-
levisões, escrevendo e comentando todos os assuntos, sem 
lhes acrescentar algo de positivo, algo que pudesse ser equa-
cionado como uma boa solução para resolver um ou vários 
problemas. São uma espécie de políticos, comentadores e 
escribas do nada e do abismo, como se a responsabilidade 
pela construção de uma sociedade democrática – livre, jus-
ta e com equidade – não fosse nada com eles. Ainda por 

cima, quando muitas vezes confrontados com situações do 
passado nada abonatórias que lhes dizem diretamente res-
peito, têm posições de sarcasmo absoluto, só comparáveis 
às ironias hediondas de Joe Berardo, o homem que se diz 
“moralizador” dos bancos e defensor do povo!

Teresa de Sousa, numa das suas brilhantes crónicas, no 
jornal “Público” (e ela não é uma “perigosa socialista”), cara-
teriza com mestria estas personagens, referindo-se a líderes 
políticas em concreto e com responsabilidades. Diz ela que 
há quem “reivindique tudo e o seu contrário”. Quem defenda 
“os velhinhos e os pensionistas, os professores e os alunos, 
os médicos, os enfermeiros e os doentes e (…) ainda quer a 
redução de impostos”! E isto tudo, do lado direito e do lado 
esquerdo da política! Afinal é verdade: os extremos tocam-se 
mesmo!

Alguém disse que “talvez a maior lição da História seja 
não sabermos as lições da História”. A História está cheia 
destes comportamentos bizarros e em si mesmo antagóni-
cos que sempre conduziram a maus resultados no processo 
de desenvolvimento da humanidade, provocando em muitos 
casos o seu retrocesso. Talvez constitua um dado intrínseco 
da nossa ainda jovem democracia, pensando eu que é ne-
cessário olhar em frente e que, como dizia Kennedy, “chegou 
o momento de uma geração de líderes novos (não em idade), 
homens (ou mulheres) que lidem com novos problemas e no-
vas oportunidades”.

Fazer da política e do espaço público uma enorme concha 
onde o barulho é ensurdecedor e nada mais do que isso é 
deprimente e anacrónico! Isto não quer dizer que o direito à 
crítica seja banido. Não. Longe disso. Mas temos que ser nós, 
os cidadãos anónimos, que temos que ser mais exigentes 
com os políticos, “obrigando-os” a explicar-nos, com clareza 
e com objetividade, aquilo que dizem, para que tudo não se 
resuma a um monte de “inertes”, sem coração e sem alma.

2. Ir, ficar, 
trabalhar e viver na Europa…

Num destes dias de maio, 
escrevi uma pequena crónica 
para o jornal digital “Vilanova 
on line”, em que tratava o am-
biente das idas a Espanha, 
quando eu era um jovenzito, 
comparando-as com aquilo 
que acontece hoje. Naquele 
tempo, polícias e PIDE con-
trolavam as fronteiras e só 
a muito custo se conseguia 
fazer uma “visitinha” ao outro 
lado…

Hoje, saímos de Famali-

cão e vamos livremente até à Alemanha ou até à Grécia, de 
carro, de comboio, de barco ou de avião, sem polícias e sem 
papeis, com total liberdade e segurança. 

Há que ensinar isto aos jovens de hoje e às gerações do 
futuro, para que possam avaliar, racionalizar, deduzir e con-
cluir sobre o que era, sobre o que é e sobre o que pode ser a 
“nossa Europa”, para que possam decidir e seguir em frente, 
voltando a fazer do nosso continente a grande Europa das 
grandes civilizações, da arte, da cultura, da filosofia, da ci-
ência, do pensamento, da solidariedade social... A “nossa 
Europa” e a “nossa Espanha” são prolongamentos do nosso 
território, onde podemos ir, ficar, comprar, trabalhar, viver…

Era por aqui que devia ter começado a campanha eleitoral 
para as eleições do Parlamento Europeu. Mas não. Os can-
didatos a deputados europeus dedicaram-se (uns muito mais 
do que outros) à intriga interna, deixando para segundo ou 
terceiro plano tudo aquilo que podemos fazer para tornar a 
“nossa Europa” um espaço de paz, de solidariedade, de bem 
–estar e de conforto para todos.

O que vimos e ouvimos foi absolutamente confrangedor, 
não existindo da parte de quase todos os deputados agora 
eleitos uma ação séria, para que possamos compreender e 
entender melhor a “nossa Europa”, incentivando os Portugue-
ses a darem o seu contributo para um futuro onde todos se 
sintam bem e realizados.

A construção da “Europa dos Cidadãos”, onde - “todos di-
ferentes, mas todos iguais” - encontremos o nosso espaço 
de felicidade, de liberdade e segurança, devia merecer uma 
mobilização nacional e constituir um “desígnio nacional”.

Quem nos representa(?) todos os dias na Europa deve 
(devia) sentir esta responsabilidade…

3. As primeiras “lições” das Europeias…

O PS ganhou as Eleições Europeias. Ao fazer delas a pri-
meira volta das Legislativas de outubro, ganhou a aposta.

O PSD e o CDS pediram aos eleitores que, nestas elei-
ções, mostrassem um “cartão vermelho” a António Costa, ao 
seu Governo e ao primeiro candidato do PS, Pedro Marques. 
Perderam a aposta. Repito o que já disse: a maledicência 
nunca ganhou eleições!

BE e CDU tiveram os resultados mais ou menos expetá-
veis. Dos outros pequenos partidos, a História há-de “rezar” 
do PAN!

O maior resultado foi obtido pela abstenção, uma pena-
lização e um castigo para todos os partidos, para todos os 
dirigentes partidários e para todos os candidatos a deputados 
do Parlamento Europeu. Uns mais do que outros têm aqui 
responsabilidades, sendo difícil “medir” a responsabilidade 
de cada um.

Infelizmente, também uma penalização para todos nós, 
cidadãos e votantes…

Dia a Dia - Mário Martins

Uma “concha” de barulho…
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CORRECÇÃO
Ana Sofia Oliveira mandatária 
por engano na campanha do PSD

O Povo Famalicense publicou, na sua edição da passada semana, e tendo por base 
convocatória da concelhia do PSD de Vila Nova de Famalicão, uma nota de imprensa dan-
do conta de que Ana Sofia Oliveira iria ser apresentada como mandatária para a Juventude 
do candidato do PSD às eleições europeias, José Manuel Fernandes.

No entanto, a informação veiculada não corresponde à verdade. Em contacto estabe-
lecido com a nossa redacção, Ana Sofia Oliveira demarca-se de qualquer intervenção 
política, desta ou de outra natureza, e lamenta que o seu nome tenha sido associado a uma 
acção de campanha eleitoral para as europeias. O Povo Famalicense lamenta o impacto 
que a informação errada possa ter causado, mas deixa claro que é totalmente alheio ao 
lapso verificado, e que tem origem na nota de imprensa acima citada.

O nome correcto da mandatária, de facto apresentada na passada semana em confe-
rência de imprensa, é Sofia Lobo.

Entretanto, O Povo Famalicense recebeu uma nota do PSD de Famalicão, que a se-
guir reproduzimos na íntegra, onde lamenta o erro, e apresenta as suas desculpas: “no 
envio da convocatária à comunicação social para a apresentação da mandatária distrital 
do candidato ao Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes, enviada no passado dia 20 
de maio, constava um erro no nome da referida mandatária, que foi Sofia Lobo e não Ana 
Sofia Oliveira conforme referenciado no texto. O PSD de Vila Nova de Famalicão lamenta 
o erro e apresenta publicamente as devidas desculpas à visada”.
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A liquidação do patrimó-
nio da Délfinópolis, proprie-
tária do Externato Delfim 
Ferreira (EDF), foi decretada 
pelo Tribunal de Vila Nova de 
Famalicão na passada quar-
ta-feira, numa Assembleia 
de Credores que durou pou-
co mais de meia hora.

A proposta do Adminis-
trador de Insolvência, Nuno 
Oliveira da Silva, na ausên-
cia de qualquer outra, fecha 
a porta a qualquer possibi-
lidade de reestruturação da 
instituição de ensino de Riba 
d Ave. A liquidação contou 
com a oposição de apenas 
três credores, todos eles ex-
-trabalhadores.

A decisão extingue assim 
uma das mais antigas insti-
tuições de ensino privado do 
concelho, que no início de 
2018 havia apresentado um 
Plano Especial de Revitaliza-
ção. Na altura apresentava 
um passivo da ordem dos 4,2 
milhões de euros, valor que 
agora diverge em sede de 
liquidação. De acordo com 
os documentos apresenta-
dos pelo Administrador de 
Insolvência, o passivo reco-
nhecido baixou os cerca de 
3,9 milhões de euros, apesar 
do reclamado por credores 
ultrapassar os sete milhões. 
Entre os principais credores 
estão bancos, ex-docentes e 
Estado, entre os quais estão 
designados representantes 
para a Comissão de Credo-
res constituída na passada 
quarta-feira.

Na Assembleia foram 
suscitados incidentes por 
parte de credores, que apon-
tam para um inventário de 
património “incompleto”, e 
para a incorrecta classifica-
ção de alguns dos credores, 
familiares dos fundadores da 
instituição, “ligadas ao de-
vedor” e que “sempre exer-
ceram de facto funções de 
gerência”, situação que con-
sideram incompatível com a 
classificação de ex-trabalha-
dores credores que lhes é 
atribuída.

O Administrador de Insol-

vência referiu, no entanto, 
quanto o inventário apresen-
tado é “provisório”. Quanto 
ao restante, o juiz do Tribu-
nal de Famalicão remeteu o 
protesto dos credores para 
incidentes a suscitar formal-
mente ao processo, dado 
que a matéria em causa na 
Assembleia de Credores era 
apenas a de votação da liqui-
dação.

Instabilidade 
remonta ao início 
de 2018

A instabilidade financeira 
do EDF tornou-se pública no 
início de 2018, altura em que 
a proprietária Delfinópolis 
apresentou um Plano Espe-
cial de Revitalização no Tri-
bunal de Famalicão.

Os termos deste plano 
mereceram a posição de um 
grupo de ex-docentes, cre-
dores que se consideravam 
marginalizados em relação a 
outros, o que os levou a votar 
contra, logo em Assembleia 
de Credores, e a recorrer 
da decisão de homologação 
decretada pelo Tribunal de 
Famalicão. A instância supe-
rior, o Tribunal da Relação de 
Guimarães deu-lhes razão 
em Setembro de 2018, revo-
gando o Plano de Revitaliza-
ção. No acórdão fala mesmo 

“claro tratamento desfavorá-
vel e desproporcionado” des-
tes credores, considerado 
“privilegiados”, em relação 
aos considerados “comuns”, 
referentes sobretudo a en-
tidades como instituições 
bancárias.

A Delfinópolis voltou a 
recorrer para instância su-
perior, que se demarcou de 
decisão sobre a natureza do 
processo, fazendo valer a úl-
tima decisão, a de revogação 
do Plano de Revitalização. A 
decisão de 28 de Março des-
te ano acabou remetendo o 
EDF para a insolvência. No 
pedido de insolvência apre-
sentado em consequência 
da não homologação, o co-
légio alegava que “não resta 
alternativa senão a presente 
apresentação à insolvência”, 
atendendo às “gravíssimas 
dificuldades financeiras” e 
a uma “tesouraria manifes-
tamente insuficiente para 
o cumprimento atempado 
das obrigações/pagamentos 
mensais obrigatórios”.

O encerramento do colé-
gio de Riba de Ave ocorreu já 
no final do segundo período, 
com os 179 alunos a serem 
transferidos para outras es-
colas do concelho e de con-
celhos vizinhos.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Tribunal decreta 
liquidação 
do património 
da Delfinópolis
PASSIVO DE 3,9 MILHÕES EM CRÉDITOS 
RECONHECIDOS, MAS SUPERIOR A 7 MILHÕES 
EM CRÉDITOS RECLAMADOS POR CREDORES
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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 2020, bem como 
a sua falta de manutenção, 
e a “pseudo-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

CIOR promoveu reflexão 
sobre autonomia 
e flexibilização curricular

A Escola Profissional 
Cior abriu as portas, no 
passado dia 23, a uma 
oficina de reflexão/ação 
sobe gestão do currículo, 
no âmbito dos processos 
e dinâmicas de autonomia 
e flexibilidade curricular.

Para os coordenado-
res dos cursos profissio-
nais e cursos de educa-
ção e formação da Cior, 
“estas ações são de ex-
trema importância, pois, 
a natureza, princípios e 
objetivos dos diplomas 
em questão passam a 
orientar toda a prática educativa e formativa e resultados esperados tendo sempre em vista o 
perfil dos alunos no final do ciclo formativo”, conforme assegurou Arcélio Sampaio, coordena-
dor dos cursos do ensino básico da escola. Para o feito, e ainda segundo este responsável, é 
necessário “encontrar as melhores formas de operacionalização do projeto educativo, planear 
e gerir o currículode forma colaborativa e pragmática, refetir, partilharexperiências, encontrar 
novas ferramentas e saber procurar novos caminhos”, neste que é o “maior desafio que as 
escolas enfrentam”.

Esta iniciativa, promovida pelo centro de formação da Anespo – Associação Nacional das 
Escolas Profissionais, contou com a presença de uma dinamizadora da ANQEP – Agência 
Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional – e de diretores e coordenadores pedagó-
gicos de várias escolas profissionais da região norte.
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Apesar de não ter qual-
quer garantia de financia-
mento, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão 
já aprovou o projecto da Loja 
do Cidadão com vista a can-
didatá-lo aos fundos euro-
peus, que têm o final de Maio 
como limite.

O Povo Famalicense já 
havia adiantado há duas 
semanas que o Governo re-
mete a criação da Loja para 
verbas da União Europeia, 
através de uma candidatura 
que tem por tecto máxima 
de financiamento os 350 mil 
euros, verba que fica muito 
aquém do investimento total 
previsto, da ordem dos 1,8 
milhões de euros. 

Na altura o presidente 
da Câmara, Paulo Cunha, 
adiantava que decorriam 

negociações com vista a re-
forçar o dossier financeiro, e 
acrescenta agora que tudo 
permanece na mesma. Ou 
seja, o executivo continua a 
aguardar por respostas da 
tutela acerca do expediente 
que será encontrado para 
suportar o intervalo finan-
ceiro entre os 350 mil euros 
da candidatura e os 1,8 mi-
lhões que previsivelmente 
irá custar. “Nós temos a ex-
pectativa de conseguir criar 
condições para que esse 
apoio extra-município seja 
superior, ora porque Bruxe-
las possa dar mais dinheiro, 
ora porque o Governo, em 
sede de Orçamento de Es-
tado, possa apoiar a obra”, 
refere acerca do ponto de 
situação da candidatura que 
concorre no mesmo montan-

te com todas as outras Lojas 
do Cidadão previstas para 
2020, independentemente 
do investimento inerente a 
cada uma delas. “Apoiar da 

mesma forma obras que são 
diferentes, e com volumes 
financeiros completamente 
diferentes, é errado”, carac-
teriza, acrescentando que o 

município tem feito chegar 
esta convicção ao Governo, 
que quem foi que decidiu os 
termos desta candidatura. “A 
Câmara Municipal está dis-
ponível para participar”, rei-
tera, mas remata: “o que não 
é correcto é que o Governo 
fique completamente fora 
desta processo - porque é 
bom notar que os 350 mil eu-
ros que estão neste momen-
to equacionados para apoiar 
a obra não vêm do Orçamen-
to de Estado. Vêm de fundos 
comunitários”. A propósito, 
constata: “Bruxelas apoia 
obras municipais. No caso 
em concreto, não fosse Bru-
xelas e não havia nenhum 
apoio para esta obra que não 
fosse municipal”.

Não obstante as vicissi-
tudes do processo, de que 
se fala desde 2015, o presi-
dente da Câmara não recusa 
“de forma peremptória” que 
o município não tenha con-
dições de assegurar a reali-
zação da obra. “Entendo que 
seria uma desconsideração 
enorme para com Vila Nova 
de Famalicão que o actual 
Governo não evoluísse na 
sua posição”, refere a pro-
pósito, lembrando que todas 
as Lojas do Cidadão criadas 
no passado foram-no com 
fundos estatais ou europeus, 
não havendo razão plausível 
para que seja exigido ao mu-
nicípio que custeie uma obra 
destinada a acolher serviços 
da Administração Central.

Área inicial 
ampliada 
em 4 fracções

O desenho da futura va-
lência foi aprovado na reu-

nião do executivo da passa-
da quinta-feira, numa sessão 
em que também foi dado a 
conhecer um aditamento ao 
contrato de arrendamento do 
espaço para onde está desti-
nada, com vista a aumentar 
a área disponível. O aumen-
to da área, que resulta de um 
processo que porque “lon-
go” também se tornou “mais 
amadurecido”, “vem mais de 
encontro às necessidades 
efectivas”. À ampliação da 
área útil da futura Loja do 
Cidadão não corresponde 
um aumento do montante da 
renda mensal, que é da or-
dem dos 3500 euros.

Em jeito de reacção ao 
voto contra do PS à propos-
ta de aditamento do contra-
to de arrendamento, que o 
executivo quis manter não 
obstante o impasse no pro-
jecto, Paulo Cunha acusa-o 
de querer fazer “política pura 
deste processo”, e deixa cla-
ro que, se o município não 
tivesse reiterado em manter 
o espaço, hoje não estaria 
agora em condições de sub-
meter esta candidatura. “Se 
a Câmara Municipal não ti-
vesse mantido a relação de 
arrendamento, não podia, 
sequer, ter elaborado este 
projecto. Quem está na posi-
ção procura ganhos políticos 
em função de intervenções, 
mas quem está no exercí-
cio governativo tem que ser 
muito mais responsável. Ne-
nhum de nós deseja pagar 
uma renda de um espaço 
que não está a utilizar, mas 
nós, que somos governo do 
município, sabemos que isso 
era absolutamente necessá-
rio para que nos, ainda que 
fosse mais tarde do que de-
sejávamos, pudéssemos ter 
uma Loja do Cidadão”. Ou 
seja: “hoje teríamos um pro-
blema. Tínhamos os fundos, 
embora o dinheiro não seja 
muito, mas tínhamos espaço. 
Se há anos tivemos espaço e 
não tivemos os fundos, ago-
ra teríamos os fundos e não 
teríamos o espaço”.

A valência vai acolher 
todos os serviços afectos 
ao Instituto dos Registos e 
Notariado (Conservatórias 
do Registo Civil, Comercia e 
Predial), Autoridade Tributá-
ria e Aduaneira, Segurança 
Social e Espaço Cidadão.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Loja do Cidadão: Câmara avança com 
projecto e candidatura a fundos europeus
ENQUANTO ISSO CONTINUA À ESPERA DE DECISÃO DO GOVERNO 
ACERCA DO MODELO PARA REFORÇO DO FINANCIAMENTO

Futuras instalações estão arrendadas desde 2015, na expectativa de financiamento público estatal

Afirmação é do presidente da Câmara, segundo a tutela 
tem recebido dossiers do município “com frequência”

Congestionamento 
no Registo Civil é sinal 
de um “país em rutura”

“O país está em rutura. Em Famalicão sente-se mais porque as condições físicas são piores. Mas há relatos no país 
inteiro de pessoas que passam um dia à espera de vez para renovar o Cartão de Cidadão. Acho que isso é inadmissível, e 
está muito mal o nosso país com serviços públicos com a péssima qualidade que este tem”. Esta é a posição do presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, perante o drama que tem sido vivido nos últimos meses no 
Registo Civil, onde as filas para o atendimento se começam a desenhar a partir das cinco da manhã, como de resto O Povo 
Famalicense deu conta na sai edição anterior.

O edil famalicenses sublinha que o município faz dossiers “com muita frequência”, os quais faz chegar à tutela, de onde 
se ouve “um silêncio ensurdecedor”, afirma. 

Ministério compromete-se que reforço dos meios humanos

Entretanto, o Ministério da Justiça que na passada semana não tinha respondido ao nosso pedido de esclarecimento a 
propósito da situação do Registo Civil de Famalicão, respondeu finalmente na passada quinta-feira para assumir ter conhe-
cimento dos constrangimentos dados a conhecer na reportagem, e para assumir o compromisso de “desenvolver todos os 
esforços para criarmos as condições adequadas à abertura de novos concursos que permitam a admissão de novos traba-
lhadores, incluindo a admissão de assistentes técnicos (130), e o consequente reforço dos quadros de pessoal das frentes 
de atendimento”. Contudo, invoca o acordo relativo à transferência dos serviços desta Conservatória para as instalações 
da futura Loja do Cidadão” para afirma que esta é uma “situação temporária, e, em breve, a população local beneficiará de 
condições mais dignas e adequadas de atendimento aos cidadãos”.

O Ministério da Justiça atribui ainda o agravamento da situação, que sabe não ser exclusivo de Famalicão, a um “au-
mento de afluência” aos serviços, traduzido, nomeadamente, num aumento de 24 por cento do número de pedidos de na-
cionalidade (entre os primeiros quatro meses de 2018 e 2019, e admite “alguma carência de recursos humanos, decorrente 
da aposentação de trabalhadores dos serviços de registo sem que tenha havido, nos últimos anos, novos processos de 
recrutamento”.

No combate aos constrangimentos conhecidos são enumeradas medidas como a simplificação como a da “reutilização 
dos dados da impressão digital, fotografia, assinatura e altura”, que permite uma poupança de tempo no atendimento, o 
agendamento antecipado da renovação por SMS, e o reforço do número de postos de atendimento por agendamento, aos 
sábados. Para além disso o Governo está a empreender o alargamento, para 10 anos, do prazo de validade do cartão de 
cidadão.
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Mais de 1,3 milhões de 
euros é o investimento que 
a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão aprovou, 
na reunião do executivo da 
passada quinta-feira, com o 
objectivo de reforçar a Rede 
de Saneamento Básico do 
concelho. Ao todo a emprei-
tada vai visar 18 freguesias, 
numa extensão de 25 quiló-
metros de rede que vão per-
mitir um total de 660 novas 
ligações. 

O presidente da Câmara, 
Paulo Cunha, fala deste in-
vestimento como “um grande 
esforço que fazemos na qua-
lidade de vida das pessoas, 
canalizando um averba sig-
nificativa do orçamento mu-
nicipal para as necessida-
des básicas dos cidadãos”. 
Segundo o edil, “com este 
investimento a rede de sane-
amento básico do concelho 
atingirá uma cobertura de 90 
por cento do território”.

A União de Freguesias de 
Mouquim e Lemenhe, União 
de Freguesias de Cavalões 
e Outiz, União de Freguesias 
de Arnoso Santa Eulália, 

Santa Maria e Sezures, Lou-
ro, Vilarinho das Cambas, 
Fradelos, Ribeirão, União 
de Freguesias de Famalicão 
e Calendário, União de Fre-
guesias de Esmeriz e Cabe-
çudos, União de Freguesias 
de Vale S. Cosme, Telhado 
e Portela, União de Fregue-
sias de Ruivães e Novais, 
Vermoim, Pousada de Sara-
magos, Requião, Castelões, 
União de freguesias de Sei-
de  e Landim são as fregue-
sias do território famalicense 
que vão beneficiar com esta 
nova frente de obra.

Paulo Cunha explica que 
nos últimos seis anos foi 
aplicado “um investimento 
municipal histórico e sem 
precedentes no concelho a 
este nível, uma vez que este 
tipo de obras deixou de ter 
enquadramento ao nível dos 
apoios comunitários, sendo 
realizado com orçamento 
100% autárquico”. Por outro 
lado, acrescenta, o que fal-
ta realizar é o investimento 
mais caro, uma vez que “é 
aquele que diz respeito a 
zonas com densidade po-
pulacional menor e com difi-

culdade técnica maior, o que 
faz subir, e muito, o custo 
por cada quilómetro novo a 
construir. Mas cada pessoa 

é uma pessoa e não des-
cansaremos enquanto não 
atingirmos a cobertura total 
da rede”.   

Nova frente de obras beneficia 18 freguesias permite atingir cobertura concelhia de 90%

Câmara vai investir de 1,3 milhões 
em saneamento básico

Selos Famalicão Visão’25: 
candidaturas na reta final

Está a entrar na rec-
ta final, porque termina a 
31 de Maio, o período de 
candidatura de empresas, 
associações, escolas e mo-
vimentos informais do con-
celho aos Selos Famalicão 
Visão’25, iniciativa promo-
vida pela Câmara Municipal 
de Famalicão que reconhe-
ce e valoriza publicamente 
ações, projetos, produtos 
ou serviços que contribuem 
para a afirmação do muni-
cípio. 

O formulário de inscri-
ção está disponível online, 
na página oficial do município em www.famalicao.pt, e traduz-se num processo simples e 
rápido com apenas cinco passos. 

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

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

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

AFPAD comemorou 
Dia Internacional da Família

A AFPAD - Associação 
Famalicense de Prevenção 
e Apoio à Deficiência, co-
memorou o I Encontro do 
Dia Internacional da Famí-
lia, no passado dia 17. 

Utentes, familiares, 
equipa e corpo diretivo 
conviveram e jantaram nas 
instalações da sua sede, 
confirmando que “a família 
AFPAD está cada vez mais 
envolvida e participativa 
em torno da comunidade”. 

Com este I Encontro, em 
que marcaram presença a 
vereadora da Família, Sofia 
Fernandes, e o Adjunto da Presidência para a Acçao Social, Ademar Carvalho, a institui-
ção quis “promover e intensificar os laços que nos unem a todos, procurando estimular 
a autonomia e a capacitação dos nossos clientes favorecendo a verdadeira inclusão da 
comunidade”. A AFPAD, como sublinha em nota de imprensa, acredita que “só em família 
é possível respeitar a diferença com aceitação, é também onde aprendemos a voar e, 
onde encontramos umchão seguro e protetor para cair, é onde aprendemos os valores do 
respeito, da união e acolhimento”. 
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Fazer da arte uma terapia. 
Este é o objectivo central do 
projecto ArTerapia, desen-
volvido pela ACIP - Ave Co-
operativa Intervenção Psi-
co-Social, C.R.L, de Joane. 
O grupo informal que reúne 
uma vez por semana envol-
ve cerca de meia centena de 
mulheres numa espécie de 
terapia ocupacional que visa 
combater o isolamento, a de-
pressão, a doença mental e 
o estigma gerado em terno 
do desemprego. 

O projecto, em curso des-
de Setembro de 2015, foi 
visitado na passada sexta-
-feira pelo presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, Paulo Cunha, 
que o incluiu no seu Roteiro 
para a Inovação.

O edil falou de um pro-
jecto “cheio de ângulos po-
sitivos, cheio de virtudes”, 
naquilo que consegue fazer 
pela reabilitação das pesso-
as nas suas mais diversas 
fragilidades. Paulo Cunha 
elogiou um projecto orienta-
do para “fazer comunidade”, 
suprindo o suporte e a reta-

guarda emocional que mui-
tas vezes não se encontra 
nas famílias, ou na vizinhan-
ça. Saudou ainda o mérito 
de um projecto que vive do 
contributo de todas em to-
dos os sentidos. “Cada uma 
tem aqui a oportunidade de 
aprender, mas também de 
ensinar”, sublinhou acerca 
de uma lógica de valoriza-
ção pessoal que também e 
importante.

Convicto das virtudes do 
projecto, o presidente da 
Câmara espera que possa 
servir de inspiração a outras 
instituições, no sentido de o 
replicarem.

Segundo Letícia Cam-
pelo, coordenadora do Ar-
Terapia, o projecto envolve 
actualmente cerca de duas 
dezenas de senhora, com 
idades que vão dos 32 aos 
65 anos, numa lógica de 
convívio intergeracional que 
também é considerada reve-
lante. Para lá dos trabalhos 
manuais que produzem e a 
instituição vence, fica a base 
de “uma rede de suporte 
informal que combate o iso-

lamento”. Ao cão de quatro 
anos de projecto, deixa claro 
que “os impactos são visí-
veis”, com uma melhoria das 
condições de saúde e psico-
lógicas das utentes.

Ana Freitas, de 54 anos, 
e reformada desde 2003, en-
controu no ArTerapia preci-
samente a forma de “quebrar 
o isolamento”. Para além 
disso gosta de trabalhos ma-
nuais e artesanato: “eu adoro 
isto. Aqui aprendo, ensino e 
sinto-me muito bem no gru-
po”.

Já Maria Natália Barros, 
de 58 anos, recentemente 
desempregada, este grupo 
que reúne uma vez por se-
mana é uma forma de en-
contrar pessoas e se manter 
activa. Para Cecília, a ajuda 
do grupo vem para “esque-
cer o que passei”, confessa 
emocionada.

Pirilampo 
Mágico: campanha 
em marcha

A ACIP, promotora da 

campanha do Pirilampo Má-
gico em Famalicão, Santo 
Tirso e Trofa, que agora co-
meça, lança-se ao objectivo 
de conseguir vender 25 mil 
unidades. Isso mesmo foi 
assumido por Mónica Carva-
lho, técnica da ACIP respon-
sável pela campanha. 

A campanha de 2018 sal-
dou-se pela venda de 20 mil 
unidades, e a ambição cres-
ce este ano para “um número 
difícil e ambicioso”, mas que 
considera alcançável.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Projecto inovador desenvolvido pela ACIP entrou no Roteiro para a Inovação

ACIP apostada em fazer da arte 
uma terapia

Grupo desenvolve trabalhos manuais que são depois vendidos

Séniores da Gerações encerram 
“ano de intensa actividade” 
com passeio e convívio

Setenta seniores do Centro Comuni-
tário e do Clube Sénior da Associação 
Gerações realizaram um passeio de es-
tudo, de lazer e de convívio a Marco de 
Canaveses e a Baião, naquele que foi o 
enceramento simbólico de mais um “ano 
de intensa atividade”.

Em Marco de Canaveses, teve o pri-
meiro ponto de paragem com uma visita 
guiada ao Convento da Avessada que 
integra o Santuário do Menino Jesus de 
Praga que é propriedade e é gerido pela 
Ordem dos Carmelitas Descalços. A tarde 
foi reservada para a cultura popular, em 
que teve lugar especial a música, o balarico e o convívio. 

O Centro Comunitário da Associação Gerações, através do Clube Sénior, integra, nas 
suas atividades interiores e exteriores, cento e setenta e cinco seniores (números de 2019) 
que, integrados em grupos de interesse comum, desafiam todos os dias a idade, apostan-
do num envelhecimento ativo e saudável.

Entretanto, também as crianças da instituição tiveram direito à sua tarde musical, com a 
visita da Tuna Sénior de Famalicão (TUSEFA) que, na sequência de um protocolo informal 
firmado com a instituição, foi tocar e cantar para todas as suas músicas populares.

Engenho celebra 25 anos 
com Festa Comunitária

A ENGENHO – Associação de 
Desenvolvimento Local do Vale 
do Este – realiza, no próximo dia 
2 de junho, domingo, no Passal da 
Paróquia de Arnoso Santa Maria, 
a sua habitual Festa Comunitária, 
este ano, comemorativa do 25.º 
aniversário desta Associação.

O programa da Festa Comuni-
tária inicia-se pelas 10h30, com a 
receção das entidades convidadas, seguida de celebração eucarística. Após o almoço e as 
habituais intervenções, atuará a Banda Marcial de Arnoso, que, tocará um hino elaborado 
no âmbito da comemoração dos 25 anos da instituição.

Esta festa, momento de convívio, confraternização e reflexão coletiva, conta com a 
presença dos antigos e atuais dirigentes, colaboradores, utentes e associados, autarcas, 
população das comunidades locais, a que se juntam o presidente da Câmara Municipal e 
demais entidades e organismos parceiros da Instituição. 

A Festa Comunitária realiza-se anual e rotativamente, desde 1994, pelas freguesias da 
zona norte do município de Famalicão, que integram o seu território de intervenção direta 
e que esteve na origem do aparecimento desta Associação: Arnoso Santa Eulália, Arnoso 
Santa Maria, Jesufrei, Lemenhe e Sezures.
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O Café Concerto da Casa 
das Artes recebeu, na pas-
sada semana, o primeiro 
debate sobre a Estratégia 
Nacional para a Integração 
das Comunidades Ciganas - 
ENICC. Foi desta forma que 
a Associação de Moradores 
das Lameiras (AML) quis ini-
ciar as celebrações dos seus 
35 anos. 

O encontro destinado a 
técnicos e dirigentes sobre 
“A Integração da Comuni-
dade Cigana no concelho 
de Vila Nova de Famalicão”,  
conseguiu-se “reunir os in-
gredientes necessários para 
uma tarde de partilha de co-
nhecimentos e debate com a 
assembleia”. Destaque para 
o testemunho de Francisco 
Azul, um português, cigano, 
que está a concluir a licen-
ciatura em serviço social e 
durante o debate. Segundo 
ele, “os comportamentos de 
gueto, a violência, a crimi-
nalidade, devem ser vistos 
como tal, comportamentos 
de gueto, e não como com-
portamentos do cigano, pes-
soas diferentes em situações 
iguais teriam a mesma pro-
babilidade de apresentar os 
mesmos comportamentos”. 
Quando questionado sobre o 

que era ser cigano, respon-
deu dizendo que é “ser pes-
soa, como outra qualquer” 
e que o ser cigano é como 
“um estado de espírito, uma 
forma de estar na vida como 
outra qualquer”.  

O segundo painel mo-
derado por José Maria Car-
neiro Costa, focou-se nas 
experiências práticas, quer 
a nível nacional, quer local 
e teve como oradores Maria 
José Vicente, representante 
da Rede Europeia Anti-Po-
breza - EAPN, Ricardo Ri-
beiro, técnico da Associação 
de Moradores das Lameiras 
e Tânia Oliveira coordenado-
ra do Projeto Eurobairro E7G 
(Programa Escolhas) em 

representação da PASEC. 
Neste painel, partilharam-se 
experiências de terreno e de 
boas práticas, salientando-
-se aqui a especialização, 
em intervenção com comuni-
dades ciganas e a experiên-
cia de terreno da represen-
tante da EAPN, que frisou 
a importância do trabalho 
no que concerne ao comba-
te dos estereótipos criados 
pela sociedade. Destaque 
também para a apresenta-
ção, numa linha do tempo, 
do trabalho da AML no que 
concerne à integração da 
pessoa nos últimos 35 anos, 
no concelho de Famalicão. 
A experiência de terreno 
do Projeto Eurobairro E7G, 

que atua também nos bair-
ros sociais, com uma série 
de iniciativas promotoras do 
bom desenvolvimento e pre-
venção dos comportamentos 
desviantes, concluiu a inter-
venção deste painel.

O presidente da direção 
Jorge Faria, agradeceu o 
elevado número de partici-
pantes, destacou o traba-
lho feito pela associação 
ao longo destes 35 anos, 
ressalvando que quando se 
vai “falar de integração na 
sociedade ou na comunida-
de, a nossa instituição é um 
bom exemplo”. Afirmou ainda 

que o trabalho desenvolvido 
nestes 35 anos, “demonstra 
que a comunidade cigana 
das Lameiras está bem in-
tegrada”. Para o presidente 
da direcção, “a integração 
não passa apenas pela von-
tade de mudar das pessoas, 
que vivem em situações de 
exclusão social ou dos téc-
nicos, mas que devemos es-
tar todos, e cada um de nós, 
envolvidos nesta integração, 
e que a comunidade maiori-
tária não pode esquecer as 
diferenças”.

José Maria Costa, na 
qualidade de presidente da 

Assembleia Geral, encerrou 
os trabalhos, salientando o 
valor dos pequenos grupos 
como uma mais-valia na di-
nâmica e identificação dos 
problemas, dando a oportu-
nidade de cada um/a ser um 
protagonista do desenvolvi-
mento local. 

As celebrações dos 35 
anos prosseguem no dia 
27 no recinto das Lameiras, 
com atividades e a partilha 
do bolo de aniversário.

AML debateu “A integração da Comunidade Cigana 
em Famalicão”

Projetos a concurso devem ser apresentados 
até 15 de junho

Jump: concurso à procura 
de negócios de economia 
circular

Vila Nova de Famalicão 
está à procura de startups 
e projetos assentes em 
novos modelos de negócio 
que promovam a circulari-
dade da economia. Jump é 
o concurso promovida pela 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão através 
do Famalicão Made In, em 
parceria com o Parque de 
Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC) e algumas empresas do conce-
lho, para novos negócios e que promete dar um impulso importante para o desenvolvimen-
to e crescimento dos projetos.

Os três projetos com melhor pontuação atribuída pelo júri terão direito a um ano de ins-
talação gratuita na incubadora Famalicão Made In e acesso ao programa de aceleração. 
Serão ainda atribuídos prémios monetários, sendo 5 mil euros para o primeiro classificado 
(prémio TMG/Primor); 1500 euros para o segundo classificado (prémio Maqfort) e mil euros 
para o terceiro classificado (prémio AAC Têxteis).

Os interessados têm até 15 de junho para apresentar a sua candidatura, através do 
formulário online disponível em www.famalicaomadein.pt.

Os objetivos do concurso passam por atrair novas ideias de negócio e promover novas 
soluções e serviços para a industria, a cidade e os cidadãos, desenvolvendo uma cultura 
empreendedora no concelho, com vista á instalação de novas empresas nos polos da 
Incubadora Famalicão Made In.

De acordo com o normativo do concurso, podem candidatar-se ao JUMP 2019 equipas 
sem limite de número de elementos. Serão aceites candidaturas de projetos sem empre-
sa constituída ou empresas com até 3 anos existência. Os projetos submetidos devem 
solucionar um desafio ou colmatar uma necessidade do âmbito da economia circular, no-
meadamente no que diz respeito a design de produtos e serviços funcionais, ecológicos e 
economicamente viáveis; desenvolvimento de novas tecnologias para gestão eficiente de 
recursos; desenvolvimento de simbioses industriais; conceção e implementação de mo-
delos de negócios e criação de redes de distribuição partilhadas, optando por formas de 
transporte mais sustentáveis.

Para além da avaliação dos projetos apresentados o Parque de Ciência e Tecnologia 
da Universidade do Porto irá colaborar através da ligação aos centros de investigação do 
Porto.

Bombeiros Famalicenses 
promovem Desfile de Fanfarras

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses promovem, no próximo dia 8 de Junho, um 
Desfile de Fanfarras comemoratido do 60.º aniversário daquela que incorpora a Associa-
ção Humanitária. O evento começa pelas 16h00 com recepção aos convidados, seguindo-
-se desfile pelas 16h30 com tribuna colocada na Praça Dona Maria II.
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A divida Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), que 
integra os Hospitais de Vila Nova de Famalicão e de San-
to Tirso, a fornecedores “mais do que duplicou”. A denúncia 
é feita pelo deputado do PSD à Assembleia da República, 
Jorge Paulo Oliveira, segundo o qual as dívidas vencidas há 
mais de 90 dias cresceram 163 pro cento.

Os dados estão disponíveis no Portal da Transparência do 
Serviço Nacional de Saúde, adianta o parlamentar em nota 
de impresa, e permitem verificar que “a dívida total a forne-
cedores passou de 4,6 milhões de euros, em dezembro de 
2015, para 9,8 milhões de euros em março de 2019, ou seja, 
teve um crescimento de 112 por cento”. Por seu turno, acres-
centa, “o montante das dividas em atraso, ou seja, vencidas 
há mais de 90 dias, a esses mesmos fornecedores, passou 
dos 2,6 milhões de euros em dezembro de 2015, para os 6,8 
milhões de euros em março de 2019, o que representa um 
crescimento na ordem dos 163 por cento”.

A propósito, Jorge Paulo Oliveira, interpelou a Ministra da 
Saúde, e lembra que se o CHMA continuar “sem fundos pró-
prios adequados” ao normal desenvolvimento das suas ativi-
dades, e que se “os compromissos assumidos ultrapassam 
os fundos disponíveis”, verificando-se um “desequilíbrio pa-
trimonial decorrente do aumento das dívidas a fornecedores 
e do subfinanciamento”, poderá estar a perigar a qualidade 
dos cuidados de saúde à população, situação que caracteri-
za de “totalmente inaceitável”. De resto, o deputado regressa 
ao passado da própria responsáv el máxima da tutela, mar-
ta Temido, para lembrar que a própria reconheceu que “os 
pagamentos em atraso tinham ‘impactos em coisas muito 
concretas da prestação de cuidados, sobretudo hoteleira ou 
acessórios’”” quando era subdirectora do Instituto de Higiene 
e Medicina Tropical.

Ao dirigir-se à ministra o deputado pede que explicite a 
forma como pensa “reduzir drasticamente os pagamentos em 
atraso e o montante da divida aos fornecedores no Centro 
Hospitalar do Médio Ave” que tem “consequências práticas 
conhecidas quer ao nível da prestação de cuidados de saúde 
às populações quer em termos de ineficiências”.

Na mesma diligência, Jorge Paulo Oliveira quer também 
que Marta Temido informe “quais as medidas que o Governo 
prevê implementar de imediato, para assegurar a qualidade 
dos cuidados de saúde à população e para superar as difi-

culdades em diversos serviços, incluindo o da urgência da 
unidade de Vila Nova de Famalicão”, consequência greve 
decretada por um grupo de 60 enfermeiros às horas extraor-
dinárias (ver notícia da página 6).

Denúncia é feita pelo deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira

Centro Hospitalar do Médio Ave:
dívida vencida cresce 163%

Campeonato Portugal 
Trial 4x4 pela primeira 
vez em Famalicão

A cidade de Famalicão acolhe, pela primeira vez, uma 
prova do Campeonato Portugal Trial 4x4. O evento terá 
lugar a 22 e 23 de Junho.

As inscrições para aquela que será a terceira etapa do 
CPT 4x4 já estão disponíveis no site oficial da Federação 
Portuguesa de Automobilismo e Karting. A prova acontece 
no fim de semana de 22 e 23 de junho.

A paragem em Vila Nova de Famalicão é explicada pelo 
elevado número de técnicos e profissionais do sector auto-
móvel ligados ao automobilismo de competição, mas tam-
bém a existência de muitos aficionados e amantes deste 
desporto, tanto homens como mulheres, que competem 
como pilotos ou co-pilotos profissionais ou amadores. 
“Vila Nova de Famalicão é, por isso, e continuará a ser, 
uma referência no panorama nacional do automobilismo”, 
refere a propósito a organização.
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Depois do Camboja, Perú, 
Cabo Verde, Vietname, Pa-
lestina e Israel o projeto Ori-
gins, titulado pela PASEC, 
esteve nos territórios do 
Quénia e Tanzânia. O obje-
tivo foi o de perceber como é 
possível preservar os Ecos-
sistemas e a Biodiversidade 
em equilíbrio com a práticas 
de Turismo Social e Susten-
tável tendo por base o facto 
de os territórios envolvidos 
terem sido declarados Patri-
mónio da Humanidade pela 
UNESCO. Ao mesmo tempo 
pretendeu-se estudar de que 
modo podiam as populações 
locais ou povos indígenas 
usufruírem de novas oportu-

nidades de desenvolvimento 
geradas pelas potencialida-
des dos seus territórios en-
quanto património da huma-
nidade.

 Durante os oito dias em 
que estiveram no Quénia e 
Tanzânia, a comitiva visi-
tou as Reservas Mundiais 
da Biosfera de Masai Mara, 
Amboseli e Serengeti. Foi 
ainda possível estar nos Par-
ques Naturais de Naivasha e 
Nakuru. Particular importân-
cia teve a jornada de traba-
lho com as Tribos Masai, que 
preservam o seu modo de 
vida á milhares de anos, com 
as associações e cooperati-
vas sociais locais em Nairobi 

e as organizações que fa-
zem a gestão das zonas alvo 
de proteção especial devido 
ao seu estatuto de patrimó-
nio da humanidade.

 A comitiva de quatro téc-
nicos foi liderada pelo Se-
cretário Geral da PASEC, 
Abraão Costa e contou ain-
da com os Animadores So-
cioeducativos Fábio Faria, 
Juliana Silva e Francisca 
Mendes. Da parte dos an-
fitriões os trabalhos foram 

organizados pela Poolman’s 
Organization, na pessoa do 
Ahmed Yusuf. Foi ainda pos-
sível organizar uma jornada 
de trabalho de troca de boas 
práticas e partilha de proje-
tos locais no Monte Kiliman-
jaro, perto de Amboseli.

 O projeto Origins está 
integrado na ação do Clube 
UESCO para a Diferença 
Intercultural liderado pela 
PASEC. Para o ano o projeto 
terá continuação na Islândia.

PASEC deu a conhecer projeto Origins 
no Quénia e na Tanzânia 

PatinAve tem nova 
vice-Campeã 
Regional

A atleta Maria Aze-
vedo, da Academia de 
Patinagem PatinAve, 
conquistou o 2.º lugar 
no pódio no Campe-
onato Regional de 
Livres 2019, que se 
realizou a 18 e 19 de 
maio, em Fão, Espo-
sende.

Depois de consguir 
o 3.º lugar no progra-
ma curto, o somatório 
com a segunda prova 
permitiu-lhe ascender ao 2.º lugar, sagrando-se assim vi-
ce-Campeã Regional do escalão sénior.

Para a PatinAve, este é “um excelente resultado fruto 
do muito trabalho e dedicação da atleta e de toda a equipa 
técnica da academia de patinagem famalicense.

Caminhada dinamiza 
valências em Cabeçudos

A freguesia de Cabeçudos acolheu, no passado do-
mingo, a II Caminhada “Viver, crescer e aprender é em 
Cabeçudos!”. 

A iniciativa, que resulta de uma parceria entre Associa-
ção de Pais da EB1 de Cabeçudos, representantes de pais 
do Jardim de Infância de Cabeçudos e o Centro Social e 
Cultural de Cabeçudos surge com o intuito de dinamizar as 
valências disponíveis na nossa freguesia.

XIII Dia 
do Dador de Sangue

A Associação de Dadores de Sangue de Famalicão pro-
move, no próximo domingo, uma colheita de sangue no Salão 
Paroquial de Oliveira Santa Maria, evento que se realiza en-
tre as 09h00 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação (IPST), e aberto à população em geral.

Entretanto, a 10 de Junho, assinalada o “XIII Dia Do Dador 
de Sangue Famalicense”.

O dia será preenchido com uma colheita de sangue e 
recolha de amostras e inscrições de potenciais dadores de 
“medula óssea”, entre as 09h00 e as 13h00 na sua sede. 

Às 10h30 será feita uma hmenagem ao Dador de Sangue, 
junto ao respetivo Monumento, no Parque de Sinçães, se-
guindo-se pelas 11h30 missa na Nova Igreja Matriz. Para as 
12h45, no Centro Pastoral de Santo Adriãoestá agendado al-
moço e Sessão Solene, com entrega de Galardões a dadores 
de sangue, animada pela cantora Marta Miranda.
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VENDO
Terreno para construção 

em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

DIVERSOS

VENDO
Escritório 
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8  
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VENDO
Loja em Joane de 220m2 c/ 
escritórios. Boa localização. 

Alvará para prestações de serviços, 
restauração e comércio.

TLM.: 933 594 771

VENDO
T2 em Oliveira

 S. Mateus c/ vaga de
 garagem. 79.000€.

TLM.: 914 904 464

VENDO
Casa grande c/ terreno 

em Calendário.
TLM.: 969 994 181 

VENDO - 968 670 680
V.N.F. - Gavião - Vila Lam. - 495.000€

800m² - 1800m² de terreno
V.N.F. - Landim - Vila Trav. - 245.000€

540m² - 1600m² de terreno
Algarve - Garrão - Vila Porti - 2.590.000€

610m² - 1.296.000m² de terreno
V.N.F. - Landim - Terreno - 75.000€

 1500m² para construção

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

VENDE-SE
Loja em Viatodos 

(junto aos Bombeiros) 
+/- 60 m²

TLM.: 914 904 464

VENDO
ANTIGUIDADES
TLM.: 961 699 265

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

VENDO
Casa no Louro 

c/ cerca de 2000m².
TLM.: 919 746 090

ANÚNCIE
AQUI!

PRECISA-SE
Promotor/a comercial 

com carta de 
condução. Enviar 

curiculum 
geral@fundrinks.pt

TLM.: 915 185 800

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

ALUGA-SE
2 pavilhões em 

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

ALUGA-SE
T2 em Antas com linda 

varanda, muito sol e móveis 
de cozinha. Sem condominio.
TLM.: 967 704 847

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.: 917 300 626

SENHORA
Toma conta de 
pessoas idosas 

dia ou noite.
TLM.: 913 496 124

ALUGO
Quarto a senhora 

ou menina.
TLM.: 968 074 196

ALUGO
T3 remodelado, 

mobilado no
 Shopping Town.

TLM.: 939 072 973

CAVALHEIRO
72 anos, livre, sem vícios, saudá-
vel, vida estável, procura menina 
ou senhora com perfil para fazer 

vida a dois, assunto sério. Respon-
der apenas só as interessadas.
TLM.: 961 597 645

PRECISAM-SE
Condutor Manobrador (M/F) para 
equipamentos de terraplanagem. 
Zona: Beiras. Contactar de seg. a 

Sexta das 8h às 18h)
TLM.: 919 001 462

TRESPASSE
Restaurante, bar, totalmen-
te equipado, possibilidade 
de trabalhar fora de horas. 

Local com muito movi-
mento. Capacidade 100 
lugares. 2 esplanadas.

TLM.: 962 189 593

FAZEMOS 
MUDANÇAS
TLM.: 917 848 945

PRECISA-SE
Churrasqueiro 

para restaurante 
em Famalicão.

TLM.: 917 529 676

DE QUANTO TEMPO MAIS 
PRECISA PARA VENDER 
A SUA PROPRIEDADE...
Quanto maior for - maior a probabilidade 

de negócio...

TLM.: 962 246 115

COUTO & BRANDÃO, PRODUTOS 
ALIMENTARES, LDA

Travessa das Lagoas, 106 - 4770-447 Requião
V.N. Famalicão -  TLF.: 252 309 630

ADMITE
OP.(A) FABRIL PARA O SETOR DE PRODUÇÃO

2.º turno: 14:00 às 22:00

- Admissão imediata

OFERECEMOS:
- Remuneração compatível com a função
- Integração em equipa jovem e profissional
- Ótimo ambiente de trabalho
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HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

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

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

MULATA 
PORTUGUESA

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

SARA
Linda, momentos 

inesquéciveis, ambiente 
sedutor, faço deslocações 

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

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
PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

CHINESINHA
MESTIÇA

Fundo do desejo, 
magrinha, 

deliciosa! Safada, 
meiga e carinhosa 
absoluta na cama. 

Puro prazer. 
Tudo o que

 procuras. venha
conferir s/ pressas.

910 176 945

VALÉRIA
Bombom de volta

 a Famalicão.
Multada ardente e quente, 
louca para satisfazer com 

oral natural, 69, espanholada, 
completa e muito mais para te 

levar a loucura.
TLM.: 920 347 909

DUPLA 
SAFADA

Adoram beijar e ser 
beijadas, 69 gostoso, 

cheias de tesão, 
atendimento dinâmico.
TLM.: 913 590 643

1.ª VEZ 
23 anos. Loira, alta,
 peito XL durinhio, 

elegante, corpo TOP. 
Atende em lingeri, O 
natural, espanholada, 

69, mi..., Sou meiga para 
cavalheiros de bom gosto. 
Massageme acessórios.
Atendo em apartamento 

privado. Venha-me 
experimentar. 

Atendo até ao dia 31.
TLM.: 912 568 844

TRAVESTY
Loiraça explosiva

1.ª Vez, corpo de modelo. 
Atendo todos os dias. Rainha 
do oral. Fundo atrás. Adoro 
bem fundo com leitinho no 
final. Vem conhcer. Atendo 

nua à porta.
TLM.: 925 547 116

BRUNINHA
19 ANINHOS

Meiguinha e bem safadinha, 
adoro momentos 

inesquecíveis. Realizo todos 
os serviços. Oral natural 
vaginal e anal. Estou no
 centro de Famalicão.

TLM.: 938 495 983




