
ANO XIX | N.º 971 | 4 de Junho de 2019 | Diretora: Sandra Ribeiro Gonçalves | SEMANÁRIO GRATUITO

Chicotadas, bofetadas, 
autoflagelação, insultos, 
privações e coação

Acusação, a que O Povo Famalicense teve acesso, descreve violência 
física e verbal com cadência quase diária no “convento” 
da Fraternidade Cristo Jovem. Págs. 16 e 17

Câmara avança para a aquisição
da Didáxis de Vale S. Cosme
Pág. 4
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Este é o cenário recorrente no lugar de Segade, freguesia da Carreira, 
nos dias em que há recolha de lixo, garante um morador.

Cães e raposas rompem os sacos do lixo, sugere, 
que depois fica espalhado por todo o lado, gerando mau cheiro, 

e atraindo insectos e bichos de toda a espécie...
Sensibilizar os fregueses impõe-se, no que toca aos cuidados a ter 

na deposição do lixo na rua! 
Intervenção recomenda-se, a bem da saúde pública!
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Fernando Costa Salgado, 
conhecido advogado de Vila 
Nova de Famalicão conde-
nado em 2011 a quatro anos 
de prisão efectiva pelo crime 
de peculato, foi detido na 
passada quarta-feira à noite 
pela Polícia Judiciária (PJ) 
para cumprimento da pena.

O anúncio foi feito pela 
própria PJ que, sem referir o 
nome do visado, adianta em 
comunicado ter procedido “à 
identificação e detenção de 
um indivíduo do sexo mascu-
lino, com 54 anos de idade, 
advogado, residente na área 
de Vila Nova Famalicão, 
para cumprimento da pena 
de quatro anos de prisão 
efetiva, a que fora condena-
do pela prática de um crime 
de peculato, no exercício das 
funções de presidente da 
Segurança Social de Braga, 
praticado no ano de 2009”. 
O Povo Famalicense con-
seguiu confirmas entretanto 
que se trata de Fernando 
Costa Salgado.

No mesmo comunicado, 

a PJ adianta que o detido foi 
“conduzido ao Estabeleci-
mento  Prisional competente 
da área de intervenção desta 
Diretoria do Norte”.

A pena de prisão é refe-

rente ao processo em que foi 
condenado pelo desvio de 
187 mil euros, dinheiro que 
seria destinado ao pagamen-
to de uma dívida à Seguran-
ça Social por parte de uma 

empresa de Ribeirão. Costa 
Salgado foi condenado em 
2011 mas recorreu, e a deci-
são encontrava-se pendente 
no Tribunal Constitucional. 
A detenção da passada se-
mana aponta, contudo, para 
transito em julgado da deci-
são.

Já em 2008 o mesmo ad-
vogado tinha sido condena-
do a uma pena de dois anos 
de prisão, suspensa por 18 
meses, por ter falsificado 
e depositado na sua conta 
pessoal um cheque de 20 
mil euros passado por um 
empresário para pagar uma 
dívida que tinha à Segurança 
Social.

Entretanto, em Novembro 
de 2016, o mesmo advoga-
do foi envolvido numa outra 
investigação da PJ - deno-
minada “Trapos Soltos” -, 
que visava prejuízos para o 
Estado, desta feita em sede 
de IVA, IRC e contribuições 
para a Segurança Social. Na 
altura a PJ estimava que os 
prejuízos do alegado esque-

ma envolvendo outros argui-
dos seriam da ordem dos 
15 milhões de euros. Nesta 
altura foram detidas ao todo 
oito pessoas, incluindo o ir-
mão de Costa Salgado, e 
constituídas arguidas cerca 
de 20 pessoas, singulares e 

colectivas.
Neste último processo 

ainda não hã acusação de-
duzida contra nenhnum dos 
arguidos.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Comunicado da PJ não refere nome do visado, mas O Povo Famalicense 
conseguiu confirmar identidade

Costa Salgado detido para cumprir pena 
de quatro anos de prisão

Associação Famalicão 
em Transição promove 
workshop sobre 
fertilizantes 
e fitofármacos

A Associação Famalicão em Transição promove, no 
próximo dia 16, um workshop sobre fertilizantes e fitofár-
macos. A iniciativa terá lugar entre as 09h30 e as 12h00 na 
sede da Junta de Freguesia de Requião.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas através 
de contacto com a organização, e do e-mail afetra.inscre-
ver@gmail.com

A Associação Famalicão em Transição agradece à Jun-
ta de Freguesia de Requião pelo apoio através da cedên-
cia do espaço.
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As obras de remodelação 
do Parque Desportivo do Jul-
cal, da Associação Cultural 
Recreativa e Desportiva de 
Cabeçudos (ACRDC), foram 
inauguradas no passado sá-
bado O recinto utilizado pelo 

Cajada beneficiou de relvado 
sintético, entre outros melho-
ramentos como sistema de 
rega e vedação do polides-
portivo. A intervenção  con-
tou com um apoio municipal 
de 7 mil euros.

O presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
marcou presença na inaugu-
ração do espaço e destacou 
as múltiplas utilidades do 
recinto. “Com esta interven-
ção, foram criadas condi-

ções para que este espaço 
seja simultaneamente um 
local de lazer, com parque 
de merendas, diversões e 
recreio, mas também uma 
infraestrutura desportiva ex-
celente”.   

Parque Desportivo do Juncal 
inaugurou obras de remodelação

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão vai 
comprar as instalações da 
Didáxis de Vale S. Cosme 
por 4,6 milhões de euros. 
Isso mesmo está reflecti-
do numa proposta que será 
apresentada e votada na 
reunião do executivo muni-
cipal da próxima quinta-feira.

De acordo com essa pro-
posta, a assinatura do con-
trato deverá ser realizada 
até 28 de fevereiro de 2020, 
caso não se concretize, fica 
desde já definido uma even-
tual celebração do contrato 
de arrendamento pelo perio-
do de cinco anos, mediante 

o pagamento da renda anual 
no montante de 180 mil eu-
ros, o qual será pago pelo 
Município em duodécimos 
de 15 mil euros.

O objectivo do município 
é o de avançar para a insta-
lação de um Centro de For-
mação, Investigação e Ino-
vação que cruze no mesmo 
espaço ensino e formação 
profissional, incubação de 
empresas e empreendedo-
rismo, investigação e inova-
ção, recorrendo para o efeito 
a instalações que irão ser 
inutilizadas a partir do pró-
ximo ano lectivo, atendendo 
há já anunciada decisão da 

Cooperativa de Ensino em 
concentrar a sua actividade 
no pólo de Riba de Ave

A fufura estrutura irá re-
ceber, nomeadamente, o 
Centro Tecnológico das Car-
nes, que será ocupado por 
entidades que demonstrem 
interesse e pretendam esta-
belecer parcerias que visem 
atrair investimento para o 
concelho, apoiar empresá-
rios e o empreendedorismo 
e desenvolver investigação e 
inovação nas áreas em que 
o município é forte, nome-
adamente, o agroalimentar. 
Atrair centros de investiga-
ção, universidades e entida-

des formativas, gerando num 
único espaço sinergias de 
conhecimento e de inovação 
que beneficiem o concelho 
e elevem a qualidade do 
emprego e dos recursos hu-
manos famalicenses”, são os 
objectivos do executivo, nas 
palavras do presidente, Pau-
lo Cunha, segundo o qual a 
Didáxis de S. Cosme “possui 
as características neces-
sárias e adequadas para o 
desenvolvimento deste pro-
jeto, sendo reconhecido que 
estas instalações, pela loca-
lização, centralidade, acessi-
bilidades, condições e capa-
cidade infraestrutural, são a 

opção adequada”. 
Até à celebração do con-

trato promessa de compra 
e venda os responsáveis da 
Didáxis aceitaram ceder ao 
Município o uso e fruição de 
parte do espaço em ques-
tão em regime de comoda-

to, pelo que o município vai 
poder avançar a muito curto 
prazo com o desenvolvimen-
to do seu projeto.

Câmara quer comprar instalações da Didáxis 
para instalar Centro de Formação, 
Investigação e Inovação
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Máquinas sonhadas por 
crianças põem Famalicão 
na boca do mundo

Sete máquinas sonha-
das por mais de 150 alunos 
do 1.º ciclo de Vila Nova de 
Famalicão, são o resultado 
do projeto “MyMachine”, um 
projecto que nas palavras 
da responsável nacional, 
Ana Godinho, sinaliza o 
município de Vila Nova de 
Famalicão no contexto na-
cional e europeu, uma vez 
que “Portugal é o país com 
mais máquinas a nível inter-
nacional”, e que neste qua-
dro nacional “Vila Nova de 
Famalicão está muito bem 
posicionado”.

A passada segunda-feira, foi o dia de as crianças verem o resultado das suas ideias que 
foram concretizadas com a ajuda dos alunos mais velhos do ensino profissional e universi-
tário. A acompanhar as crianças esteve o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, o 
vereador da Educação, Conhecimento e Cultura, Leonel Rocha, a responsável do MyMachi-
ne Portugal, Ana Godinho, e os parceiros locais envolvidos: Universidade Lusíada, CIOR, 
FORAVE e os sete Agrupamentos de Escolas.

Este ano foram concretizadas as seguintes ideias: Máquina para limpar o quadro; Máqui-
na distribuidora de leite; Máquina das coisas perdidas; Máquina caixa de música; Máquina 
mensageiro; Máquina desinfetadora; Máquina da escala de utilização do campo de jogos.

Através do projecto, as crianças do 1.º Ciclo pensam num problema do seu dia a dia e 
numa máquina que ajudasse a resolvê-lo. Desenham essa máquina de acordo com a sua 
criatividade. O desenho é entregue à Universidade Lusíada que, através dos seus alunos 
de Design e Engenharia, elaboram o desenho as características técnicas. Depois, os alunos 
do ensino profissional dão corpo ao projetado. As crianças acompanham e validam todos os 
passos, visitando a universidade e até as oficinas do ensino profissional. No final, a máquina 
é o resultado de um conjunto alargado de pessoas e todos retiram do mesmo aprendizagens 
e resultados.

Ana Godinho adiantou que, na última reunião internacional, apresentou aos parceiros 
uma das máquinas em execução pelo MyMachine Vila Nova de Famalicão, concretamente, 
a Máquina distribuidora de leite, que assume a forma de uma vaca leiteira e que foi pensada 
pelos alunos do 3.º ano da EB Luís de Camões. “Ficaram encantados com o que viram”, as-
severou a responsável pelo projeto a nível nacional. A mesma indicou que, neste momento, 
A principal virtuosidade do MyMachine Vila Nova de Famalicão é a de envolver os alunos 
do 1º Ciclo e colocá-los em contacto direto com a Universidade Lusíada e com as Escolas 
de Ensino Profissional.

Pedro Reis, professor da Universidade Lusíada e coordenador do projeto naquela univer-
sidade, indica que a implementação do MyMachine “obrigou” os alunos de Design a unirem 
esforços com os de Engenharia. Disso resultou não apenas o concretizar as máquinas do 
MyMachine como já nasceu um projeto inovador que poderá resultar na criação de disposi-
tivos terapêuticos para pessoas com necessidades especiais. 

Depois de Óbidos, Vila Nova de Famalicão foi o terceiro município a implementar o 
MyMachine em Portugal. Ana Godinho indfica que, os bons resultados obtidos com o projeto 
está a despertar o interesse de outras localidades em avançar também.

O MyMachine é um projeto que nasceu em Kortrijk (Bélgica), através da Universidade de 
Howest, que permite às crianças do 1º Ciclo ver concretizadas as suas ideias de solucionar 
problemas através da construção de “máquinas”. 

O festival de cinema eco-
lógico Bgreen assume-se 
como uma proposta de cida-
dania global que atrai cada 
vez mais pessoas de cultu-
ras e realidades diferentes. A 
provar isso mesmo estão os 
quase 500 vídeos que che-
garam dos quatro cantos do 
mundo (16 nacionalidades) 
e que foram submetidos à 
edição deste ano do festival, 
promovido anualmente pela 
Escola Profissional Oficina. 

A grande final do Bgre-
en realiza-se já na próxima 
sexta-feira, e o Roteiro da 
Inovação levou o presiden-
te da Câmara Municipal de 
Famalicão, Paulo Cunha, a 
conhecer os bastidores dos 
preparativos da grande gala 
do evento, na passada quin-
ta-feira. Paulo Cunha realçou 
a dimensão educativa do 
projeto, que é um verdadei-
ro exemplo internacional ao 
nível da pedagogia ambien-
tal das novas gerações. “O 
Bgreen é um projeto educa-
tivo para a escola, mas tam-
bém para a comunidade que, 
certamente, não ficará indife-

rente a esta preocupação em 
torno das questões do am-
biente e da sustentabilidade”, 
disse.  

A organização do festival 
mobiliza mais de três cente-
nas de alunos, numa dinâ-
mica de trabalho de grande 
exigência e profissionalismo 
que é transversal a todos os 
cursos desta escola profis-
sional, integrada nas redes 
educativas dos concelhos de 
Famalicão e Santo Tirso. A 
inclusão de experiências re-
ais em contexto de trabalho 

no decorrer do percurso for-
mativo dos alunos foi, de res-
to, alvo de rasgados elogios 
por parte do edil famalicense.  

O Bgreen cresce a cada 
ano e o diretor pedagógico 
da Oficina, Miguel Sá Car-
neiro, considerou ser “muito 
interessante ver a adesão 
e entusiasmo de alunos de 
outros países a uma propos-
ta de uma escola do Vale do 
Ave”. 

“O Bgreen é o ambiente 
natural de aprendizagem dos 
alunos da Oficina e a vertente 

internacional vem trazer uma 
complexidade muito grande 
para o festival, mas, simul-
taneamente, uma carga de 
enorme valor para os nossos 
estudantes”, acrescentou. 

Recorde-se que “Blue 
Home” foi o tema escolhi-
do para a edição deste ano 
do Bgreen, cuja lista dos 39 
vídeos finalistas está dispo-
nível para consulta no site 
oficial do concurso, em www.

bgreenfestival.com.  
“Grande Prémio Bgreen”, 

“Bgreen Júnior” “Menção 
Honrosa”, “Melhor Making-
-Of”, “Prémio do Público” e 
“Prémio Alphonse Luisier” 
são as seis categorias a con-
curso. Os vencedores serão 
revelados numa gala de en-
trada livre que terá lugar na 
próxima sexta-feira, no audi-
tório do Parque da Devesa, 
pelas 21h30. 

Sensibilizar os jovens es-
tudantes do ensino básico e 
secundário, com idades com-
preendidas entre os 13 e os 
21 anos, para as questões 
ambientais é o principal obje-
tivo do Bgreen, que se realiza 
alternadamente no concelho 
famalicense e no concelho 
de Santo Tirso. 

Gala da 9.ª edição do festival de vídeo ecológico realiza-se esta sexta-feira

“Bgreen” com mais de 500 vídeos 
a concurso

Presidente da Câmara nos bastidores do festival
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Já disse aqui, há meses atrás, e tendo também 
como referência o Sr. Fernando, que ele é um 
exemplo vivo daquilo que pode ser o viver 
de uma velhice ativa, saudável e sustentável. 
Depois de muitos anos como trabalhador da 
“Casa Marinheiro”, o Sr. Fernando não desiste 
e continua a ser de uma nobreza excecional 
para a sua comunidade e para os seus amigos. 
O Sr. Fernando é daqueles homens que odeia a 
violência, o ódio e a ganância e não compreende 
como é que os homens têm prazer em ser “lobos” 
de outros homens. A brincar e para “dispor bem”, 
cito-lhe Arturo Reverte que diz que 
“o ser humano é um filho da puta 
muito perigoso”!...

1. 90 anos de vida e de trabalho…

O Sr. Fernando, gerente e trabalhador único do quiosque 
das Piscinas Municipais, fez no Domingo, 26 de maio, 90 
anos! Nem a realização, nesse dia, das Eleições para o Par-
lamento Europeu, nem o fato de ser um domingo e ser o dia 
dos seus anos levou a que o Sr. Fernando ficasse mais umas 
horas na cama, a descansar de uma vida de trabalho com, 
repito, 90 anos!

Nesse domingo, como em todos os outros domingos de 
uma vida que já vai longa, o Sr. Fernando lá estava, bem 
cedo, a pôr os jornais e as revistas no seu lugar e em ordem, 
para poder servir bem e na hora os seus clientes que são 
também todos seus amigos.

Fui também cedinho ao quiosque do Sr. Fernando, para 
comprar o Jornal “Público”, numa rotina dominical que tem já 
muito tempo. Como sempre, e vendo-me na rua para estacio-
nar o carro, o Sr. Fernando já tinha o jornal preparado para 
me entregar. O Sr. Fernando vê bem, ouve bem e movimen-
ta-se bem o que, apesar da sua proveta idade, lhe permite 
chegar a tudo e pendurar tudo na “montra” do seu quiosque, 

com harmonia e com gosto.
Antes de “fazermos contas”, dei-lhe os parabéns e dese-

jei-lhe, como é da tradição, “muitos anos de vida”! Aqui, o 
Sr. Fernando comoveu-se, com as lágrimas a quererem sal-
tar-lhe dos olhos… Compreendia-se: o Sr. Fernando tem 90 
anos e disse-me que já não seriam muitos mais, mas, às ve-
zes, a vida tem destas surpresas agradáveis!

Já disse aqui, há meses atrás, e tendo também como re-
ferência o Sr. Fernando, que ele é um exemplo vivo daquilo 
que pode ser o viver de uma velhice ativa, saudável e sus-
tentável. Depois de muitos anos como trabalhador da “Casa 
Marinheiro”, o Sr. Fernando não desiste e continua a ser de 
uma nobreza excecional para a sua comunidade e para os 
seus amigos.

O Sr. Fernando é daqueles homens que odeia a violência, 
o ódio e a ganância e não compreende como é que os ho-
mens têm prazer em ser “lobos” de outros homens. A brincar 
e para “dispor bem”, cito-lhe Arturo Reverte que diz que “o ser 
humano é um filho da puta muito perigoso”! Ele diz-me que 
“todas as palavras são palavras e podem dizer-se”, mas não 
gosta de “palavrões” – nunca os diz – mas aceita que Reverte 
tenha dito e escrito o que disse, para caraterizar o “mundo 
cão” e desumano em que vivemos.

O Sr. Fernando é aquele homem que eu defino e carateri-
zo como “boa pessoa”, um conceito de que me procuro apro-
ximar cada vez mais. Só por ter a idade que tem e trabalhar 
nos 365 dias do ano, com sol ou com chuva, com frio ou com 
calor, é um exemplo para todos. Gosta de rir, gosta de contar 
histórias, preza a amizade com as outras pessoas, faz tudo 
com serenidade, brinca, ri-se, comenta a vida e o que vai 
acontecendo, toma posição educadamente e tudo isto com 
90 anos já feitos…

Haverá melhor pessoa do que esta?

2. O nosso pequeno mundo…

Não posso, no “rescaldo” das Eleições para o Parlamen-
to Europeu, voltar ao “nosso 
mundo”, à nossa realidade 
local, à nossa política do 
quotidiano, não deixando de 
estabelecer as necessárias 
ligações com o mais recente 
ato eleitoral.

Já repeti imensas vezes, 
neste espaço, que um dos 
“ativos” principais de Paulo 
Cunha é a sua grande dispo-
nibilidade para estar sempre 
presente onde estão também 
as pessoas e onde o conce-
lho “mexe”. Ele é quase um 

“ser” omnipresente, sendo esta omnipresença conseguida 
com prazer, com alegria e com aquele sentido – muito raro – 
de construir ou ajudar a construir alguma coisa mais. Nunca 
vai para destruir, e isso enobrece-o e engrandece-o. Ainda 
não é – nem nunca será – omnisciente, porque a omnisciên-
cia é características dos deuses e os deuses são poucos e 
inacessíveis!

Na política local – eu chamar-lhe-ia vida local – Paulo 
Cunha sabe o que quer para o município e sabe que cami-
nhos tem que percorrer para atingir os objetivos que se pro-
pôs alcançar. Sabe o que quer para a ação social e para a 
solidariedade social, para o emprego, para a economia, para 
a indústria, para o comércio, para os serviços, para a edu-
cação, para a cultura erudita ou popular, para a animação 
cultural e para o desenvolvimento integrado das freguesias, 
para só nos ficarmos pela “rama” dos vetores principais de 
intervenção da Câmara Municipal e dele próprio.

Tendo o PSD perdido, também no Concelho, as Eleições 
Europeias, embora com uma percentagem superior à média 
nacional do partido, isso não “belisca” minimamente o Presi-
dente da Câmara e o trabalho que desenvolve. 

3. O PS que ganha e o PS que perde…

Temos que nos voltar agora para o principal partido da 
oposição a Paulo Cunha e, por isso mesmo, um partido com 
especiais responsabilidades na construção de um projeto al-
ternativo para a política local e para a vida local.

Em oposição a Paulo Cunha, o Partido Socialista de Vila 
Nova de Famalicão não tem projeto, não tem doutrina, não 
tem ideias nem tem liderança. É um barco à deriva no alto 
mar, ao sabor das ondas e das correntes, sem rumo e sem 
leme. Às vezes ainda esbraceja, mas sem qualquer tipo de 
consequência e, por isso mesmo, totalmente incapaz de con-
tagiar e entusiasmar as pessoas. Ganhou em Famalicão as 
Europeias (que não dependem dele), mas não consegue ga-
nhar as Autárquicas porque não tem projeto para o Concelho.

Jacques Rupnik diz que “a Europa reencontrou o sentido 
trágico da História”. Com as necessárias distâncias, o Partido 
Socialista de Vila Nova de Famalicão, depois de 2001, tam-
bém enveredou por um caminho de tragédia e de maldição 
que tenderão – se não houver aqui quem trave esta trajetó-
ria para o abismo – a torná-lo cada vez mais insignificante e 
acessório na vida política local de Vila Nova de Famalicão. 
Será, em Famalicão, aquilo que o PSD tende a ser a nível 
nacional!

O bom governo local de Paulo Cunha merece uma oposi-
ção preocupada, atenta, disponível para pensar e com capa-
cidade de alterar e de mudar e não apenas de uma oposição 
que vota contra o Relatório de Atividades e Conta de Gerên-
cia…

Dia a Dia - Mário Martins

Uma boa pessoa…
8 O POVO FAMALICENSE 4 de Junho de 2019

“Extensão do Indie Lisboa 
nas Noites do Cineclube

“Nice girls don’t stay”, de Bruce Weber , é 
o file em exibição esta quinta-feira em mais 
uma sessão das Noites do Cineclube de 
Joane, que reúnem os amantes do cinema 
em sessões que têm lugar pelas 21h45 no 
Pequeno Auditírio da  Casa das Artes. Esta 
sessão ocorre no quadro da 16.ª edição do 
Indie Lisboa.

Trata-se d eum retrato filmado de Robert 
Mitchum por Bruce Weber, o conhecido fotó-
grafo americano, que filmou o actor em finais 
dos anos 1990, em encontros com amigos, 
saídas nocturnas, a cantar e a gravar can-
ções para um disco que não chegou a acon-
tecer. O material, filmado em 16 e 35mm, pe-
lícula preto e branco, foi guardado aquando 
da morte do actor, em 1997, e retomado para 
este tributo que conta com participações de 
Johnny Depp, John Mitchum, Frances Fisher, 
Benicio del Toro ou Al Ruddy. Nice Girls 
Don’t Stay for Breakfast evoca o actor nas 
suas surpreendentes facetas.
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A Cãmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão vai lançar uma campanha de 
comunicação e sensibilização contra o 
abandono dos animais. “Um ser vivo não 
é um brinquedo” é a frase que inspira a 
campanha promovida e realizada pela au-
tarquia, em colaboração com o movimento 
“Patas Solidárias”, visando apelar a todas 
as pessoas, e aos famalicenses em par-
ticular, para não abandonarem os seus 
animais.

De acordo com os dados estatísticos 
municipais relativos a 2017, foram recolhi-
dos pelos serviços do canil de Famalicão 
841 animais abandonados no concelho, 
sendo que em 2018, foram recolhidos 758 
animais abandonados. Em relação aos 
animais adotados os números subiram de 
433 em 2017 para 541 em 2018.

“Com a proximidade do período de fé-
rias, o número de animais abandonados costuma aumentar e é precisamente isso que quere-
mos contrariar e combater”, justifica a propósito da campanha em marcha o presidente da Câ-
mara Municipal, Paulo Cunha. “Com esta campanha pretende-se consciencializar as pessoas 
invocando os sentimentos de humanidade, responsabilidade e amor”, sublinham rematando 
que “um ser humano não abandona um animal”.

Para além das redes sociais e plataformas online do município, serão desenvolvidas também 
ações de comunicação no espaço público, através de variados suportes de comunicação.

Mais de 750 animais foram abandonado em 2018

Câmara lança 
campanha contra 
abandono de animais

Malha da Joaps 
reutiliza energia 
libertada pelo corpo

Aumentar o rendimento 
desportivo e acelerar a recu-
peração física dos atletas é 
a mais recente inovação da 
empresa têxtil famalicense 
Joaps. Desenvolvida em par-
ceria com a norte-americana 
Celliante, trata-se de uma 
malha que absorve o calor li-
bertado pelo corpo durante a 
atividade física, transforma-o 
em energia infravermelha, 
devolvendo-a aos músculos.

A tecnologia resulta de 
uma mistura de poliéster, 
lyocel e elastano, numa com-
posição que inclui 13 minerais com características termo-reativas. Esta conjugação de ele-
mentos faz com que o tecido seja capaz de reutilizar a energia libertada pelo corpo, que seria 
desperdiçada e é assim redirecionada para os músculos. Quando é de novo absorvida pelo 
corpo, a energia infravermelha acelera o fluxo sanguíneo localizado e aumenta os níveis de 
oxigénio em sete por cento, numa ação com vários benefícios para o atleta: aumenta os níveis 
de força e resistência, diminui o impacto da fadiga muscular e, em casos de recuperação, 
acelera a cicatrização natural e reduz a dor durante os exercícios. “O vestuário torna-se assim 
num aliado cada vez mais preponderante para o rendimento desportivo”, sublinha Carla Araú-
jo, responsável de desenvolvimento de produto e marketing da Joaps.

Para além dos vários benefícios que proporciona, a empresa de Joane destaca também a 
importância de ter uma componente renovadora ao reaproveitar a energia do próprio corpo. 
“Num momento em que a economia circular se afirma como uma tendência de futuro e quando 
cada vez mais consumidores demonstram preocupações ambientais e funcionais, não será 
de admirar que esta solução esteja rapidamente a conquistar o mercado”, afirma a mesma 
responsável. 

Certificada por vários laboratórios norte-americanos, a malha começa agora a conquistar 
o segmento de vestuário de desporto e de alto rendimento. Com mais de três mil malhas em 
catálogo, a Joaps aposta cada vez mais nos tecidos técnicos, numa estratégia que visa ci-
mentar a sua posição no segmento do vestuário desportivo. 

Criada em 1996, a Joaps conta com 27 trabalhadores e exporta 90 por cento do que pro-
duz, direta ou indiretamente, essencialmente para a Europa e os Estados Unidos. 
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“Não transformo derro-
tas em vitórias”, foi assim 
que Nuno Melo iniciou a sua 
declaração sobre a assun-
ção dos resultados do dia 
de ontem. O Joanense que 
pela primeira vez que foi a 
escrutínio para o Parlamen-
to Europeu, em lista apenas 
do CDS foi em 2009, con-
frontou-se, ontem com uma 
derrota.

O objetivo do CDS-PP 
era o de eleger um segundo 
Deputado para o Parlamento 
Europeu e esse objetivo foi 
falhado. Mota Soares não 
iniciará um grupo parlamen-
tar com dois membros para 
este mandato. O pilar social 
que esta candidatura tinha 
apresentado foi chumbado. 

Muitas vezes com os 
meus botões me interroguei 
sobre a possibilidade do 
CDS não eleger um novo 
Deputado, e de todas elas 
a conclusão era sempre à 
mesma. A Europa perde 
mais que o Pedro, com a sua 
não eleição. Perdoem-me a 
falta de modéstia. 

Poucos se podem orgu-
lhar de terem sido obreiros 
de um aumento das pensões 
mais baixas, em tempo de 
crise, mas se alguém o pode 
fazer, esse é o Luís Pedro 
Mota Soares. 

O partido em que milito, 
não foi o único a ver-se der-
rotado, a CDU foi quem ob-
teve a maior queda eleitoral 
de 3 deputados passou para 

apenas 2, o Bloco ficou com 
um o deputado perdido da 
CDU e o PS aumentou ape-
nas em 2 pontos percentuais 
a vitória do poucochinho de 
António José Seguro. A aná-
lise feita relativamente às 
eleições anteriores, a coliga-
ção do PSD com o CDS au-
mentou num ponto percentu-
al nestas eleições. O PAN foi 
o real vencedor das eleições, 
à imagem de Marinho Pinto 
das últimas eleições.

Toda esta análise pode 
não reflectir o que realmente 
os portugueses pretendem, 
tendo em conta a abstenção 
registada, a real vencedora. 
A população alheou-se das 
eleições, fazendo das redes 
sociais o espaço de debate, 
continuando a não contribuir 
no local próprio.

Os jovens, a geração 
onde me insiro, são os que 
mais contribuem para este 
flagelo, sem perceberem no 
que isto se reflete na sua 
vida. Curioso é o facto de 
esta franja da população 
usufruir de vários programas 
europeus, como é o caso do 
ERASMUS, mas que nada 
faz para o manter.

A campanha que termi-
nou na sexta-feira foi aquela 
em que mais me envolvi, por 
ser também os candidatos 
com que mais me identifico. 
Acompanhei de perto, traba-
lhei em prol dela e faria tudo 
de novo. 

Quando alguém anuncia 

quele velho clichê que “po-
líticos são todos iguais”, só 
o diz porque não conhece o 
Nuno. O Nuno não é apenas 
o melhor político da atualida-
de é também o que melhor 
sabe avaliar os desafios e as 
derrotas, aquele que melhor 
reconhece o valor dos seus 
pares.

O Nuno tem caracter, 
que não se encontra ape-
nas em vias de extinção nos 
políticos, falta em muita boa 
gente, mas o Nuno tem-no e 
muito.

* Na semana passada, 
por lapso meu, foi publicado 
o texto errado. Nesta edição 
fica reposta a normalidade, 
com a publicação do artigo 
que respeitava à semana em 
questão. As minhas descul-
pas aos leitores.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

A abstenção venceu

Escuteiros de Lemenhe 
celebraram meio século 
de existência 

Os Escuteiros de Leme-
nhe celebraram, há cerca de 
uma semana, meio século 
de existência, e a data ficou 
selada na história da fregue-
sia com a Rua Padre Domin-
gos Alves Pereira a passar 
a designar-se “Rotunda do 
Escuteiro”, numa homena-
gem promovida pelo Corpo 
Nacional de Escutas de Le-
menhe a todos aqueles que 
fizeram parte deste agrupa-
mento, fundado em maio de 
1969. 

O momento foi um dos 
pontos altos das comemora-
ções do 50.º aniversário do CNE de Lemenhe, que decorreram no passado dia 25 de maio, 
com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha. 

No entender do autarca, esta foi uma “excelente forma de dizer obrigado” e um sinal para 
que Lemenhe “sinta a presença do escutismo na comunidade como uma escola de valores, de 
boas práticas e como um percurso acertado para que muitos jovens alicercem o seu projeto 
de vida”. 

O fundador do agrupamento, Agostinho Azevedo, não faltou às celebrações destes 50 
anos de história. “Na altura, o entusiasmo já era enorme e passados cinquenta anos muitos 
ainda cá estão”, disse, deixando claro que valeu a pena fundar este agrupamento.
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9 e 10 de Junho
Cruz: mérito 
aos melhores 
no Dia da Freguesia

A freguesia 
de Cruz reco-
nhece, no próxi-
mo dia 9 de Ju-
nho, no âmbito 
das comemora-
ções do Dia da 
Freguesia, as 
A s soc iaç ões , 
Atletas, Alunos 
e Personali-
dades da Fre-
guesia, que se 
destacaram nos movimentos Associativos, no Desporto, 
na Educação, nas Artes, na Área Laboral e outras. A ceri-
mónia está agendada para as 21 horas. 

Para fechar as festividades, o Grupo Recreativo e As-
sociativo de Cruz, em colaboração com a autarquia, vão 
levar a cabo, no dia 10 de junho (feriado), a 8.ª Caminhada 
“Caminhos de Santiago”. A partida está marcada para as 
08h30,, com partida e chegada ao Largo do Senhor dos 
Aflitos, passando pela Quinta de Ribela, Senhora do Car-
mo, Quinta da Costa, Quinta de Pindela e outras localida-
des de rara beleza.

Para além do convívio entre os participantes, a cami-
nhada permite o contacto com a natureza e a passagem 
por locais emblemáticos da freguesia. Haverá prémios de 
presença para todos, assim como abastecimento.

A Junta de Freguesia infoma que não é necessário fa-
zer inscrições, bastando para participar comparecer no 
local e hora designadas. Quanto a prémios, destaque para 
os que serão entregues ao caminhante mais idoso, mais 
novo, para o mais original e para a família mais numerosa. 
Todos os restantes terão direito a uma lembrança.

Depois de ter recebido a 
equipa principal do Futebol 
Clube de Famalicão (FCF), 
o salão nobre da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão voltou a abrir, na 
passada terça-feira, mas 
para homenagear a equipa 
de sub-19 que conquistou o 
campeonato nacional da se-
gunda divisão do escalão. 

Jogadores, equipa téc-
nica e direção foram hoje 
recebidos pelo presidente 
da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, depois de terem con-
quistado o título nacional e 
de, à semelhança da equipa 
principal, terem garantido a 
subida à primeira divisão na-
cional do escalão. 

Para o edil famalicense, 
este é “um feito notável, que 
não se fica apenas pelo pla-
no desportivo”. No entender 
de Paulo Cunha, estes ate-
tas “são um exemplo para 
milhares de jovens e são a 
prova de que com dedicação 

e empenho é possível ter 
bons resultados”. “Essa é a 
receita do vosso sucesso e, 
por isso, espero que este êxi-
to seja para vocês uma expe-
riência de vida que, acima de 
tudo, simbolize o quanto o 
trabalho é importante”, disse, 
a propósito. 

O presidente da SAD (So-
ciedade Anónima Desporti-
va), Miguel Ribeiro, confes-
sou-se orgulhoso pelo trajeto 

até aqui percorrido pela equi-
pa sub-19, trajeto esse que 
traz para o clube “responsa-
bilidades acrescidas”, frisou, 
nomeadamente a de conti-
nuar a apostar na formação. 
“É aqui que vamos buscar os 
jogadores e os homens de 
amanhã”, referiu.  

Uma aposta que o presi-
dente do Famalicão, Jorge 
Silva, diz ter valido a pena. 
“Vocês são o bem maior do 

Futebol Clube de Famali-
cão”, disse.  

Recorde-se que os sub-
19 sagraram-se campeões 
da II divisão nacional, depois 
de terem vencido, no passa-
do sábado, o Amora por 2-3, 
fechando assim com chave 
de ouro “um ano de sonho” 
para o Futebol Clube de Fa-
malicão.  

Equipa conquistou o título de campeão nacional da segunda 
divisão

Município reconhece 
Sub-19 do FC Famalicão 
pela conquista do campeonato

Alunos de Pedome 
visitaram Parque Litoral Norte 
e Nau Quinhentista

Os alunos do 8.º ano da 
Escola Básica de Pedome 
participaram, na passada 
semana, numa visita de es-
tudo ao Parque Natural do 
Litoral Norte (PNLN), área 
protegida de Portugal que 
se caracteriza pela sua be-
leza paisagística e que surge 
como meio de compatibiliza-
ção entre o desenvolvimento 
sustentável e a conservação 
dos Recursos Naturais.

A visita ocorreu, também, 
à Nau Quinhentista funde-
ada no rio Ave, “numa zona 
lindíssima de Vila do Conde 
que é uma réplica de uma nau portuguesa onde se pretende ilustrar o ambiente vivido a bordo 
de uma nau da época dos descobrimentos, bem como dar a conhecer o período quinhentista”, 
descreve o Agrupamento de Escolas de Pedome, que sublinha o “valor lúdico” mas também 
“pedagógico” da visita à Nau Quinhentista, e que foi complementado com uma visita à antiga 
Alfândega Régia – Museu de Construção Naval, onde se pode saber os destinos das viagens 
navais efetuadas a partir de Vila do Conde no século XVI e, posteriormente, a mercadoria 
transportada, bem como conhecer o processo de construção naval.

Alunos de Castelões no projecto Made4Schools

Entretanto, os alunos do 4.º ano da Escola Básica de Castelões, integrado no mesmo 
Agrupamento, participaram no projeto Made4Schools, que incluiu Palestra na escola, visita ao 
Laboratório Criativo do CITEVE e Oficina dos Exploradores no Parque da Devesa. 

“Através de várias atividades de caráter lúdico e pedagógico, os alunos adquiriram co-
nhecimentos sobre as profissões relacionadas com a indústria”, descreve o agrupamento, 
convocto das vantagens de “conhecer e experimentar alguma tecnologia industrial, especial-
mente durante a visita ao Laboratório”.
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A Associação Gerações, 
que este ano assinala pre-
cisamente os seus 20 anos 
de existência, foi distinguida 
pela Editora Leya, com o alto 
patrocínio, entre outras  en-
tidades públicas e privadas, 
do Presidente da República, 
da Assembleia da República 
e dos governos regionais dos 
Açores e da Madeira, como 
“Escola amiga da criança”. A 
decisão foi dada a conhecer 
pela Leya na Feira do Livro 
de Lisboa, numa cerimónia 
que teve lugar, na passada 
sexta-feira, precisamente na 
véspera do “Dia Mundial da 
Criança.”.

O presidente da direção, 
Mário Martins, marcou pre-
sença na cerimónia de en-
trega do prémio, e foi “com 
enorme satisfação e enorme 
orgulho” que ouviu Isabel 
Alçada, antiga ministra da 
Educação e atual consultora 
do Presidente da República, 
anunciar que a instituição 
vencera o prémio “Escola 
Amiga da Criança”, na cate-
goria da dinâmica estabele-
cida nos espaços exteriores 
na formação, na aprendiza-
gem e no crescimento das 

crianças.
Recorde-se que ao pré-

mio Leya concorreram, em 
2019, três mil e seis esco-
las e instituições, tendo a 
Associação Gerações sido 
uma das vencedoras numa 
das seis categorias dos pré-
mios em disputa. O júri deste 
concurso foi constituído pela 
Editora Leya, pela Confede-
ração Nacional das Associa-
ções de Pais, pelo Psicólogo 
Eduardo Sá, por Isabel Alça-
da, consultora do Presidente 
da República, Armando Le-
andro, entre outros.

Este prémio reflecte a 
preocupação que a Associa-
ção Gerações, em colabora-
ção com a sua equipa edu-
cativa e com as famílias, tem 
vindo a assumir nos últimos 
anos com os espaços exte-
riores. “De que forma estes 
espaços respondem aos 
interesses e necessidades 
das crianças?” foi a grande 
questões que levantou para 
dar início a uma reflexão 
que identificou a urgência 
de “olhar as possibilidades 
de desenvolvimento motor 
que a instituição possibilita 
às crianças”. Foi assim que 

nasceu o projeto “Liberta a 
Criança que Há em Ti”, ago-
ra premiado.

No rescaldo desta distin-
ção, a Gerações assume-se 
convicta de que, enquanto 
instituição educativa, deve  
fazer mais pelo desenvol-
vimento da criança. “Todos 
juntos (escola, família e so-
ciedade), temos que fazer 
mais e melhor pela educa-
ção de infância, pelas pos-
sibilidades de ação que pro-
porcionamos às crianças”, 
suscita em nota de imprensa.

Desde setembro de 2016 
que a instituição começou a 
sonhar com uma educação 
de infância “mais inovadora, 
mais diferenciadora, mais 
respeitadora do superior in-
teresse da criança e este 
sonho torna-se realidade”. 
Refere que “tudo começou 
a acontecer com brincadei-
ras com lama e um tanque 
antigo que existia na escola 
transformou-se numa enor-
me “caixa-de-terra”, na qual 
as crianças deram asas 
à imaginação… Poças da 
lama, cozinhas de lama, pis-
tas de carros na lama. Mais 

tarde, surgem as capas de 
chuva e as galochas e co-
meçam as brincadeiras ao 
ar livre na chuva e na lama 
e os sorrisos rasgados das 
crianças surgem de forma 
especial”. Entretanto, a as-
sociação descobriu que uma 
árvore ia cair e que podia 
ter uma nova vida. “Nasce, 
assim o minianfiteatro ao ar 
livre, nascem mesas e ca-
deiras para um restaurante 
no exterior, madeiras que 
se transformam em blocos e 
nasce uma área das constru-
ções, com madeiras, seixos, 
conchas, pinhas e muitos 

materiais naturais”, num pro-
cesso que foi progressivo e 
natural.

Ao longo dos tempos, a 
Gerações tem procurado 
“dar continuidade a este so-
nho” e já no último trimestre 
de 2018, com a ajuda dos 
pais, surgem novos espaços: 
a área desportiva que nasce 
de um projeto das crianças 
que sonham com um peque-
no campo de jogos e a área 
dos circuitos e desafios que 
nasce a partir da reflexão de 
uma educadora atenta às 
necessidades motoras das 
crianças e da colaboração 
das famílias que disponibi-
lizam os materiais neces-
sários para a criação deste 
novo espaço. Assume, en-
tretanto, que “o sonhos não 
ficam por aqui e para 2019 
novos desafios estão ainda 
para acontecer”.

O selo “Escola amiga da 
criança” e o respetivo pré-
mio vencedor na categoria 
“espaços escolares”, serão 
entregues pela Leya em data 
a equacionar pela Gerações 
e pela editora, constituindo 
um “momento alto desta ca-
minhada da instituição”.

Instituição famalicense foi distinguida pela Editora Leia

Gerações reconhecida 
como “Escola Amiga das Crianças” 

Anúncio dos vencedores, entre mais de 3 mil candidatos, aconteceu na passada sexta-feira 
na Feira do Livro de Lisboa

De 4 a 7 e de 11 a 14 de Julho

IX Festival Internacional 
de Polifonia Potuguesa

A Fundação Cuperti-
no de Miranda, que em 
2011 lançou o Festival 
Internacional de Polifo-
nia Portuguesa, avança 
para a nona edição do 
Festival, que se realiza-
rá de 4 a 7 e de 11 a 14 
de Julho.

Tendo como obje-
tivos de promoção da 
música polifónica dos 
séculos XVI e XVII, e de 
divulgação da história e arquitetura dos espaços por onde este passa, com ligações intrín-
secas ao período do Barroco, esta nona edição vai passar pelas cidades de Aveiro (Museu 
de Aveiro- Igreja de Jesus), Amarante (Igreja de São Gonçalo), Porto (Igreja de São Lou-
renço – Grilos), Arouca (Mosteiro de Santa Maria), Vila Nova de Famalicão (Igreja Matriz 
Antiga), Braga (Igreja da Penha), Coimbra (Mosteiro de Santa Cruz) e Barcelos (Igreja 
(Beneditina) Nossa Senhora do Terço) acolhem o Festival. 

A 4 de Julho o Festival passa pela Igreja de Jesus, Museu de Aveiro, a 5 pela Igreja 
de São Gonçalo, Amarante, a 6 pela Igreja de São Lourenço (Grilos), Porto, e a 7 pelo 
Mosteiro de Santa Maria de Arouca, Arouca. Retoma a 11 julho em terras de Vila Nova de 
Famalicão, concretamente na Igreja Matriz (Antiga), onde haverá uma visita guidada às 
21h00, seguindo-se Concerto Cupertinos. No dia 12 julho passará pela Igreja da Penha, 
Braga, e a 13 pelo Mosteiro de Santa Cruz, Coimbra. A nova edição do Festival Internacio-
nal de Polifonia Portuguesa termina a 14 de Julho na Igreja (Beneditina) Nossa Senhora 
do Terço, Barcelos.

Para além dos concertos, as jornadas incluem visitas guiadas, seminários, sermões e 
declamações integram uma programação completa de promoção da cultura nacional.

Em cada edição do Festival é publicado um livro bilingue, em português e inglês, sendo 
já uma referência para estudiosos da música polifónica portuguesa e da arquitetura bar-
roca.
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O padre e três religiosas 
do convento da Fraternida-
de Missionária Cristo Jovem 
(FMCJ), de Requião, foram 
acusados de nove crimes de 
escravidão, cometidos con-
tra nove jovens do sexo fe-
minino, com idades que iam 
dos 14 aos 22 anos. 

Maria Amélia Matos Ser-
ra, que aos 54 anos se terá 
suicidado no interior do con-
vento, ganha estatuto de ví-
tima nesta acusação, quase 
quinze anos depois da morte. 
Seria mesmo uma das prin-
cipais visadas nos actos de 
violência física e verbal que 
desembocaram num “estado 
depressivo profundo, o que, 
por sua determinação, no dia 
28 de Agosto de 2004, afo-

gou-se num tanque existente 
no interior das instalações da 
arguida”. Isso mesmo refere 
a acusação, à qual O Povo 
Famalicense teve acesso, 
e segundo a qual as agres-
sões tinham uma cadência 
quase diária. Um chicote, 
uma mangueira, um ferro, 
um cabo de madeira de uma 
enxada, um cabo metálico 
da esfregona, até a Bíblia, 
ou pura e simplesmente a 
palma da mão, eram os ins-
trumentos ao serviço de ac-
tos de violência gratuita, que 
aconteciam por tudo, e por 
nada. Porque a jovem deixa-
va cair uma folha de alface 
ou espinafre, porque detinha 
o olhar sobre a televisão que 
apenas os arguidos estavam autorizados a ver, ou mesmo porque aos 15 anos de idade 

a jovem era deparada com 
a tarefa de desmanchar um 
frango, e não o sabia fazer.

Para além dos actos de 
violência física, que segundo 
a acusação deixaram mar-
cas bem vincadas no corpo 
de algumas das jovens que 
passaram pelo convento 
da FMCJ, os insultos eram 
também uma constante no 
dia a dia da comunidade. 
“Inúteis”, “monte de esterco”, 
“porcas”, “mentirosas”, “a tua 
mãe é um monstro”, “só fi-
cava satisfeita se um boi de 
cobrição vos …”, são apenas 
alguns dos que constam da 
acusação, e podem ser re-
produzidos nas páginas de 
um jornal.

As agressões físicas são 
todas elas imputadas a uma 
das arguidas em concreto, 
precisamente aquela que 
abandonou a comunidade no 
rescaldo das buscas, mas o 
Ministério Público (MP) con-
sidera que aconteciam com 
a conivência dos restantes 
três arguidos. Descreve um 
“clima de terror”, que man-
tinha as jovens “subjugadas 
pelo temor”, não só pela 
coação que impunham dia-
riamente, mas também atra-
vés de um discurso de um 
Deus opressor, que impunha 
“castigos divinos, problemas 
familiares e mortes na famí-
lia” caso negassem a sua vo-
cação religiosa. O cenário, 
descreve a acusação, era de 

“de total desumanização das 
ofendidas e limitação da sua 
liberdade de movimentos”.

Almoço com 
excrementos de cão

À arguida a quem são 
imputadas as agressões fí-
sicas, é ainda atribuído um 
episódio arrepiante envol-
vendo Maria Amélia, a quem 
serviu “o almoço composto 
por excrementos de cão, que 
atirou para cima da cama”, 
numa altura em que jazia 
doente no quarto. “Esfregou 
(os excrementos) na cara e 
mandou-a ir lavar-se, pois 
estava com o Diabo”, refere-
-se. No dia antes do seu sui-
cídio, Maria Amélia terá sido 
mais uma vez insultada com 
violência por, alegadamente, 
desviar o olhar na direcção 
da televisão. “Desobedien-
te, besta, não prestas para 
nada, és uma infiel”, terão 
sido algumas das expres-
sões dirigidas.

Jovens fragilizadas 
e com vontade de 
seguir vida religiosa 
eram o alvo

A acusação foi conhecida 
na passada terça-feira, em 
comunicado da Procurado-
ria-Geral Distrital do Porto 
(PGDP), mas a acusação 
formal data de 10 de Maio. 
Com aqueles quatro argui-
dos é também acusada a 
própria pessoa colectiva, 
Instituto de Organização Re-
ligiosa desde 1985.

O caso remonta a No-
vembro de 2015, altura em 
que o convento de Requião 
foi alvo de buscas da Polí-
cia Judiciária, no decurso de 
uma investigação desenca-
deada após denúncia. O pa-
dre Joaquim Milheiros e três 
irmãs estavam constituídos 
arguidos desde essa altura, 
sendo-lhes imputados os cri-
mes de maus-tratos, rapto e 
escravidão. A acusação do 
Ministério Público, concluída 
mais de três anos depois das 
buscas, valida apenas o cri-
me de escravidão.

Segundo a acusação, os 
crimes terão sido cometi-
dos entre 1985 e 2015. Os 
quatro arguidos, descreve, 
encarregavam-se de an-
gariar as jovens, “de raízes 
humildes, com poucas quali-
ficações ou emocionalmente 
fragilizadas, que acolheram 
na instituição a pretexto de 
formarem uma comunidade 
espiritual de raiz católica e 
de satisfazerem os anseios 
daquelas de seguirem uma 
vida religiosa”. No entanto 
acabavam usando-as “para 
desempenhar todas as tare-
fas diárias exigidas para a 
conservação e manutenção 
das instalações da institui-
ção e continuação da sua ac-
tividade, sem qualquer con-
trapartida dada às jovens, 
e mediante sujeição destas 
a um clima de terror que as 
mantinha em regime de total 
submissão, sem possibilida-
de de reacção”.

Os arguidos, ainda segun-
do a acusação, impunham às

(CONTINUA NA PÁG. 17)

Caso remonta a 2015, altura em que o convento de Requião foi alvo de buscas da Polícia Judiciária

Padre e 3 religiosas da Fraternidade 
Cristo Jovem acusados de escravizarem  
jovens ao seu cuidado
O POVO FAMALICENSE TEVE ACESSO À ACUSAÇÃO, ONDE SÃO DESCRITOS ACTOS 
DE VIOLÊNCIA GRATUITA, COM UMA CADÊNCIA QUASE DIÁRIA
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Acusação proferida mais de três anos após as buscas
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Coação na forma de proibições e obrigações: 
autoflagelação com chicote e nudez para humilhar

No convento, o quotidiano seria de coação permanente, com castigos na forma de proibições e obrigações. Proibição de tomar o pequeno 
almoço; de tomar banho dias ou semanas, de beber água mesmo durante jornadas de trabalho ao sol e que chegavam a durar 15 horas, de 
usar roupa interior. Obrigação de se despirem e permanecerem nuas umas em frente às outras na Capela da Clausura, ou mesmo no jardim; 
obrigação de dormirem no chão várias noites e por vezes na companhia de um cão; obrigação de permanecerem de joelhos com as mãos 
debaixo dos mesmos e braços esticados em cruz ao lado do tronco durante várias horas; obrigação de ficarem fechada horas numa determi-
nadas dependência do convento; obrigação de se autoflagelarem com recurso a um chicote, muitas vezes à frente das restantes ofendidas; 
obrigação de dormirem com um saco de garrafas vazias a servir de almofada durante vários dias, ou de andarem o dia de inteiro com um saco 
de plástico na cabeça a substituir o lenço; obrigação de andar um dia inteiro com dejectos de cão no bolso da bata; obrigação de jantar de 
joelhos; de carregarem um dia inteiro um objecto que tivessem partido; ou a obrigação de rezarem o terço às três da manhã no interior da casa 
de banho, de joelhos e ao frio.

Eram ainda privadas de cuidados médicos e medicamentos, de alimentação (jejuavam dois dias da semana), e de contactos com o exterior 
do convento. Estes contactos das jovens com familiares aconteciam em dias determinados e na presença de arguidos, ao passo que o uso do 
telefone estava proibido, salvo autorização expressa. Até as cartas que dirigiam a familiares eram alvo de “leitura prévia”, e pelo mesnos duas 
vezes as jovens terão escrito cartas à família com teor induzido, com indicações do género “não venham cá mais, não vos quero ver mais”.

jovens “jornadas de jo-
vens “jornadas de trabalho 
que chegavam a atingir vinte 
horas, infligiam-lhes casti-
gos físicos como bofetadas 
e pancadas no corpo com 
objectos se o não faziam 
ou faziam mal feito, insulta-
vam-nas, impuseram-lhes 
castigos consistentes na pri-
vação de alimentação e de 
banho, ou na obrigação de 
dormir no chão, controlaram 
os contactos que mantinham 
com o exterior, privaram-nas 
de informação, de contactos 
com familiares e, até, da do-
cumentação pessoal”. 

De resto, este clima in-
timidatório e de controlo 
de todos os contactos com 
o exterior do convento, foi 
testemunhado ao Povo Fa-

malicense, no rescaldo das 
buscas, por familiares direc-
tos de uma destas jovens 
do sexo feminino que foi 
aliciada para a Fraternida-
de: Maria Amélia Serra, que 
acabaria por se suicidar num 
tanque em Agosto de 2004. 
O suicídio foi o argumento 
que levou ao arquivamen-
to do inquérito à sua morte, 
como pode constatar a nos-
sa reportagem, na consulta 
que fez ao processo. Desta 
consulta resulta ainda evi-
dente um arquivamento em 
tempo recorde, decidido de-
pois de ouvida uma das suas 
superiores hierárquicas no 
convento, e agora arguida. 

No entanto, as suspeitas 
que em 2015 recaíram so-
bre as práticas existentes no 

convento e a intervenção da 
família da falecida, acaba-
ram por motivar a reabertura 
do inquérito. Tantos anos de-
pois, não foi possível estabe-
lecer ligação ou entre a mor-
te de Maria Amélia e “o clima 
de terror” de que se fala na 
acusação pública agora de-
duzida. Contudo, um dos cri-
mes de escravidão pelo qual 
respondem agora os quatro 
arguidos é referente a Maria 
Amélia Serra. Ao que apu-
ramos é o único crime, de 
uma lista de outros, que não 
se encontra ainda prescrito 
(prescreveria precisamente 
em Agosto deste ano).

Arquidiocese fala 
em “normalidade 
saudável” 

A Arquidiocese de Bra-
ga já reagiu, entretanto, à 
acusação pública deduzida 
contra os quatro elementos 
da FMCJ, para garantir que 
a “normalidade saudável” 
foi retomada no convento, 
normalidade essa que vin-
cula “sobretudo” à saída de 
Arminda Costa, uma das re-
ligiosas que é também argui-
da neste processo e a quem 
exigiu que “se retirasse da 
comunidade”, decisão que 
“foi acatada”. 

Em comunicado, suporta 
a sua convicção no testemu-
nho de duas jovens residen-

tes na Fraternidade, às quais 
atribui a descrição de um 
“ambiente de fraternidade, 
respeito e bem-estar”.

Na mesma reacção, a 
hierarquia da Igreja assume 
que exigiu também ao padre 
Joaquim Milheiro, igualmen-
te acusado de escravidão, o 
abandono do convento, deci-
são que foi inicialmente aca-
tada mas entretanto violada. 
“Mais tarde, à revelia da Ar-
quidiocese, tomou a decisão 
de abandonar a Casa Sacer-
dotal (onde esteve após a sa-
ída do convento de Requião 
no rescaldo das buscas da 
PJ), e deslocou-se novamen-
te para a Fraternidade”, refe-
re o comunicado. De resto, 
O Povo Famalicense conse-
guiu confirmar que ainda ali 

se encontra a residir.
No quadro da “normalida-

de saudável” a que se refere, 
a Arquidiocese sustenta que 
“não se viu na necessidade 
de extinguir a Fraternida-
de, na expectativa que ela 
seguisse, então, um novo 
rumo”, e adianta ainda que 
continua a acompanhar a co-
munidade e a colaborar com 
o Ministério Público, espe-
rando entretanto “que toda a 
verdade seja apurada”.

A nossa reportagem en-
vio a esta Arquidiocese um 
conjunto de outras ques-
tões, relacionadas nomea-
damente com os resultados 
do inquérito que determinou 
depois das buscas, contudo, 
não obtivemos qualquer res-
posta.
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Alunos de Geriatria promoveram 
actividades com idosos 
do Centro Social de Ruivães

Os alunos do curso Técnico de Geriatria 
da Didáxis de Riba de Ave realizaram, nas 
instalações do Centro Social de Ruivães, um 
conjunto de atividades lúdicas e recreativas 
e de estimulação cognitiva com os utentes 
do Centro de Dia. 

Esta visita teve também como objetivo, os 
alunos conhecerem o idoso, que no dia da 
amizade lhes escreveu uma carta.

A escola agradece “o acolhimento de toda 
a equipa, a amizade e o momento que pro-
porcionaram aos nossos alunos”.

Futebol Clube de Landim 
promove treinos de captação 
para a época 2019/2020

O Futebol Clube de Landim vai promover 
treinos de captação para a época 2019/2020.

Os treinos serão realizados no Pavilhão 
de Delães às segundas e quartas-feiras, 
para Benjamins (2009, 2010, 2011) às 18h30; 
para Infantis (nascidos em 2007 e 2008) às 
19h30; para Iniciados (nascidos em 2005 e 
2006) às 20h30; e para Juvenis (nascidos em 
2003 e 2004) às 20h30.

Para mais informações o clube tem dispo-
níveis oa seguintes contactos: 252 176 993 e 
918 283 141, ou o emdereço de email fc.lan-
dim@hotmail.com.

A turma do 4.º ano da 
escola Conde S. Cosme 
(Sede n.º 1), subiu ao palco 
do grande auditório, da Casa 
de Camilo, em S. Miguel de 
Seide, para representar “Os 
Brilhantes”. A peça de teatro 
é baseada no livro de contos 
com o mesmo nome, que foi 
escrito e ilustrado por cerca 
de uma centena de crianças 
do concelho, e foi apresenta-
do, na passada sexta-feira.

O teatro foi o culminar de 
um projeto cultural, promo-
vido pela Casa de Camilo, 
que decorreu ao longo do 
ano letivo e que envolveu os 
alunos do 4.º ano das esco-
las Conde S. Cosme, Louro/
Mouquim, Nuno Simões e 
Ruivães num atelier de es-
crita criativa a cargo Pedro 
Chagas Freitas e num atelier 
de ilustração ministrado por 
Gabriela Sotto Mayor.

O resultado foi apresen-
tado em clima de festa e de 
grande alegria pelos peque-
nos atores, autores e ilustra-
dores. Em tudo o que reali-
zaram não faltou criatividade 
e fantasia, intriga, amor e hu-

mor ou não fosse a obra ins-
pirada no romance camiliano 
“Os Brilhantes do Brasileiro”, 
escrito e publicado em 1869, 
celebrando-se, este ano, os 
150 anos da sua edição.

O livro de contos e ilustra-
ções é fruto de uma iniciativa 
promovida pelos serviços 
educativos da Casa de Ca-
milo há já 13 anos conse-
cutivos. Para o presidente 
da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, “o resultado deste 
projeto enche-nos de orgu-
lho e confiança num futuro 
sempre renovado de criati-
vidade e de apreciável talen-
to”. Segundo o autarca trata-
-se de “um projeto de grande 
mérito e merece o nosso 
aplauso, porque coloca os 
mais novos em contacto com 
o texto camiliano, fortalecen-
do desse modo os laços com 
a língua portuguesa, através 
da leitura, da escrita e do es-
timulo da sua criatividade e 
imaginação”.

Jorge Pimentel, responsá-
vel pela encenação em palco 
e professor da turma da EB1 
Conde S. Cosme, adiantou a 
importância deste projeto em 

sala de aula. “Trabalhamos 
sempre para o desconheci-
do, para a formação destas 
crianças que tem que ser o 
mais abrangente possível. E 
estas experiências educati-
vas que se vão unindo e mul-
tiplicando permitem termos 
um ser mais preparado para 
o futuro”, defendeu o profes-
sor, confirmando que “este 
tipo de atividades faz toda 
a diferença e é fundamental 
aproveitar tudo que a socie-
dade oferece que permite 
sair da caixa”.

Os alunos Matilde Olivei-
ra e José Eduardo, interpre-
taram o casal na peça de 
teatro. “Foi uma experiência 

difícil e precisamos de muito 
treino, mas foi um desafio 
novo e muito giro”, confiden-
ciaram os pequenos atores.

A exposição de ilustra-
ção está patente no Centro 
de Estudos Camilianos até 
22 de setembro e pode ser 
visitada de segunda a sexta-
-feira das 10h00 às 17h30 e 
aos sábados e domingos das 
10h30 às 12h30 e das 14h30 
às 17h30.

Livro de contos, exposição de ilustração e peça de teatro envolveu 100 crianças do concelho

Alunos do 4.º ano inspiram-se em Camilo 
para criar “Os Brilhantes”
Prémio de História 
Contemporânea 
com inscrições abertas

Estão aberta as inscrições para o Prémio Victor Sá de 
História Contemporânea, promovido pelo Conselho Cultu-
ral da Universidade do Minho com o apoio, entre outros, 
do Município de Famalicão. 

Considerado o principal galardão nacional para jo-
vens investigadores da área, tem como principal objetivo 
incentivar a produção de trabalhos no âmbito da História 
Contemporânea de Portugal a jovens investigadores cuja 
idade não ultrapasse os 35 anos, e um valor pecuniário de 
3500 euros. O anúncio da obra e do autor premiados será 
realizado até final de novembro. As candidaturas devem 
ser entregues sob registo postal ou contra recibo de apre-
sentação no Conselho Cultural da Universidade do Minho, 
no Largo do Paço, em Braga. 

Victor de Sá (1921-2004), antigo Professor da Faculda-
de de Letras da Universidade do Porto, doou à Universida-
de do Minho um conjunto significativo de documentos de 
natureza histórica, política e literária, resultante da sua ati-
vidade de investigação e intervenção pública, textos me-
morialísticos ainda inéditos bem como os direitos de autor 
relativos às obras que constituem a sua vasta bibliografia. 
Essa documentação encontra-se depositada na Biblioteca 
Pública de Braga, onde está a ser objeto de tratamento, de 
modo a permitir a sua rentabilização científica e a conti-
nuidade dos trabalhos do Prof. Victor de Sá. Mais informa-
ções em www.uminho.pt.

Paulo Cunha foi conhecer os resultados do projecto
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A ACIF - Associação Co-
mercial e Industrial de Vila 
Nova de Famalicão, envol-
veu-se na passada quar-
ta-feira na primeira sessão 
oficial do Programa “Comer-
cioDigital.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 oficial. 

O Comércio Digital é di-
rigido às micro, pequenas e 
médias empresas portugue-
sas, do setor do Comércio 
e dos Serviços, e tem como 
propósito ajudar a capacitar 
mais de 50 mil empresas 
para a digitalização da sua 
atividade económica até 
2020. A ACIF quer ser parte 
ativa neste desígnio e estar, 
uma vez mais, ao lado dos 
seus associados. “Numa 
sociedade cada vez mais di-
gitalizada, a todos os níveis, 
ninguém pode passar ao lado 
ou desvalorizar a importân-
cia da digitalização da eco-
nomia e dos negócios”, refe-
riu Fernando Xavier Ferreira, 
presidente da ACIF que mar-
cou presença nesta sessão 
e deixou claro que o objetivo 
da associação é “mobilizar 
os empresários, seja pela 
ativação de uma presença 
digital, pela incorporação de 
tecnologia nos seus modelos 
de negócio, pela desmateria-
lização dos processos com 
clientes e fornecedores por 
via da utilização das novas 
tecnologias de informação e 
comunicação ou seja apenas 
pela informação e esclareci-
mento sobre aquilo que será 
o futuro”.

Já o vereador da Econo-
mia da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, 
Augusto Lima, destacou o 
grande dinamismo existente 
no tecido empresarial fa-
malicense, fator essencial 

para uma maior recetivida-
de a este Programa e a uma 
crescente digitalização do 
Comércio e dos Serviços. 
A sessão contou ainda com 
as intervenções de António 
Teixeira, coordenador do 
Programa Comércio Digital, 
e do formador Tomás Capela 
Martins, que abordaram a im-
portância da presença digital 
nas empresas de comércio 
e serviços, para além de um 
debate final com alguns dos 
parceiros deste projeto. 

O Comércio Digital ini-
ciou-se com uma componen-
te de formação de consulto-
res digitais, técnicos das 
Associações e organismos 
parceiros, que darão todo o 
apoio e informação às PME’s 
interessadas. Após essa 
formação, iniciou-se um Ro-
adshow nacional, de forma 
a apresentar este Programa 
às empresas e empresários. 
Ao todo, o Roadshow irá per-
correr 150 cidades do país, 
com sessões de informação 
e workshops, dirigidos a mi-
croempresas e PME´s do 
Comércio e Serviços. 

Para além das sessões 
informativas e workshops 
sobre negócios digitais, este 
Programa vai ainda permitir 
o acesso a uma plataforma 
e-learning (Academia Digi-
tal), com conteúdos formati-
vos de apoio à capacitação 
das empresas para a eco-
nomia digital. Ainda estudos 
sobre tudo o que é preciso 
saber sobre mercados digi-
tais, novos consumidores e 
hábitos de consumo online.

As iniciativas do Comér-
cio Digital pretendem aju-
dar, de forma sustentada, as 
empresas portuguesas que 
pretendem apostar no meio 
digital, sendo que a grande 
mais valia são os vouchers 
3 em 1, que são oferecidos 
a todos os interessados, e 
que incluem ferramentas de 
site, e-mail e domínio gratui-
to .PT por um ano. A ACIF 

disponibiliza o apoio de três 
consultores digitais a todos 
os seus associados e ainda 

o voucher três em um para 
as empresas interessadas 
em aderir.

A sessão decorreu no Au-
ditório da Fundação Cuperti-
no de Miranda e contou com 

a presença de muitos empre-
sários e comerciantes fama-
licenses.

Compromisso assumido pelo presidente, Fernando Xavier Ferreira, na primeira sessão oficial 
do Programa “ComercioDigital.pt”

ACIF quer mobilizar empresários 
para “ativação de uma presença digital”
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A Engenho - Associação 
de Desenvolvimento Local 
do Vale do Este, realizou no 
passado domingo a sua Fes-
ta Comunitária, que serviu 
para reunir colaboradores, 
utentes, autarcas, associa-
dos, amigos e comunidade 
em torno da sua história.

Orgulhoso pelo trabalho 
que a instituição tem de-
senvolvido, o presidente da 
direção, Manuel Augusto de 
Araújo, aproveitou para enal-
tecer o empenho e o con-
tributo de todos, com uma 
palavra de reconhecimento 
e de apreço pelo “sentido 
de pertença, a dedicação, o 
zelo e o profissionalismo das 
colaboradoras e colaborado-
res da Associação”. Tendo 
sempre como prioritário as-
segurar a sustentabilidade 
da instituição que dirige, de-
fendeu que a Engenho deve-
rá contribuir ainda mais para 
“catapultar as comunidades 
que serve e o seu território 
para níveis mais altos de 
desenvolvimento”, isto sem 
prejuízo da sua “matriz fun-
dacional e do seu compro-
misso”. De acordo com esta 
ambição face ao futuro, Ma-
nuel Araújo deu conta que 
“será delineada uma estra-
tégia com base em protoco-
los e formas de cooperação 
com a Câmara Municipal, 
Juntas de Freguesia, dife-
rentes organizações, institu-
tos, centros de investigação 
e universidades, para que as 
comunidades e o território 
da Engenho sejam campo 

de estudo, de intervenção 
multidisciplinar, de valoriza-
ção e de promoção”, tendo 
em conta os seus recursos e 
potenciais. Tudo para que “o 
Vale do Este se afirme com 
suas marcas identitárias e 
especificidades no municí-
pio”, acrescentou o presiden-
te da direcção.

O presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
marcou presença na Festa 
Comunitária da Engenho, 
aproveitando para salientar 
a sua “natureza única, dinâ-
mica, obra feita, capacidade 
interventora e visão”. Para o 
edil, a instituição “será sem-

pre um parceiro privilegiado” 
na implementação e opera-
cionalização de medidas e 
políticas multissetoriais do 
município, para o desenvol-
vimento integrado das comu-
nidades e territórios que vem 
servindo.

A Festa Comunitária con-
tou com a atuação da Banda 
Marcial de Arnoso, que se 
associou à festa executando 
o Hino da Engenho, criado e 
composto no âmbito das co-
memorações dos 25 anos da 
Associação, e que foi inter-
pretado pela cantora Joana 
Couto.

Engenho: 25 anos 
e novos desafios

Liberdade FC 
com 9 pódios 
na 1.ª Milha Urbana 
Cidade de Esposende

O Liberdade Futebol Clube conquistou nove pódios, 
seis individuais e três colectivos, na 1.ª Milha Urbana Ci-
dade de Esposende, que se realizou no passado domingo.

A nível individual, tais conquistas vieram de Ana Araújo 
(1.ª) em Benjamins, Inês Sousa (2.ª) e Ricardo Vieira (2.º) 
em Infantis, Eduardo Salazar (2.º) em Iniciados , Alfredo 
Fernandes (2.°) em Juvenis e Adelino Fernandes (3.°) em 
Veteranos (V50).  A nível coletivo, destaque para a con-
quista do 3.° lugar da geral por parte dos atletas de forma-
ção (escalão Benjamins a Juvenis). O mesmo destaque 
para o 2.° lugar da equipa feminina de Benjamins - com-
posta por Ana Araújo, Maria Rodrigues, Leonor Gonçalves 
e Carolina Faria, e para o 3.º lugar da equipa masculina de 
Iniciados, composta por Eduardo Salazar, Leandro Gon-
çalves e Daniel Oliveira. 

A colectividade fica agora a guardar pelos resultados 
oficiais do Circuito Regional de Milhas, que premeia os 
melhores atletas regionais no conjunto de três das quatro 
milhas realizadas nas cidades de Vizela, Póvoa de Lanho-
so, Vila Nova de Famalicão e Esposende. 
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O PS de Vila Nova de 
Famalicão “defende a apos-
ta estratégica no ensino su-
perior com investimentos 
âncora para a comunidade 
da educação, ciência e ino-
vação” e a criação de “resi-
dência universitária, hote-
laria e espaços modernos 
de fixação na cidade são 
essenciais”.  Disso mesmo 
dá conta em nota de impren-
sa, depois de uma visita de 
trabalho que uma comitiva 
de eleitos locais e responsá-
veis da concelhia realizaram 
à Escola Superior de Saúde 
do Vale do Ave (ESSVA), que 
integra a Cooperativa de En-
sino Superior, Politécnico e 
Universitário (CESPU).

Para os socialistas, o en-
sino universitário deve ser 
encarado como “motor do 
desenvolvimento e promo-
ção do progresso para Vila 
Nova de Famalicão”. Rea-
firmando a sua proximidade 
às instituições famalicenses, 
Rui Faria, líder do PS fama-
license, questionou “a forma 
de aprofundar e concretizar 
novas possibilidades de inte-
ração entre a Escola de Saú-
de e a comunidade famali-
cense com vista a ganhos 

dessas experiências para 
todas as partes”.

Nuno Sá, enquanto depu-
tado e vereador, manifestou 
a sua total disponibilidade e 
compromisso para continuar 
a “ser a voz de Famalicão e 
dos Famalicenses nos ór-
gãos do poder político”. O 
socialista assumiu mesmo 
o compromisso de “levar, 
deste roteiro de proximidade 
no terreno com as institui-
ções famalicenses, muitas 
questões, ideias e propostas 
concretas para o Parlamen-
to, Governo e também para 
a Câmara Municipal no sen-
tido de os desafiar a servir 
sempre melhor Famalicão”. 
Acrescentou ainda: “faço-o 
com a autoridade de quem 
está no terreno e conhece 
a realidade, promovendo o 
debate com apresentação de 
sugestões pela positiva”.

Almeida Dias, responsá-
vel máximo da CESPU, fez 
uma apresentação do uni-
verso do grupo que se desta-
ca já como a segunda maior 
Cooperativa de Ensino a ní-
vel nacional, ocupando luga-
res cimeiros nas avaliações 
internacionais de ensino. 
Segundo este responsável, 

o grupo “fatura 20 milhões 
de euros ano, lidera áreas 
chave da saúde e desenvol-
ve parcerias e projetos inter-
nacionais de ensino superior 
com outras Universidades 
e Instituições da maior rele-
vância, sendo também uma 
referência nas clínicas uni-
versitárias, nos protocolos 
com hospitais (por exemplo 
com o Centro Hospitalar do 
Médio Ave que a partir 2019 
terá protocolo colaboração 
na área da saúde oral) e nos 
Centros de Medicina Física e 
do Desporto”. Almdeida Dias 
disse ainda que “a CESPU 
atrai centenas de estudantes 
estrangeiros para estudarem 
entre nós, com maior inci-
dência na comunidade estu-
dantes dos PALOP, liderando 
o processo de criação e di-
namização da Rede Acadé-
mica das Ciências da Saúde 
da Lusofonia”.

ESSVA com 700 
estudantes,  
28,3% dos quais 
estrangeiros

Frequentada actualmen-
te por cerca de 700 jovens 

estudantes (28,3 por cento 
estrangeiros), a ESSVA con-
ta com um corpo docente de 
60 professores e 16 funcio-
nários administrativos. Al-
meida Dias apontou o grave 
problema do envelhecimento 
demográfico e revelou a sua 
ambição de contribuir para 
que “Famalicão também 
possa ser um exemplo como 
concelho modelo no enve-
lhecimento ativo”. Segundo o 
PS, Almeida Dias “propõe o 
apoio aos cursos que servem 
esta causa, nomeadamen-
te cursos na área da saúde, 
sendo que não se percebe 
como é que todos os anos 
cerca de 1700 jovens portu-
gueses vão estudar medici-
na para o estrangeiro porque 
não encontram respostas de 
ensino em Portugal”. 

Da visita resultou, entre-
tanto, a preocupação com o 
alojamento estudantil e hote-
laria. “Há muito pouca oferta 
de arrendamento habitacio-
nal na cidade de Famalicão e 
os preços estão muito eleva-
dos, dificultando a vida dos 
estudantes (nas feiras inter-
nacionais de ensino, muitas 
universidades já apresentam 
simultaneamente a Universi-

dade e a respetiva Residên-
cia Universitária)”, constatam 
os socialistas, segundo os 
quais “também para os pro-
fessores, conferencistas e 
investigadores que vêm em 
trabalho para Famalicão se 
constata carência de unida-
des hoteleiras modernas e 
que possam cativar as dor-
midas e estadias destes, evi-
tando as fugas para Braga, 
Santo Tirso, Guimarães ou 
Porto”. A propósito, Nuno Sá 
recuperou e voltou a defen-
der a sua proposta autárqui-
ca da Residência Universi-
tária promovida pela própria 

autarquia com investimentos 
públicos ou privados. Rui 
Faria considera que o con-
celho “carece urgentemente 
de uma estratégia global e 
integrada com acessibilida-
des, estacionamento, oferta 
cultural e comercial (lojas 
âncora e lojas de cadeia re-
ferência), aliada a promoção 
turística, que fixem quem nos 
visita em trabalho ou lazer”.

PS defende aposta estratégica do município 
no ensino superior e no reforço da oferta hoteleira

Comitiva socialista reuniu com altos responsáveis da CESPU

Nadador famalicense feliz em prova realizada 
no Rio de Janeiro

Afonso Cunha no pódio 
do Mundial de Desporto 
Escolar

O Grupo Desportivo de Natação de Vila 
Nova de Famalicão (GDNF), tem mais um 
pódio num Campeonato do Mundo de Des-
porto Escolar, por intermédio do nadador 
Afonso Cunha, que competiu no Internatio-
nal School Sport Federation, realizado na 
cidade do Rio de Janeiro entre 17 a 23 de 
maio.

Em representação da equipa de seleção 
nacional, constituída por seis nadadores, o 
atleta e aluno famalicense, competiu nas 
provas de 4x100m livres, 50m costas, 100m 
livres e 200m estilos e esteve ao seu melhor 
nível, conquistando as excelentes classifica-
ções de 4º, 6º, 7º e 10º lugares, respetiva-
mente, mas o destaque vai para o terceiro 
lugar coletivo na competição, das equipas 
de seleção masculina e feminina garantiram, 
atrás do Brasil e da China Taipé, que foram primeiro e segundo classificados.

O realce ainda para a atribuição pelo Comité da ISF à comitiva portuguesa do distinto 
prémio Fair Play pelo prestígio desta delegação dentro e fora de água.

Nos últimos anos, os nadadores famalicenses e o Agrupamento de Escolas D. Sancho 
I têm marcado presença em todas as competições internacionais do Desporto Escolar, 
sendo, por isso, um exemplo de trabalho, superação, dedicação e amor à natação, compe-
tências estas que tão bem sabem conciliar com as exigências da vida académica.

Para o GDN, Afonso Cunha “é mais um extraordinário exemplo da filosofia desportiva do 
Clube de Natação de Famalicão, promovendo a articulação fundamental entre o sucesso 
académico e desportivo, estando por isso solidários nesta integração, para o melhor êxito 
e satisfação pessoal dos atletas”.
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O grupo Porminho vai 
ampliar as instalações da 
unidade industrial de Ou-
tiz e elegeu a famalicense 
Gabriel Couto para o efeito. 
Trata-se de um investimento 
global a rondar os 18 milhões 
de euros, ao qual correspon-
de a criação estimada de 50 
novos postos de trabalho 
diretos, e a dinamização de 
áreas críticas, como a inves-
tigação.

A empreitada consiste 
na construção e ampliação 
das atuais instalações da 
Porminhoé constituída por 
duas fases, corresponden-
do a primeira à execução 
de uma nova nave industrial 
com cerca de 25 mil metros 
quadrados de área coberta, 
e dividida em dois pisos, as-
sim como a todos os traba-
lhos preparatórios, acessos, 
passeios e arruamentos en-
volvente ao edifício. Numa 
segunda fase, serão cons-
truídos os futuros escritórios, 
edifício administrativo, bem 
como uma nova portaria e os 
arranjos exteriores.

Para a Gabriel Couto 
este emblemático projeto 
industrial, representa “mais 

um desafio aliciante a ser 
alcançado num prazo muito 
exigente”. A nova área indus-
trial ampliada em dois pisos, 
com uma área de constru-
ção superior a 20 mil metros 
quadrados, encontra-se no 
enfiamento da atual nave 
industrial, com cerca de oito 
mil metros quadrados.

Será constituída por uma 
ampla área laboral, permitin-
do a criação de vários novos 
espaços de trabalho, áreas 
destinadas à expedição e 
armazenagem de produ-
tos, com ligação ao exterior 
através dos cais de cargas 
e descargas. Está prevista 
também uma entrada pe-
donal para acesso às áreas 
sociais da unidade, nome-
adamente para o refeitório, 
gabinetes, salas de forma-
ção, lavandaria, instalações 
sanitárias e balneários. 

A fase a que correspon-
de a construção dos futuros 
escritórios e área adminis-
trativa surge num volume 
destacado, permitindo com 
isso controlar de forma mais 
eficaz o acesso de veículos e 
pessoas, bem como, reduzir 
a incidência de ruídos gera-

dos pela área de produção, 
o que resulta numa melhor 
imagem da empresa para 
com quem a visita. 

Fundada pela família 
Freitas”em 1984, a partir de 
um pequeno negócio que 
rapidamente ganhou escala 
industrial, a Porminho é atu-
almente uma das principais 
empresas da indústria agro-
alimentar do país, “resultado 
de uma aposta constante 
e investimento continuo na 
modernização da sua unida-
de industrial, na aquisição de 
novos equipamentos produti-
vos, no alargamento dos re-
cursos humanos e no reforço 
dos sistemas de certificação 
de qualidade e segurança 
alimentar”, sustenta. 

Aumento 
da capacidade 
produtiva

Com esta ampliação das 
suas instalações industriais, 
a empresa planeia aumen-
tar a sua capacidade de 
produção e automatizar os 
processos fabris, por forma 
a apostar fortemente no lan-

çamento de novos produtos, 
através de investigação inter-
na e em parceria com univer-
sidades e outras entidades 
ligadas ao setor alimentar. 
Atualmente a Porminho ex-
porta para 12 países a gama 
de produtos de charcutaria, 
maioritariamente com a sua 
própria marca, e a atual es-
tratégia passa por conquistar 
novas geografias e consoli-
dar as vendas nos mercados 
onde já está presente, sendo 
que, quando este plano de 
investimento e expansão es-
tiver concluído, em 2020, a 
empresa famalicense estima 

atingir um volume de negó-
cios de 60 milhões de euros.

Carlos Couto, presidente 
da empresa, refere que “a 
adjudicação desta emprei-
tada por parte da Porminho 
constitui um grande motivo 
de orgulho e sinal inequívoco 
da confiança que este tipo de 
empresas e grupos multina-
cionais têm vindo a deposi-
tar na competência técnica 
apresentada pela nossa em-
presa, como entidade res-
ponsável pela construção de 
grandes projetos industriais”.

De registar que esta é 
mais uma obra industrial de 

grande dimensão recente-
mente adjudicada à Gabriel 
Couto, contando a mesma 
no seu portfólio dos últimos 
anos com cerca de 200 mil 
metros quadrados de cons-
trução de novos empreendi-
mentos e polos industriais.

O projeto a concretizar 
pela Gabriel Couto tem as-
sinatura do Atelier “Trama 
Arquitetos”, e a fiscalização 
estará a cargo da empresa 
“C.G.F. - Coordenação, Ges-
tão e Fiscalização de Obras”.

Empresa confia empreitada à famalicense Gabriel Couto

Porminho vai investir 18 milhões de euros 
na ampliação da sua unidade industrial
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Tribunal Judicial da Comarca de Braga
Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão - Juiz 1

ANÚNCIO

VENDA POR NEGOCIAÇÃO PARTICULAR

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

Nos autos acima identificados, dá-se sem efeito a venda por negocia-
ção particular, através de apresentação de proposta em carta fechada 
do seguinte bem, apreendido no âmbito do processo de insolvência:

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

A Administradora da Insolvência
Dalila Lopes

O Dia Mundial da Crian-
ça foi vivido à grande pelas 

crianças famalicenses. Mais 
de quatro mil pessoas, pas-

saram pelo Parque da De-
vesa, onde de sexta-feira a 
domingo a brincadeira e a 
criatividade foram rainhas 
dos 27 hectares de beleza 
natural.

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão dis-
ponibilizou cerca de três de-
zenas de atividades gratui-
tas, saudáveis, pedagógicas 
e muito divertidas para os fa-
malicenses de palmo e meio.

O presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha, que 
esteve no recinto no passado 
domingo, ficou satisfeito com 
o que viu. “Fico muito con-
tente por ver que os famali-
censes aderiram, mais uma 
vez, à proposta do município 
e que escolheram o Parque 
da Devesa e as atividades 
apresentadas pelos nossos 
parceiros locais para a ce-
lebração deste dia tão es-
pecial”, disse, na certeza de 
que “estes três dias se tradu-
ziram em muitos momentos 
de pura diversão, mas tam-
bém de aprendizagem para 
todos”.

Recorde-se que, este 
ano, as comemorações de-
correram sob o tema “Ser 
Família”.

Câmara garantiu animação para assinalar 
Dia Mundial da Criança

Parque da Devesa 
trouxe dias de sonho 
à pequenada
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Já é conhecida a cami-
sola que será atribuída aos 
cerca de 200 atletas que su-
birem ao pódio das 24 Horas 
BTT de Vila Nova de Fama-
licão, nas mais diversas ca-
tegorias. 

A camisola, evocativa do 
décimo aniversário da prova, 
foi produzida pela Digarda 
Cycling Wear - marca portu-
guesa de equipamentos de 
ciclismo. Recorde-se que, 
este ano, as 24 Horas BTT 
de Vila Nova de Famalicão 
decorrem nos dias 29 e 30 
de junho. 

O presidente da Associação Amigos do Pedal, Paulo Machado Ruivo, refere que “o 10.º 
aniversário das 24 Horas merece uma edição à altura dos pergaminhos da prova”, que é já 
considerada única no calendário desportivo nacional. 

“Aos ingredientes de sempre - a melhor organização, o melhor percurso, o melhor desa-
fio, a melhor animação – decidimos acrescentar algumas novidades”, revela Paulo Machado 
Ruivo. 

“Vamos regressar à freguesia do Louro e aos seus encantos naturais para proporcionar o 
melhor enquadramento a esta grande festa”, disse. 

Refira-se ainda que, este ano, as 24 Horas BTT de Vila Nova de Famalicão, vão ter mais 
pódios, premiando mais de 200 atletas e atribuindo ainda a medalha “finisher” a todos quantos 
cortarem a meta às 11 horas de domingo, dia 30.

As inscrições, segundo os Amigos do Pedal, estão prestes a esgotar. 
Os interessados pdoerão obter mais informações, assim como formalizar a inscrição em 

www.24horasbttfamalicao.com.

Prova realiza-se a 29 e 30 de junho 
e as inscrições estão quase esgotadas   

24 Horas BTT celebram 
10 anos com camisola 
comemorativa   

A Casa das Artes de Vila 
Nova de Famalicão celebrou 
a maioridade com uma pro-
gramação especial que trou-
xe muitas pessoas até ao es-
paço deste teatro municipal. 
A celebração estabeleceu 
uma ponte temporal entre 
o passado e o futuro, num 
momento que fez presente 
emoções e rostos que viram 
nascer a Casa das Artes e 
os que a alimentam na sua 
ação criativa, com os olhos 
postos no futuro cultural de 
Vila Nova de Famalicão, da 
região e do país.

“Alento”, na interpretação corporal de Pedro Ramos e Sandra Rosado, na passada sexta-
-feira, encerrou o mês de maio com mais uma coprodução que envolveu a Casa das Artes 
de Vila Nova de Famalicão. O dia de sábado foi o epicentro do aniversário. Sérgio Godinho e 
Frankie Chavez foram o elenco central da festa que teve no público o elemento chave. Sérgio 
Godinho trouxe consigo as melodias de “Nação Valente”, o seu 18º álbum de estúdio, que 
foi casamento consumado com os 18 anos da Casa das Artes. Frankie Chavez não deixou 
créditos por mãos alheias e, a solo, fez vibrar uma plateia que encheu o foyer da Casa das 
Artes por mais de duas horas plenas de sonoridades arrancadas das cordas da seleção de 
guitarras que integra a “I Don’t Belong Tour”. A agitação do aniversário prolongou-se durante 
o dia de domingo, com “Música para Famílias 2019”, 4º Ciclo de Concertos Promenade, sob o 
mote “Encruzilhadas”, com a Orquestra de Jazz da Escola Profissional de Música de Espinho. 
O cinema, com “Dumbo” de Tim Burton, encerrou o programa do aniversário.

Segundo o diretor da Casa das Artes, a celebração do aniversário decorreu “com alegria, 
de forma simples e descontraída, com todos aqueles que quiseram marcar presença nesta 
data”. De olhos postos no futuro, Álvaro Santos indica que a missão da Casa das Artes con-
tinuará apostada em atrair novos públicos à cultura e na criação artística que tão alto e longe 
tem levado o nome deste teatro municipal.

Casa das Artes 
festejou “maioridade” 
com programação especial
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É certo e sabido que David Fonseca e Miguel Araújo são 
os grandes nomes da edição de 2019 das Festas Antoninas, 
em matéria de concertos, mas a prata da casa também tem 
uma palavra a dizer em sesi dias de romaria que se estende 
de 7 a 13 de Junho.

Logo no dia 8, sábado, a cidade despertará para o Desfile 
de Fanfarras organizado pela Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários Famalicenses. Saem pelas 15h00 da 
Avenida de Franlça, passando pelo centro da cidade até ao 
quartel. No mesmo dia, a noite prossegue com música com 
Júlio Pereira, num concerto marcado para as 22 horas na 
Praça Dona Maria II.

No dia 9, entre as 14h00 e as 18h30 terá lugar o 2.º Encon-
tro de Grupos de Cavaquinhos, com arruada pelas ruas da 
cidade, entre a Rua Padre Benjamim Salgado até à Alameda 
D. Maria II, onde terá lugar a exibição. Participam o Grupo de 
Cavaquinhos do Sindicato dos Bancários do Norte (Delega-
ção de Braga);o GMT – Grupo de Música Tradicional de Me-
relim (S. Pedro) Braga; o Grupo de Cavaquinhos de São Félix 
da Marinha; o Grupo de Cavaquinhos do Centro de Lazer dos 
Bombeiros Voluntários de Viatodos; a Associação Grupo de 
Cavaquinhos do Porto; o Grupo de Cavaquinhos e Cantares 
do Centro Histórico de Braga; o Grupo de Cavaquinhos de 
Soutêlo – Vila Verde; o Grupo de Cavaquinhos da Fundação 
Castro Alves (Bairro - V.N.de Famalicão); e o Grupo de Ca-
vaquinhos do Liberdade Futebol Clube (Calendário - V.N. de 
Famalicão), entidade organizadora.

Neste mesmo dia, a partir das 22 horas, tem lugar o gran-
de concerto Antoninas 2019 com David Fonseca, na Praça 
D. Maria II.

No dia 10, a Encenação da Malhada de Centeio, na Praça 
D. Maria II, organizada pela Associação de Tocadores e Can-
tadores ao Desafio Famalicense, a partir das 14 horas.

Para as 16h00 está agendado o 7.º Tocá Bombar, com 
arruada de bombos, gigantones e cabeçudos. Participam o 
Grupo Zés P’reiras Os Divertidos (Delães), o Grupo de Zés 
P’reiras Unidos da Paródia (Amarante) A/C, o Grupo de Bom-
bos Nós e os Outros de Santa Marinha (Lousado, CNE Agrup. 
124), o Grupo de Zés P’reiras de Santa Maria de Jazente, e o 
Grupo de Zés P’reiras Os Delaenses (Delães).

Ainda a 10, pelas 17h00, terá lugar o Desfile Etnográfico, 
que conta com 22 grupos e ranchos participantes. Para as 
21 horas está previsto um Arraial Popular e Rusgas a Santo 
António com a participação daqueles grupos, na Praça Dona 
Maria II. 

É também nesta praça que terá lugar, a 11 de Junho, o 
segundo grande concerto Antoninas, pelas 22 horas, com 
Miguel Araújo.

No último dia de romaria, a 13 de Junho, a partir das 14h30 
haverá um Concerto ao Despique da Banda de Música de 
Famalicão e da Banda Marcial de Arnoso Santa Maria, na 
Praça D. Maria II. Para a noite, às 21h30, actuará Gil Cadeias 
no Parque da Devesa, naquele que será o concerto de encer-
ramento das Festas Antoninas 2019.

Uma Sessão Piro Musical à meia noite porá termo à ro-
maria do ano.

Concertos, desfiles, arruadas 
e despiques

Eles vão 
dar música 
às Antoninas
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Os grande eventos reli-
giosos das Antoninas como 
a missa solene em honra 
de Santo António e a distri-
buição do Pão Bento, que 
decorrem no dia 13 de junho, 
vão este ano mudar-se para 
a Praça D. Maria II, num es-
paço aberto, mais amplo e 
com maior acessibilidade 
para todas as pessoas.

Esta alteração é justifica-
da pelo município e paróquia 
pelo facto de a Capela de 
Santo António, situada na 
rua Alves Roçadas, há mui-
to que se revelar “pequena 
para acolher os milhares de 
pessoas que todos os anos 
assistem a estas cerimónias 
religiosas, verdadeiras refe-
rências da vivência coletiva”. 

Com esta alteração para 
a  Praça D. Maria II a ex-
pectativa é a de haver lugar 
para toda a gente, sendo que 
será criado um espaço para 
pessoas com mobilidade re-
duzida.

Esta é uma das principais 
novidades do programa das 
Festas Antoninas que ar-
rancam no próximo dia 7 de 
junho em Vila Nova de Fa-

malicão, com um programa 
intenso com cerca de meia 
centena de iniciativas e ativi-
dades, entre costumes secu-
lares e novidades contempo-
râneas.

São sete dias de festa 
abençoada pelo Santo Antó-
nio e marcada por inúmeras 
propostas culturais e des-
portivas que vão de encontro 
às várias gerações de fama-
licenses e aos muitos milha-
res 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 úni-
cas e grandiosas é a forma 
genuína como que se revi-
vem as tradições ancestrais 
e identitárias deste povo, 
com iniciativas como as mar-
chas, o desfile etnográfico, 
os arraiais, a sardinhada e 
os saltos às fogueiras, entre 
outras.

Para o presidente da 

Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, “as Antoninas são as 
festas de Famalicão e dos 
famalicenses. São a home-
nagem de um povo a Santo 
António, casamenteiro e pro-
tetor dos pobres, mas são 
também o grande momento 
de afirmação da identidade e 
do orgulho da nossa terra e 
das nossas gentes.”

Para mais informações 
contactar o pároco responsá-
vel, Domingos Oliveira, atra-
vés do número 252322417.

Cerimónias religiosas no feriado municipal, a 13 de junho

Missa solene e distribuição do 
Pão de Sto. António mudam-se 
para a Praça D. Maria II

As Marchas Antoninas, 
um dos pontos altos das Fes-
tas Antoninas, saem à rua, 
na noite do dia 12 de Junho, 
a partir das 21 horas.

Este ano sob o tema “Jú-
lio Brandão e Vila Nova”, vão 
desfilar ao todo oito marchas 
pelas principais artérias da 
cidade, saindo da Avenida 
de França em direcção aos 
Paços do Concelho com a 
exibição final, e onde se dará 
a habitual avaliação do júri.

De acordo com o sor-
teio realizado, a Associação 
Cultural e Recreativa de S. 
Pedro de Riba D’Ave será a 
primeira a sair para a rua, se-
guindo-se a Associação Uni-
dos de Avidos, a Associação 
Cultural e Desportiva de S. 
Martinho de Brufe, a Ribei-
rão Musical – Sociedade Ar-
tístico Musical, a Associação 
Team Baia – Outiz, Cavalões 
e Gondifelos, a Associação 
Recreativa e Cultural Flor do 
Monte, da Carreira, a Asso-
ciação Recreativa e Cultu-
ral de Antas (vencedora da 
ediçãod e 2018), terminando 

com o Clube Recreativo Ami-
gos de Vilarinho.

Para este ano uma novi-
dade está também introduzi-
da nas Marchas Antoninas, e 
consiste em abrir o grandio-
so desfile com a exibição da 
marcha vencedora no corte-
jo das marchas infantis. “É 
uma forma de envolvermos 
as novas gerações num dos 
eventos mais tradicionais 
das Antoninas, asseguran-
do desde já a sua vitalidade 

e preservação”, sustenta a 
propósito o presidente da 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, Paulo 
Cunha.

Precisamente as Marchas 
Antoninas Infantis, saem 
para a rua a 7 de Junho, 
sexta-feira, a partir das 14 
horas. A concentração acon-
tecerá na Avenida 25 de Abril 
onde será formado o desfi-
le, com percurso pela Rua 
Adriano Pinto Basto, Rua de 

Santo António, Praça 9 de 
Abril, Rua Júlio Araújo, Ave-
nida 25 de Abril e Parque 1.º 
de Maio, onde termina com 
exibição. Os participantes 
são instituições educativas 
do concelho de Vila Nova de 
Famalicão. Em caso de mau 
tempo o desfile será anula-
do.

Marchas Antoninas desfilam na noite de 12 de Junho

“Júlio Brandão e Vila Nova” 
inspira 8 marchas
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As Festas Antoninas 
vêm com marchas, música, 
sardinhas e fogueiras, mas 
também com muito despor-
to. A romaria que arranca 
a 7 de junho e terminan a 
13, traz actividades portiva 
para todos os gostos, com 
a realização de uma deze-
na de provas da mais diver-
sa natureza, e das quais se 
destaca o Grande Prémio 
de Atletismo Bernardino Ma-
chado, uma das provas mais 
populares das Antoninas e 
uma das mais aguardadas 
do calendário concelhio de 
atletismo. 

Organizado pela autar-
quia famalicense, com o 
apoio da Associação de Atle-
tismo de Braga, o Grande 
Prémio está agendado para 
domingo, dia 9 de junho, às 
10h00, e conta com inscri-
ções abertas até dia 6, em 
www.famalicao.pt, ou pre-
sencialmente na Casa da 
Cultura, até às 18h00 do dia 
5. 

A décima edição da prova 

é de participação livre e con-
templa uma corrida e uma 
caminhada, de 10 e de 6 
quilómetros, respetivamente, 
ambas com partida e chega-
da do Parque da Juventude, 
na Rua Padre Benjamim Sal-
gado. 

Poderão participar na pro-
va atletas em representação 
de clubes, coletividades, or-
ganizações populares, em-
presas e individuais, federa-

dos ou não federados.
Às inscrições de última 

hora será aplicada a taxa de 
5 euros por cada atleta e só 
poderão efetuar-se no secre-
tariado da prova que funcio-
nará no Parque da Juventu-
de. Serão aceites inscrições 
até uma hora antes do início 
da corrida, ou seja, até às 
09h00.

No final, serão entregues 
prémios de presença a todos 

os participantes, troféus para 
os três melhores classifica-
dos de cada escalão (junio-
res, seniores e veteranos) e 
género e ainda prémios por 
equipas às três primeiras da 
geral. 

Mas as Festas Antoninas 
contam ainda com mais nove 
provas desportivas. Do todo-
-o-terreno ao BTT, do bas-
quetebol ao futebol de salão, 
são muitas as propostas que 

refletem o dinamismo do te-
cido associativo do conce-
lho. 

O programa completo 

pode ser visitado em www.
famalicao.pt/_festas_antoni-
nas_15.

Festas têm no Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado é uma das provas 
mais populares 

Antoninas com um provas desportivas 
para todos os gostos

Programa Desportivo 
* 7 e 8 de Junho
- Raid Antoninas 2019 7 
* 8 e 9 de Junho 
- Capitão Cup – VII Torneio Internacional 
* 8 de Junho 
- Taça de Portugal Alex Ryu Jitsu 
* 8 e 9 de Junho 
- 3.º Torneio Vale d’Este 
* 8 e 9 de Junho 
- Primavera Desportiva 
* 8 de Junho 
- Campeonato Concelhia 3 Horas 
Resistência BTT 
* 9 de Junho 
- Grande Prémio de Atletismo 
Bernardino Machado, e Futebol de Salão: 
Finais da Taça Concelhia 
* 10 de Junho - Encerramento 
do Minibasquete, e 6.ª Descida Mais Louca



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 - 969 010 914
Landim - Moradias em construção 

- perto da A7- Seide

VILA TRAVLAM 4 - 5 suites com quarto de 
vestir, cozinha, salão, sala de cinema, sala de mú-
sica, sala de jogos, adega, Trat. Roupa. garagem 

7 autos, campo de jogos, piscina, espaços verdes. 
900m² de área; terreno 2.500m² - 490.000€

VILA TRAVLAM 5 - 3 suites com quarto de 
vestir cada, cozinha, salão, sala de jogos, 

adega, Trat. roupa, campo de jogos, piscina... 
Área 530m2 Terreno 1.500m2 - 245.000€

TERRENO PARA CONSTRUÇÃO
1.500m2 - Para moradia com nível.

75.000€

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

ANÚNCIE
AQUI!

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

ALUGO
T3 remodelado, mobilado no 
Shopping Town com ou sem 

lugar de garagem.
TLM.: 939 072 973

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

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

PART-TIME
Das 16h às 20h

300€/Mês fixo | M/F
ZONA: FAMACÃO / ST.º TIRSO / TROFA

TLF.: 252 044 173

PRECISA-SE
Empregado de mesa 

e copa para restaurante.
TLM.: 964 200 695

PRECISA-SE
Empregada de copa 

e ajudante de cozinha 

para restaurante 

nesta cidade.
TLM.: 917 529 676

VENDO
Mercedes C220 CDI

101 mil Km reais - 2004
967 556 034 | 938 423 326
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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

WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM

SARA
Linda, momentos 

inesquéciveis, ambiente 
sedutor, faço deslocações 

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

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

DUPLA 
SAFADA

Adoram beijar e ser 
beijadas, 69 gostoso, 

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

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

NOVIDADE
Portuguesa, 

24 anos, 
meiguinha e 

safada. Elegante, 
linda e bonequinha.
TLM.: 910 824 869

1.ª VEZ EM 
FAMALICÃO
Roberta trans, 30 anos, 

ativa e passiva, oral 
natural, 20x8, beijo, 

sensual, meiga e atrevida.
TLM.: 911 920 460

VALÉRIA BOMBOM 
DE VOLTA

Em Famalicão. Multa ardente 
e quente, louca para te satisfa-

zer com oral natural, 69, es-
panholada, completa e muito 
mais. Para te levar à loucura.
TLM.: 920 347 909

1.ª VEZ MORENAÇA
FOTO REAL

O natural, até à última gota, 
69, mi... à vontade, acessó-
rios, beijinhos atrevidos. Sou 
meiguinha. Atende em lingeri. 

Apartamento privado com 
estacionamento.

TLM.: 913 480 977

TRAVESTY
Boa, novinha do leite. 

Faço oral divinal, massa-
gem, corpo a corpo, bom 
dote, boas mamas, bom 

cu, devorador com duche 
no fim a estrear. Liga.

TLM.: 914 681 715

LOIRA CÉLIA 
Rainha do O natural.

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

dias a partir das 8h. 
Corpo bem feito.

TLM.: 915 785 033




