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Antoninas:
Crianças
“deram corda”
à festa,
que prossegue
até esta
quinta-feira

Estradas nacionais
deverão regressar
à esfera do Estado

Págs. 12 e 13

Por incumprimento do protocolado em 2003, a Câmara moveu acção contra
a Infraestruturas de Portugal, em 2011, reclamando o pagamento dos encargos assumidos
com a transferência de cerca de 37 quilómetros de vias nacionais para o município.
Quase oito anos depois, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga emite sentença para declarar
aquele protocolo nulo, decretando o regresso das estradas à esfera do Estado.
Presidente da Câmara fala em sentença “justa”, e adianta que não irá recorrer.
Enquanto isso decorre um “levantamento exaustivo” do investimento de que o município
terá que ser ressarcido pelo Estado, por 16 anos de exercício das competências, de facto.
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Em Joane, no seguimento da Avenida Pedro Hispano
e Rua Divino Salvador, a vegetação de uma propriedade murada
pende com toda a sua pujança sobre a berma da estrada.
Resta aos transeuntes passear-se pela rua quase aganchados,
para não sentirem o pentear da dita vegetação...
Poda, impõe-se!
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Jorge Paulo Oliveira questiona ministra da Saúde, depois de denúncia
do Sindicato Independente dos Médicos

Deputado do PSD preocupado “calor insuportável
temperado pelo cheiro a fossas” nas Urgências
“Calor insuportável temperado pelo cheiro a fossas,
em todos os setores da urgência (incluindo a Sala de
Partos), onde o ar condicionado recorrentemente está
avariado (se é que alguma
vez funcionou) e a qualidade do ar é extremamente
duvidosa…”. Esta citação
é apenas parte do conteúdo de uma denúncia pública da responsabilidade do
Sindicato Independente dos
Médicos, visando o Serviço
de Urgência do Hospital de
Vila Nova de Famalicão, e
que leva o deputado do PSD
à Assembleia da República,
Jorge Paulo Oliveira, a interpelar “preocupado” a ministra da Saúde, Marta Temido.
Em nota de imprensa, e
depois de há cerca de duas
semanas se ter dirigido ao
mesmo membro do Governo
a propósito das dívidas do
Centro Hospitalar do Médio
Ave (CHMA) e da greve de
cerca de 60 enfermeiros às
horas extraordinárias, Jorge Paulo Oliveira dá conta
das questões que lhe foram
dirigidas. “Quando é que

o Governo vai criar condições para que os referidos
problemas, que se protelam
no tempo, sejam definitivamente resolvidos?”, e “como
compatibiliza o Governo a
situação descrita com os
Planos de Contingência para
o Calor da Direção Geral de
Saúde?”.
O deputado famalicense
aproveita ainda a interpelação para denunciar que a
situação referida pelo mesmo sindicato quando afirma
que aquele cenário “é apenas mais uma das faces dos
cortes, da austeridade encapotada de Mário Centeno
sob a forma de cativações e
quem paga são os doentes”,
pelo que “não é por acaso
que se sucedem as queixas
dos próprios profissionais de
saúde nesta unidade hospitalar”.
Jorge Paulo Oliveira vai
mesmo ao ponto de afirmar
que o “funcionamento da
unidade de Vila Nova de Famalicão do CHMA só não é
pior porque todos quantos
nele trabalham, médicos,
enfermeiros, auxiliares, não

desistem dos seus utentes”.

Famalicense
representa o PSD
em visita de Estado
à Costa do Marfim

Entretanto, o deputado
famalicense, na qualidade
de representante do Grupo
Parlamentar do PSD, acompanha o Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, na sua deslocação à
Costa do Marfim, a convite
do seu homólogo costa-marfinense, Alassane Ouattara
– que visitou Portugal em setembro de 2017.
A reunião solene entre os
dois chefes de Estado acontecerá na quinta-feira de manhã, no Palácio da Presidência da República da Costa do
Marfim, antecedida por uma
cerimónia de receção com
honras militares e pela assinatura de acordos bilaterais.
Depois, o programa do
Presidente da República
inclui um almoço com empresários portugueses, o

encerramento de um fórum
económico luso-marfinense
e uma visita a um hospital de
cuidados materno-infantis. À
noite a comitiva presidencial
estará num jantar oficial oferecido pelo seu homólogo.
No segundo dia da visita
oficial, Marcelo Rebelo de
Sousa receberá o Diploma
de Cidadão Honorário e a
Chave da Cidade de Abidjan,
a capital económica da Costa do Marfim. Em seguida receberá um doutoramento honoris causa na Universidade
Félix Houphouët-Boigny. A
última visita será ao Centro
de Tratamento de Resíduos
de Abidjan, operado pela
Mota-Engil.
Marcelo Rebelo de Sousa
é o segundo Presidente português a visitar a Costa do
Marfim depois da Visita de
Estado de Mário Soares em
1989.

BTT: Avidos com
4 pódios em prova do
Campeonato Concelhio
A equipa do Centro Ciclista de Avidos, conquistou quatro pódios na terceira prova
do Campeonato Concelhio
de BTT. Flora Carvalho foi
primeira em Masters 40/50
Femininos, e passou a liderar
o Campeonato envergando o
jersey de líder; José Mendonça foi terceiro, em Masters 60; assim como Nuno Ribeiro
em Masters 30; e a dupla mista Olga e Simão Costa igualmente conquistaram o terceiro lugar.
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Medida aprovada na reunião do executivo entra em vigor em 2020

Câmara vai triplicar IMI de edifícios
devolutos
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão vai
agravar para o triplo o IMI
– Imposto Municipal sobre
Imovéis sobre os edifícios
devolutos, degradados ou
em ruínas. A medida avança
em 2020, e poderá ser revertida caso os proprietários
avançarem, como se pretende, com a reabilitação dos
mesmos.
A proposta foi apresentada e aprovada por unanimidade na reunião do executivo da passada quinta-feira.
O presidente da Câmara,
Paulo Cunha, deixa claro
que o executivo “não deseja

sancionar” os proprietários,
mas que tem a obrigação de
“pugnar pela vitalidade do
nosso espaço urbano e criar
condições de mercado para
que a oferta seja se ajuste à
procura”, o que não acontece
actualmente, com uma evidente “escassez de imóveis
disponíveis no mercado para
arrendamento,
habitação
e outros fins”. Esta medida
visa “estimular os proprietários para que os prédios
deixem de estar na situação
de devolutos em que hoje se
encontram, e fiquem disponíveis.
A tributação acrescida

quer “sinalizar o quanto o
município reprova e censura a atitude dos proprietários desses edifícios, que os
mantêm na condição de devolutos”. Na expectativa de
que esta tributação acrescida tenha um efeito dissuasor,
Paulo Cunha relembra que
há um quadro comunitário
que favorece as intervenções de reabilitação, e que
os proprietários dos edifícios
cadastrados podem ainda
reverter a situação, apresentando projectos de licenciamento.
Segundo Paulo Cunha, o
levantamento da área urba-

na da cidade identifica para
já 104 edifícios nesta situação de devolutos. Relativamente a estes os processos
vão avançar, não sem garan-

tir um período de contraditório aos proprietários.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Valência ganha novo impulso com compra das instalações da Didáxis

Centro Tecnológico das Carnes
“prestes a ser uma realidade”

O Centro Tecnológico
das Carnes “está prestes a
ser uma realidade”. Quem
o diz é o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
segundo o qual no momento
existem apenas dois projectos a norte em condições de
ser aprovados.
Na expectativa de que a
persistência do concelho venha a validá-lo, esta é uma
das valências que cabe na
ambição do município de
criar nas instalações da Didáxis de Vale S. Cosme -,
que ficarão vazias a partir
do próximo ano lectivo de
acordo com uma estratégia
de concentração da actividade no pólo de Riba de Ave
-, o Centro de Formação, Investigação e Inovação, em
condições de alocar também

aquele centro tecnológico.
Segundo o edil famalicense, o espaço da Didáxis
garante “as melhores condições” para o projecto, pelas
estruturas criadas, “em bom
estado de conservação”, e
que permite avançar com
brevidade para a implementação do projecto. “Se fossemos adquirir outro tipo de
instalações sem estas condições teríamos que fazer
obra, e fazer obra não se
compadece com decisões
breves”, sublinha, acrescentando que já em Setembro
haverá valências instaladas
em Vale S. Cosme. O IPCA
(Instituto Politécnico do Cávado e do Ave) poderá ser
uma delas, assim como a
Universidade do Minho, uma
vez que o Instituto Politécnico de Bragança já lá está.

Por outro lado, o valor da
transacção – 4,6 milhões
de euros -, é um valor de
considera “razoável” para
os quatro hectares de área
infraestruturada. Caso o Tribunal de Contas não avalize
a operação, o município tem
o arrendamento e o comodato como “planos B e C”, pelo
que “temos condições para
no imediato ocupar as instalações, independentemente
do visto”.
A aquisição permite ainda
colocar ao serviço da comunidade um conjunto de valências desportivas, há muito
reivindicadas pela comunidade daquelas freguesias.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Estradas nacionais transferidas
para o município em 2003
deverão voltar à esfera o Estado
DECISÃO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DECLARA NULIDADE DO CONTRATO
ASSINADO ENTRE CÂMARA E IEP. CÂMARA NÃO VAI RECORRER.

O Tribunal Administrativo
e Fiscal de Braga (TAFB)
declarou nulo o protocolo
assinado em Setembro de
2003 entre o município e a
Infraestruturas de Portugal
(IP), que consumava a desclassificação de estradas
nacionais, transferindo a
competência da manutenção
para a Câmara Municipal por
contrapartida financeira inicial e anual. Nos termos da
sentença, datada do passado dia 23 de Maio, os troços
deverão regressar à esfera
do Estado, e o IP terá que
indemnizar a autarquia do
valor correspondente ao benefício extraído da relação
jurídica que isentou aquela
empresa pública, ao longo
de 16 anos, de investimentos ao nível da conservação
e manutenção das estradas
desclassificadas.

Câmara fala
em sentença “justa”
e anuncia que não
irá recorrer
O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha, reagiu ao teor da sentença do
TAFB em exclusivo ao Povo
Famalicense, e fala de decisão “justa e equilibrada”, razão pela qual deixa claro que
não é intenção do executivo
recorrer. De resto, sublinha
que a decisão vai de encon-

tro à posição que o município sempre assumiu nesta
matéria: “ou o Estado pagava o devido, ou as estradas
deveriam ser devolvidas ao
Estado, como foram”.
O edil famalicense adianta, entretanto, que no rescaldo da sentença os serviços
municipais já estão a fazer
um “levantamento exaustivo”
de tudo quanto foi investido
nos troços desclassificados
ao longo destes 16 anos, no
sentido de, em sede de execução de sentença, exigir
ao Estado o ressarcimento
do município. Isto porque, a
convicção de Paulo Cunha
é de que o montante global
gasto pela Câmara na conservação e manutenção das
estradas desclassificadas,
neste período temporal, ascende ao montante que a
Câmara recebeu aquando
na assinatura do protocolo,
4,4 milhões de euros. Este

levantamento exaustivo da
despesa feita pela autarquia,
defende, pode muito bem ser
superior aos cerca de 189
mil euros anuais que deveria
receber da IP, dado que, com
a produção de nulidade do
protocolo, ficam destruídos
todos os seus termos.

Encargos plurianuais
não autorizados
na base da decisão
do TAFB

Para a declaração de nulidade do protocolo contribuem os compromissos que
“deram origem a encargos
plurianuais”, considerando
que, à luz do estabelecido
pela lei, estes “apenas poderiam ter sido assumidos
mediante prévia autorização, a conceder por portaria
conjunta dos membros do
Governo da área das Finanças e da tutela sectorial”, o

que não se verificou. Aliás,
o TAFB entende mesmo que
a não existência dessa “prévia autorização”, constituiria,
“desde logo, fundamento de
recusa de visto” do Tribunal
de Contas.
Neste sentido, lê-se da
sentença, o compromisso
plurianual em causa, que representa uma “verba anual
com um peso financeiro muito relevante na relação contratual estabelecida”, “não é
valido, já que assumido por
entidade absolutamente estranha à legalmente competente, o que gera a sua nulidade e, consequentemente,
também a nulidade do próprio contrato”.
Invocada a nulidade,
que de resto vai ao encontro da argumentação que
o IP deduziu em sede de
acção interposta pela Câmara Municipal, “o contrato
não produziu qualquer efei-

to”, havendo agora lugar ao
ressarcimento da autarquia
local pelos 16 anos de investimento que tomou para
sua responsabilidade. A sentença do TAFB refere que a
“declaração de nulidade do
Protocolo tem efeito retroactivo, pelo que cumprirá
aplicar o seu regime especial
de restituição de tudo o que
tiver sido prestado, havendo
porém que ter em conta todos os valores comprovadamente despendidos ao longo de mais de uma década
pelo Município de Vila Nova
de Famalicão na extensão
global de 37.821 quilómetros
de rede viária que nunca
chegou a integrar-se na rede
municipal por força da gravidade de um vício imputável
exclusivamente à Entidade
Demandada (a IP), que não
cuidou - antes de assumir
este compromisso financeiro -de obter prévia autorização, a conceder por portaria
conjunta dos Ministros das
Finanças e da tutela”.

Acção deu entrada
em 2011
De acordo com o protocolo assinado em 2003 nos
Paços do Conselho, e homologado pelo então Secretário
de Estado das Obras Públicas à data, Jorge Costa, do
Governo de Durão Barroso,
o então Instituto de Estradas
de Portugal (IEP), conver-

tido para a IP, entregou no
imediato à Câmara Municipal uma verba total de 4,4
milhões de euros, montante
destinado às obras de conservação da Estrada Nacional 204-4 (EN 204-4), entre
a Rotunda de Sistães, em
Brufe, e a Estação da CP,
em Famalicão; a EN 204-5,
entre o cruzamento de Avidos e Delães e, na freguesia
de Bairro, entre o Largo das
Tílias e a Ponte de Pinguela;
a EN 309, entre Fradelos e
Portela de Santa Marinha; e
a EN 310, entre Bairro (Ponte de Caniços) e Riba de Ave
(ponte sobre o rio Ave).
Para além dos 4,4 milhões de euros, a Câmara
Municipal de Famalicão deveria receber, anualmente,
uma verba de 189 mil euros,
que resultava da compensação do IEP que foi fixada
em cinco mil euros por cada
quilómetro de estrada nacional que era integrado na rede
viária municipal.
Depois de vários anos de
incumprimento, a Câmara
Municipal de Famalicão decidiu interpor acção contra
a IEP, em 2011, reclamando
o pagamento de mais de 1,5
milhões de euros, acrescidos
de juros de mora, bem como
o pagamento das quantias
anuais vencidas, cada uma
no valor de 189.355 euros.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Iniciativa realiza-se de 17 de junho a 14 de julho

“Move-te”: programa de desporto itinerante com mais
de 60 aulas acompanhadas e gratuitas
Mais de 60 aulas de exercício físico
acompanhado ao ar livre, com cerca de
25 atividades desportivas para todas as
idades e condições físicas, incluindo dance kids para os mais novos e mommy fit
pré-parto para grávidas, é a proposta que
a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão apresenta para mais uma edição
do Move-te, que se realiza de 17 de junho
a 14 de julho.
O programa promovido pelo município
em parceria com cerca de 30 instituições
desportivas do concelho, proporciona
desporto com acompanhamento de professores habilitados e entrada livre e gratuita, e conta com horários diferenciados.
Além disso, vai percorrer 12 espaços

públicos do concelho, chegando a mais
freguesias e a mais famalicenses, do que
a edição anterior. “Queremos envolver o
máximo de pessoas nesta atividade tão
saudável, divertida e de grande confraternização” adianta o presidente da Câmara
Municipal, Paulo Cunha, explicando que
“com o Move-te estamos a tirar o máximo
partido do desporto e dos espaços públicos do concelho”.
Este ano, as aulas decorrem no Parque
da devesa, Praça D. Maria II e Piscinas
Municipais (Vila Nova de Famalicão); no
Parque do Quinteiro, em Oliveira S. Mateus; sede da Junta de Freguesia de Seide; Avenida do Rio Veirão, em Ribeirão;
Parque da Ribeira, em Joane; Praça de

Santa Marinha, em Mogege; no Parque
do Ruivanense Atlético Clube e no Parque
da Corredoura, em Novais; no Parque de
Lazer da Carreira e no Largo da Nossa
Senhora do Amparo, em Vermoim.
Pilates, Zumba, Hip Hop, Crossfit,
Yoga, Hidroginástica são apenas alguns
exemplos das cerca de duas dezenas e
meia de modalidades que preenchem o
calendário, quase diário do “Move-te”. É
um mês inteiro de muita atividade física
e muita animação, onde vale tudo menos
ficar parado.
Os principais objetivos da iniciativa são
incentivar a prática desportiva, levando os
famalicenses a usufruir dos vários espaços públicos do concelho, convivendo e

divertindo-se. Para além disso, dá a conhecer a oferta dos ginásios e associações desportivas existentes no concelho.
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Conferência “Contrafação: um negócio em que todos perdemos”,
realizou-se na Casa do Território

Contrafacção: sancionar e fiscalizar é preciso
mas não dispensa contributo do consumidor
Desde 2014 e até ao momento, a ASAE - Autoridade
para a Segurança Alimentar e Económica apreendeu
mais de seis milhões de peças contrafeitas, representando mais de 20 milhões de
preço unitário. Os números
foram avançados na passada
quinta-feira por Pedro Portugal Gaspar, Inspector Geral,
na conferência “Contrafação:
um negócio em que todos
perdemos”, que teve lugar
na Casa do Território precisamente no Dia Mundial Anti
Contrafação.
O responsável da entidade nacional que se dedica ao
combate ao flagelo das imitações fraudulentas comercializadas, falou de uma actividade “altamente lucrativa”, com
impactos na economia, no
emprego, e na receita fiscal,

e deu conta daquelas que
são as principais dificuldades
da ASAE. Se por um lado a
contrafacção se trata de um
crime “socialmente aceite”,
ao qual reconhece uma “política sancionatória” que se
alinha por essa aceitação,
apresenta hoje em dia aos
inspectores dois novos desafios: por um lado os artigos
contrafeitos tem “índices elevados de qualidade”, por outro, o comércio digital desafia
a actividade inspectiva.
O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha,
abriu a sessão colocando a
tónica do lado da sensibilização do consumidor como
a melhor forma de sanar o
flagelo. Promover o respeito
pela propriedade intelectual
e pelas marcas é, no enten-

der do edil, a melhor forma
de combater a contrafacção.
“O consumidor não se deve
permitir ser ludibriado. Devemos achar estranho quando
o preço de um produto está
bastante abaixo do habitual”,
disse a propósito, sugerindo
embora que a par da sensibilização de quem compra, “há
sempre mais que pode ser
feito do ponto de vista sancionatório e da fiscalização”.
Neuza Silva, autora da
tese de mestrado “Determinantes da (intenção de) compra de marcas de luxo contrafeitas”, marcou presença
na conferência para dar a conhecer alguns dos dados do
seu estudo, e que apontam
para que perfil do comprador
de artigos contrafeitos seja
a pessoa com auto-estima
elevada, que preza o estatu-

to social e a tendências. Do
lado da procura, justifica-se
a oferta, no entender da autora, para quem “incutir uma
postura ética na compra” é a
única forma de acabar com o
fenómeno que em 2016 representou 3,3 por cento do
comércio mundial.
A iniciativa foi organizada em parceria com a startup tecnológica famalicense
Monttra, que quer revolucionar o controlo das contrafacções e que apresentou publicamente o seu projecto.
Segundo Fernando Veloso, a aplicação parte de uma
base de dados e elementos
distintivos das marcas, informações que permitem conferir a originalidade dos produtos. A ideia é a de validar
a originalidade no circuito de
cadeia de distribuição. Para o

Contrafacção com impacto na economia e no emprego

consumidor final a aplicação
não terá custos, que ascendem na cadeia de distribuição através dos parceiros
da startup. O responsável da
Monttra adianta que até ao
final do mês a aplicação es-

tará em funcionamento e em
condições de ser utilizada.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Comissões Sociais Inter-Freguesias vão dinamizar
Novo posto de
agendas de intervenção local multissectorial
transformação
Programa
Famalicão
da EDP melhora
Comunitário
qualidade
dá os primeiros passos
do serviço em
Oliveira Sta. Maria

A instalação de um novo posto de transformação por
parte da EDP na freguesia de Oliveira Santa Maria, vai
beneficiar a melhoria efetiva da qualidade do serviço disponibilizado, nomeadamente na zona envolve ao Mosteiro. O novo Posto de Transformação com uma potência de
250 KVA e um ramal de Média Tensão subterrâneo de 470
metros entrou em funcionamento no início da passada semana, trazendo claras vantagens para toda aquela zona.
De acordo com a empresa elétrica, a obra executada
em articulação com o municipio de Vila Nova de Famalicão,
representou um investimento de cerca de 55 mil euros e
surge da necessidade de melhoria da qualidade de serviço numa zona que apresentava diversas queixas sobre o
fornecimento de energia elétrica, estimando-se que cause
impacto em cerca de 40 locais de consumo que passam a
estar alimentados por esta nova infraestrutura.

O programa Famalicão
Comunitário, um amplo projeto de governança coletiva
impulsionado pela Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, mas dinamizado
e gerado na comunidade civil
através das dez Comissões
Sociais
Inter-Freguesias
existentes no concelho, já
está lançado. Os últimos meses têm sido de desafio, de
trabalho e de concentração
em volta daquilo que a comunidade quer e pode agarrar
em termos de gestão e ocupação da agenda pública e
também de planeamento das
atividades e dos eventos.
Os resultados práticos
dessa assunção por parte
da comunidade de criação e
dinamização de atividades
podem começar a ser acompanhados na página oficial
do projeto no Facebook em
www.facebook.com/famalicaocomunitario, plataforma que
será igualmente o espelho
da dinâmica de cada comunidade e da sua capacidade
de iniciativa e de realização.
Este será também um espaço de partilha de sinergias,
de conhecimento e de mobilização em torno de um ter-

ritório que se quer cada vez
mais desenvolvido, coeso e
comprometido.
A agenda comunitária
multissectorial que será colocada em prática com a ajuda
do município será reflexo das
especificidades e escolhas
de cada CSIF e traduzirá
muito do que são as particularidades e sensibilidades
de cada território, disponibilizando aos cidadãos eventos
e iniciativas em áreas como
a educação, o desporto, o
ambiente e a cultura, entre
outras,
perspetivando-se
mais e melhor emprego, envelhecimento ativo, saúde e
inclusão.

Cultura
é protagonista
A cultura é inclusivamente uma das áreas chave do
programa e merecerá uma
agenda própria que atravessará todo o território através
do projeto Há Cultura, tal
como o Ambiente com o projeto Os Nossos Rios e o projeto 25 mil árvores até 2025.
O Há Cultura assenta
nesta estratégia de coesão

Programa resulta do contributo dos agentes da comunidade

territorial e equidade de oportunidades num território multidiverso e vai concretizar-se
numa política municipal de
descentralização da produção, vivência, fruição cultural
e integração social da arte e
cultura local, através da formação e estímulo de públicos.
Este processo de descentralização é entendido na
perspetiva de contribuição da
cultura para a alavancagem
do desenvolvimento integrado do território. Neste sentido
a descentralização pressupõe a emergência de novas

centralidades culturais que
permitam mapear o território
concelhio com núcleos dinâmicos locais reprodutores da
identidade local.
Os objetivos passam pela
formação de novos públicos,
itinerância local e concelhia,
cocriação de eventos, capacitação dos agentes culturais
locais, promoção do acesso
à fruição cultural e criação
de novas dinâmicas culturais
locais.
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25 anos de “Engenho”…
A medalha mais saborosa que a “Engenho”
pode receber nestes 25 anos é a de saber que
nunca deixou ninguém para trás. Nem tudo foi
perfeito, mas também nunca houve a ambição
de fazer tudo bem. Às vezes, fazer mal é também
crescer. A forma de estar da “Engenho”
é justamente esta: não se preocupar se fez
alguma coisa mal; preocupar-se, isso sim, se fez
tudo bem! Para as crianças, a “Engenho” provou,
ao longo destes 25 anos, que a sabedoria, afinal,
está nas caixas de areia da escola e não nas
torres douradas das universidades; para os mais
velhos, não contemporizou com aquela frase de
Mário Soares que disse que a velhice é um
naufrágio. Na “Engenho” não há idosos
náufragos! Há idosos que continuam a viver
com qualidade e a saudar a vida todos os dias.

1. A velhice não é um naufrágio…
Em dia de aniversário da “Engenho” – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este - numa “Festa Comunitária” que reuniu centenas de pessoas vindas de todas as
freguesias da área de influência da instituição, recordou-se o
passado, falou-se do presente e projetou-se o futuro daquela
que é uma associação marcante do Município de Vila Nova
de Famalicão.
Este foi, ainda por cima, um aniversário especial: celebrar
25 anos de vida de uma instituição é, acima de tudo, reconhecer a importância que ela tem na vida das comunidades que
serve, nos territórios das freguesias de Arnoso Santa Eulália,
Arnoso Santa Maria, Jesufrei, Lemenhe e Sezures, chegando
ainda a franjas territoriais de outras freguesias localizadas
nas proximidades. A “Engenho” está onde é preciso que esteja, promovendo o desenvolvimento social e comunitário.
No dia 2 de junho, dia da celebração do aniversário, recordou-se o trabalho que fizeram todos os associados, os
amigos e os dirigentes que desinteressadamente serviram a
“Engenho” e, dentre eles, o Sr. Alcides Araújo e o Padre José

Carlos Veloso que foram presidentes da direção.
Lembrou-se o trabalho de qualidade de todas as colaboradoras e colaboradores, um trabalho às vezes invisível, mas
que é decisivo na vida da instituição.
Recordaram-se também o Dr. Agostinho Fernandes, o
Arq. Armindo Costa e, ali presente, o Dr. Paulo Cunha que,
como presidentes da câmara, sempre trataram e tratam a
“Engenho” com parceiro do desenvolvimento local do Município de Vila Nova de Famalicão.
A medalha mais saborosa que a “Engenho” pode receber
nestes 25 anos é a de saber que nunca deixou ninguém para
trás. Nem tudo o que fez foi perfeito, mas também nunca
houve a ambição de fazer tudo bem. Às vezes, fazer mal é
também crescer. A forma de estar da “Engenho” é justamente
esta: não se preocupar se fez alguma coisa mal; preocupar-se, isso sim, se fez tudo bem!
Para as crianças, a “Engenho” provou, ao longo destes
25 anos, que a sabedoria, afinal, está nas caixas de areia da
escola e não nas torres douradas das universidades; para os
mais velhos, não contemporizou com aquela frase de Mário
Soares que disse que a velhice é um naufrágio. Na “Engenho”
não há idosos náufragos! Há idosos que continuam a viver
com qualidade e a saudar a vida todos os dias.
Por uma feliz coincidência, os 25 anos da “Engenho” coincidiram temporalmente com a “Mostra Comunitária” que trouxe até à rua alguns valores culturais e patrimoniais da União
de Freguesias de Arnoso Santa Maria, Arnoso Santa Eulália
e Sezures, numa organização dinâmica da Junta de Freguesia presidida por Jorge Amaral.
Com todo o respeito que tenho por todas as associações
e por todas as pessoas (artesãos e artistas) que participaram
na “mostra”, queria destacar a Banda Marcial de Arnoso que,
como sempre, encheu os ares de sonoridades que nunca se
esquecem. Para além destas qualidades sonoras, a Banda
Marcial de Arnoso é uma banda constituída maioritariamente
por jovens de ambos os sexos, o que lhe garante também a
continuidade e o futuro. Parabéns a todos, músicos, maestros
e dirigentes.

2. Menos pobreza…
Melhor qualidade
de vida…
Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística
(INE) sobre “Rendimentos e
Condições de Vida”, publicados no mês de maio deste
ano de 2019, 253 mil pessoas saíram da pobreza nos
últimos quatro anos, notan-
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do-se uma melhoria assinalável das condições de vida e dos
rendimentos dos Portugueses e dos Famalicenses, a partir
de 2015.
É neste contexto de melhores condições de vida e de mais
rendimentos que o risco de pobreza baixou para 17,3% em
2017, menos um ponto percentual que no ano anterior.
Os fatores que tiveram mais importância na melhoria das
condições de vida, a partir de 2015, foram, na essência, a devolução dos rendimentos de trabalho aos Portugueses, a forte diminuição do desemprego, a valorização progressiva dos
salários e a proteção social aos estratos populacionais mais
desfavorecidos. Em termos de distribuição de rendimentos,
verificaram-se também os valores mais positivos registados
desde 2003.
Outro dado importante a assinalar é que a relação entre
os rendimentos dos 10% de Portugueses mais ricos e os 10%
de Portugueses mais pobres reduziu-se de 11,1% em 2013,
para 8,7% em 2017. No mesmo período, a relação entre os
dois milhões de Portugueses mais ricos e os dois milhões de
Portugueses mais pobres apresentou uma queda de 6,2%.
Para que isto acontecesse tem que se ter em conta a valorização das pensões, o reforço do complemento solidário
para idosos, o aumento do abono de família, a redução do
desemprego, o aumento da cobertura das prestações de desemprego, o combate à precariedade laboral, a valorização
dos salários e o aumento continuado do salário mínimo nacional.
Portugal, os Portugueses e os Famalicenses estão melhor? Creio que esta constatação é clara e inquestionável,
mesmo que só seja analisada de forma empírica, ou seja,
vista “a olho nu”! Os dados do Instituto Nacional de Estatística
dão-lhe a credibilidade científica necessária.
Tudo obra do Governo de António Costa!

3. Um parque de sonhos…
Fruto da parceria estabelecida entre a Câmara Municipal e
várias instituições do Concelho, o Parque da Devesa transformou-se num parque de sonhos, aventura, histórias, música,
dança e desporto, em que as crianças foram rainhas e reis.
Queiramos ou não queiramos, este é o tempo em que
olhamos as crianças mais de frente, fazendo de tudo para
que este tempo de hoje seja um tempo em que o brincar é
também rei.
Felizmente, as crianças de Famalicão têm escolas e instituições onde todos os dias são dia 1 de junho, mas é também
importante que toda a comunidade se disponibilize para que
um dia assim aconteça em todos os dias do ano.

Rotary de Famalicão homenageou
Associação de Moradores
das Lameiras
O Rotary Club de Famalicão homenageou, no passado dia 6, a Associação de
Moradores das Lameiras,
uma instituição famalicense
que há 35 anos desenvolve
“um excelente trabalho na
área social”, frisa.
Durante a cerimónia,
que contou com a presença
da comunidade rotária famalicense, representantes
de diversos clubes rotários
de concelhos vizinhos, do
assistente do Governador,
António Sousa, da vereadora da Família, Sofia Fernandes, da presidente do Lions Club de Famalicão, Maria José
Abreu, o presidente do Rotary, Miguel Varela, referiu-se à importância deste galardão e
salientou “a dimensão e a qualidade do trabalho social desenvolvido pelos dirigentes, profissionais e voluntários desta instituição”.
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Conferência decorre a 27 de Junho,
pelas 21h00, na CESPU

“Novas ecologias
do saber num mundo
em Transição”
vão estar em debate
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, em
colaboração com a Associação Famalicão em Transição, a Federação Concelhia
das Associações de Pais
de Famalicão e o Centro de
Formação de Associação
de Escolas de Vila Nova de
Famalicão, organizam o II
Ciclo de Conferências em
Educação: “Novas Ecologias do Saber num mundo
em Transição”, com Nuno da
Silva, no próximo dia 27 de
junho, às 21h00, no auditório
da CESPU.
Um dos protagonistas
principais da sessão será
Nuno da Silva, um Economista “recuperado”. Um explorador de práticas emergentes
para abordar problemas
complexos em ambientes
incertos e voláteis. Diz quem
o conhece que Nuno da Silva desenha, facilita e ensina
abordagens colaborativas,
participativas e experienciais
para aprender tanto quanto
desaprender. Como um explorador de práticas incorporadas para lidar com processos vivos, combina diversas
práticas com o objetivo de
contribuir para uma Regeneração Ecológica e Cultural.
No passado, desenhou e
dirigiu cursos de formação,
experiências educativas e
processos
colaborativos
para várias organizações e
instituições internacionais,
como o Centro Europeu para
a Interdependência Global e
Solidariedade, a Fundação
Ásia Europa, o Fórum Europeu da Juventude, o Fórum
Latino-americano de Juventude, o Conselho Nacional
de Juventude, entre outros.
Trabalhou durante quatro
anos com o Banco Mundial e
o Ministério da Educação de
Timor-Leste em Programas
de Educação de Adultos e
Ensino Recorrente. Atualmente, é Gestor Operacional
da quinta CO Project em Tomar, é curador na The Emergence Network, co-criador
do RIPPLES of the New
eXperiment, catalisador da
comunidade de Art of Hosting em Portugal, membro
fundador da FESCOOP - a
primeira cooperativa de finanças éticas em Portugal,
formador do hub Português

Nuno Silva é um economista que dará conta de práticas emergentes
no sector ambiental

da Rede de Transição e colaborador da Rede Global de
Transição, membro da Bolsa
de Formadores da Plataforma Portuguesa de ONGDs e
da Bolsa de Formadores do
Conselho da Europa e catalisador do grupo Europeu e
Global da Prática Social Reflexiva da Proteus Initiative.
Nuno da Silva gosta de
construir pontes entre ideias,
práticas, lugares, pessoas,
os centros e as periferias e
tem experimentado trabalhar
sem uma categoria profissional.
A organização lança o
debate sobre as novas ecologias convicta de que “vivemos num mundo em rápida
mudança, cada vez mais
complexo e volátil, onde coabitam desigualdades absurdas (até o final de 2016, oito
pessoas possuíam a mesma
riqueza que 3,6 bilhões de
pessoas), um sentimento
crescente de insegurança
e imprevisibilidade, e uma
progressiva desconexão a
vários níveis: a) uns com os
outros e a consequente degradação de práticas comunitárias; b) com a natureza,
resultando na continua destruição dos ecossistemas e,
c) em nós próprios afastando-nos do nosso potencial,
impedidos de partilhar os
nossos dons com o mundo”.
Coletivamente, acrescenta,
“insistimos em reproduzir
soluções que não satisfazem
a maior parte das pessoas,

nem beneficiam o planeta”.
Ao mesmo tempo, assiste-se
“a uma crescente onda de
transformações profundas
de consciência, de formas
de viver e de colaborar, um
pouco por todo o mundo, que
oferecem esperança que
o mundo mais belo que os
nossos corações sabem ser
possível, é de facto possível”.
A transição para um novo
paradigma de sociedade, a
organziação tem a certeza
de que “está na educação”,
e por isso considera fundamental “entramos em diálogos geradores com mentes
e corações abertos, de forma a podermos re-imaginar
novas ecologias de aprendizagem que melhor sirvam o
espírito do nosso tempo”.
Este debate, “é uma oportunidade para todos participarem num diálogo gerador
que convida a construir uma
escola para o Século XXI”,
conclui a propósito.
A participação é gratuita,
mas a inscrição é obrigatória. As inscrições podem
ser feitas online em https://
forms.gle/sDADxG16saGyCf868. Aos participantes a
organização passa certificado caso assim o desejem.
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OPINIÃO, por Hélder Pereira, Deputado do CDS na Assembleia Municipal

António Costa e o falhanço de um
programa eleitoral
Agora que se aproxima o
final da legislatura e depois
de ver o PS fanfarronar-se pelos resultados que obteve nas
eleições ao Parlamento Europeu, quena verdade pouco
mais significaram que aquele
resultado por poucochinho de
Francisco Assis que António
Costa aproveitou para assaltar a liderança do PS, cumpre analisar as falhas deste
governo que foram várias,
mas que algumas, pela sua
essencialidade, merecem ser
destacadas.
Na verdade, confrontada a governação deste PS e
lido o seu programa eleitoral
para as legislativas de 2015,
apenas se poderá retirar uma
de duas conclusões, ou o PS
não foi capaz de impor o seu
projecto para o País, por força
da coligação de governo que
ardilosamente alcançou com
os partidos da esquerda radical, ou pura e simplesmente
falhou na execução do seu
programa, o que de resto é
apanágio.
Recordo que,em 2015, no
seu programa eleitoral, o PS
prometia aos portugueses
que “Um sistema fiscal justo
deve tratar de forma diferente quem tem mais rendimentos…”.
Pois bem, aqui reside a
primeira grande falha desta
governação socialista. Em

matéria fiscal o que este PS
conseguiu foi promover um
aumento exponencial dos
impostos, impondo aos portugueses a maior carga fiscal
das últimas décadas. E fê-lo
da forma mais injusta, através do aumento dos impostos
indirectos que como se sabe
são cegos, pois atingem o
contribuinte
independentemente da sua capacidade de
pagar. Referia ainda o programa eleitoral do PS como prioridade “Simplificar e tornar
mais transparente o sistema
de prestações sociais.”
Não poderia falhar mais
nesta matéria o governo socialista. Hoje milhares de pessoas que trabalharam durante
décadas e que através do seu
esforço contribuíram para o
sistema de segurança social,
com a legítima expectativa de
que no final da sua vida activa beneficiariam da merecida
reforma, aguardam há meses
para que lhe seja atribuída a
justa e legalmente exigível
pensão, o que configura um
desrespeito para quem tanto
deu ao nosso país.
Finalmente, no plano da
saúde, prometia o programa eleitoral do PS “reforçar
o poder do cidadão no SNS,
promovendo disponibilidade,
acessibilidade, comodidade,
celeridade e humanização
dos serviços.”

Ora, aqui reside a falha
mais grave desta governação
socialista. Bons cuidados de
saúde consubstanciam indiscutivelmente um pilar essencial de uma sociedade desenvolvida.
O SNS encontra-se hoje
em manifesta degradação.
Muitos hospitais não realizam
cirurgias por falta de meios
humanos e técnicos. As listas
de espera de doentes carenciados de tratamento continuam a aumentar. São diárias as
notícias que revelam o estado
caótico da nossa saúde.
Mas quando se poderia
achar que pior era impossível,
num golpe manifestamente
ideológico, o governo socialista em mais uma cedência
à esquerda radical, procede
à entrega da gestão de hospitais geridos em regime de
PPP, à esfera pública, quando muitos deles, como o de
Braga, são exemplos de boa
gestão.
É evidente que esta governação beneficiou de uma
conjuntura económico financeira positiva na europa e
isso naturalmente teve reflexo
na vida das pessoas. Mas se
perante uma conjuntura favorável o PS falhou em toda a
linha, o que será de Portugal,
com este PS a governar,se a
tendência se inverter.
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Crianças elevam a fasquia da qualidade
nas Marchas Antoninas Infantis
Cerca de 1800 crianças das escolas e instituições do concelho elevaram a fasquia, e de que maneira, para mais uma
ediçáo das Marchas Antoninas Infantis, que marcaram na
passada sexta-feira o arranque das Festas Antoninas.
O Grande Vencedor das Marchas foi a Sol Nascente, de
Ribeirão, que acumulou o prémio com o de Melhor Marcha.
Já o prémio de Melhor Guarda-Roupa e Arcos foi atribuído à
Escola Básica de Quintão, em Arnoso Santa Eulália, que precisamente no ano passado foi a grande vencedora. O Melhor
Guarda-Roupa e Arcos foi premiado com 300 euros, e a Melhor Marcha com 200 euros, ao passo que O Grande Vencedor das Marchas recebeu um prémio monetário de 500 euros.
No rescaldo do desfile, em que participaram 21 marchas,
onze das quais com apresentação perante júri, o vereador
da Educação, Leonel Rocha, considera notória uma melhoria
da qualidade do desfile, mostrando-se ainda satifeito com o
crescimento do número de escolas e instituições dispostas a
apresentarem-se com marcha e música, situação que considera um reflexo do entusiasmo com que as comunidades
educativas vivem as Festas Antoninas. No entender do responsável autárquico, a romaria não poderia ter tido melhor
cartão de visita dos que as Marchas das Crianças.
Recorde-se, entretanto, que a gramde vencedora das
Marchas tem este ano a possibilidade de abrir o desfile das
Marchas Antoninas que saem para a rua na noite da próxima
quarta-feira. Segundo as representantes da instituição, que
receberam os prémios já quando os marchantes tinham regressado a Ribeirão, a adesão dependerá sempre dos pais
das crianças.
O tema da edição deste ano das Marchas Infantis foi “Santo António e as Culturas Indígenas”, preparado com meses
e meses de antecedência pela comunidade educativa concelhia.
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Antoninas,
o que já foi,
tem mais
para vir

As Festas Antoninas, que começaram a aquecer com o
desfile da pequenada, já entraram entretanto em velocidade
de cruzeiro, com uma mão cheia de iniciativas já realizadas,
nomeadamente o Campeonato Alex Ryu Jitsu, as Cascatas, o
Grande Prémio Bernardino Machado, as Corridas de Galgos,
a Caminha Camiliana, a Descida Mais Louca de Famalicão, e
o concerto de David Fonseca, entre muitas outras.
Para vir, já hoje, terça-feira, tem lugar o segundo grande
concerto Antoninas, pelas 22 horas, com Miguel Araújo, na
Praça Dona Maria II. As Marchas Antoninas saem para a rua
a 12, a partir das 21h00, com concentração na Avenida de
França e desfile até aos Paços do Concelho. São oito ao todo
as que vão desfilar.
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 encerramento das Festas Antoninas 2019.
Uma Sessão Piro Musical à meia noite porá termo à romaria do ano.
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Publicação tem distribuição gratuita e pode ainda ser consultada em formato digital

“Famalicão, o teu lugar”: nova identidade
em destaque na edição do Boletim Municipal
“Famalicão, o teu lugar”,
que sistematiza a nova imagem identitária de Vila Nova
de Famalicão, é o tema de
destaque da nova edição do
Boletim Municipal de Famalicão que começou a ser distribuído gratuitamente esta
semana no concelho e que
está disponível para consulta através das plataformas
comunicativas oficiais do
município.
A nova cara que identifica
Famalicão e os famalicenses
e que faz agora parte do dia
a dia do concelho é o foco
principal de uma publicação
com as notícias que fazem a
atualidade do município, mas
também com informação histórica, sugestões culturais e
apresentação de programas
de que os famalicenses podem beneficiar.
O Boletim Municipal é um
dos meios de comunicação
utilizados pela autarquia
para manter os famalicenses
informados sobre as várias
dinâmicas que acontecem
diariamente no território.
Cultura, desporto, juventude,
habitação, freguesias, educação, transportes, ambien-

prias Juntas de Freguesia.
Outra opção de leitura é
através do formato digital,

disponível para consulta e
download a partir do portal
do município em www.fama-

licao.pt.

Nobel da Paz esteve
em Famalicão
te e urbanismo são alguns
dos temas que merecem
abordagem ao longo das 60
páginas da publicação.
Esta edição conta ainda
com um suplemento especial dedicado ao Roteiro da
Inovação de Famalicão, o
programa que o presidente
da Câmara Municipal, Paulo
Cunha, iniciou no início do
mandato com o objetivo de
valorizar, divulgar, premiar
os projetos inovadores que
são gerados no concelho
nos mais variados domínios
e pelas mais diversas instituições, empresas e cidadãos.
Ao longo de 20 páginas são

apresentados de forma cronológica todos os passos do
roteiro desde o seu início, em
janeiro de 2017, até à atualidade, com uma descrição
sucinta do projeto que mereceu destaque pelo seu arrojo
e caráter diferenciador.
oletim Municipal tem uma
tiragem de 25 mil exemplares
e é distribuído gratuitamente,
de forma não endereçada,
no território concelhio. Quem
não o receber em casa,
pode facilmente levantar um
exemplar nos diversos organismos municipais dispersos
pelas freguesias do concelho e inclusivamente nas pró-

O Prémio Nobel da
Paz, Dom Ximenes Belo,
esteve eno passado dia
1 de Junho em Vila Nova
de Famalicão, com a
“Confraria do Pote e da
Amizade”, que escolheu
o concelho famalicense
para a segunda cerimónia de entronização de
novos confrades, que
decorreu em Seide São
Miguel, na Casa-Museu
de Camilo.
Refira-se que Dom
Ximenes Belo é Confrade de Honra da Confraria do Pote e da Amizade, uma associação que procura contribuir para que a gastronomia
tradicional confecionada a lenha entre os rios Douro e Minho se perpetue no futuro não só
em Portugal continental e ilhas, mas também além-fronteiras.
O vereador do Turismo do município famalicense, Augusto Lima, associou-se também
à cerimónia. O responsável autárquico fala numa “profícua jornada de promoção para o
turismo da região”.
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Coligação PSD/PP chumba
assessoria técnica e Provedor Municipal
propostos pelo PS
“Fazer um bom trabalho
de oposição, que acrescente valor e vá de encontro
àquilo que os famalicenses
esperam de nós”. Este foi o
objectivo por detrás de uma
proposta apresentada pelos
vereadores do Partido Socialista (PS), na qual reivindicavam a afectação de um
assessor e um funcionário
administrativo aos eleitos da
posição.
A iniciativa dos socialistas
entrou na agenda da reunião
do executivo municipal da
passada quinta-feira, mas
foi chumbada pela maioria
PSD/PP, que, para além dos
custos inerentes à medida,
invoca a sua redundância,
atendendo a que todos os recursos municipais estão ao
serviço de todos os eleitos,
e não apenas daqueles que
têm pelouro. “Não há colaboradores do município ao serviço da coligação. Estão ao
serviço do município, do órgão Câmara Municipal. Nunca houve nem haverá qualquer tipo de recusa de ajuda,
informação, esclarecimento
ou auxílio a qualquer vereador, seja ele do PSD, do CDS
ou do PS. A Câmara Municipal, toda ela, eu próprio,
estou, como sempre estive,
disponível para esclarecer
acerca de qualquer matéria.
Além dos custos serem incomportáveis no orçamento
municipal, eu entendo que
este serviço já está hoje a
ser prestado, e se o PS não o
usa mais é porque não sente
que ele seja necessário, ou

não o quer usar”, esclarece
o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, a propósito de uma reivindicação
que apelida de “redundante”
e “desnecessária”.
Nuno Sá defende que
“um trabalho sério e responsável”, que passe por “ler os
documentos, estudar os dossiers, fiscalizarem os serviços, a Câmara Municipal e
o poder político, que é o que
os famalicenses esperam de
nós”, não é compatível com
os actuais recursos que os
vereadores do PS têm neste
momento à sua disposição,
razão pela qual reclamam a
criação de um apoio técnico
e administrativo equivalente
àquele de que dispõem os vereadores da coligação PSD/
PP, com pelouros. O socialista socorre-se da agenda
da sessão da passada quinta-feira para exemplificar as
dificuldades inerentes à oposição. “São cerca de 1500
páginas para analisar, que
recebemos com 48 horas
de antecedência”, descreve,
para confessar “frustração”
face a dificuldades em “fazer
um trabalho que acrescente
valor”. “Nós, os vereadores
do PS, não queremos fazer
uma figura de corpo presente”, frisa, acrescentando que
esta assessoria dedicada,
poderia também contribuir
para o grupo parlamentar da
Assembleia Municipal.
Consciente de que o estatuto reivindicado pelos eleitos do PS não tem o respaldo
da lei, Nuno Sá entende há

Agenda contou com duas propostas do PS

margem para fazer de Vila
Nova de Famalicão exemplo,
até porque sairia “reforçada
a qualidade da democracia”.
Na contestação à proposta do PS, Paulo Cunha deixa
claro que ela “não tem enquadramento na realidade financeira do concelho de Vila
Nova de Famalicão”, que não
tem paralelo com o exemplo
invocado da autarquia de
Lisboa, com um orçamento
de 900 milhões de euros,
dez vezes superior. Por outro
lado, este apoio seria “redundante”, na medida em que os
serviços municipais estão ao
dispor de todos os eleitos.
Quanto aos custos invocados pelo presidente da
Câmara, Nuno Sá desvaloriza: “a democracia tem
custos. Nós vivemos uma
crise do sistema político, da
democracia e dos partidos.
Temos que consciencializar

os nossos concidadãos que
a democracia tem custos.
Ou os queremos assumir, ou
não queremos, mas então
encontre-se outro modelo.
Eu aceito tudo. Se disserem
que a oposição não é precisa, fica cá só o senhor presidente da Câmara, e o poder
absoluto. Agora tenho que
falar da minha experiência
e do que está a acontecer”.
No entender do vereador
“esta foi uma oportunidade
perdida de dar um exemplo
de aprofundamento da democracia local e reforçar a
qualidade da nossa democracia”.

Maioria chumba
Provedor Municipal
Igual rumo, o chumbo
pela maioria PSD/PP, levou
a proposta socialista de cria-

ção da figura do Provedor do
Munícipe. Este novo agente,
nos termos da proposta do
PS, deveria ser independente e de prestígio, indicado
pela Assembleia Municipal
e com um estatuto remuneratório semelhante ao de um
vereador com pelouro.
No entender do edil famalicense, a criação desta
figura “descompromete os
eleitos de uma tarefa que é
primordial no exercício autárquico que é estar atento,
sensível auscultar aquelas
que são as necessidades
dos nossos concidadãos”.
Paulo Cunha não deixa, contudo, de dar uma achega ao
PS a propósito desta proposta: “quando este executivo
iniciou funções o PS manifestou-se contra a existência de um oitavo vereador.
Agora vem propor um nono,
porque o estatuto remune-
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ratório e as condições de
funcionamento do Provedor
do Munícipe seriam exactamente iguais às de um vereador. O PS vinha propor que
o município assumisse um
compromisso que teria uma
leitura, do ponto de vista da
despesa, correspondente à
existência de mais um vereador a tempo inteiro”. “Acho
desnecessário”, remata, até
porque no seu entender esta
provedoria existe.
Nuno Sá discorda, por
entender que os eleitos têm
todos eles conotação partidária, quando este Provedor
Municipal seria “independente”, de forma a dar garantias
de não haver interferência
partidária nas decisões.
“Por muitas cambalhotas e
piruetas que o senhor presidente da Câmara faça ele
é presidente do PSD de Famalicão, dirigente partidário,
e é um político. Não tem mal
nenhum nisso, eu também
sou. Agora, o presidente da
Câmara não pode equiparar-se à independência e isenção de interesses partidários
que tem a figura do Provedor
Municipal que propusemos”,
reage ao argumento de que
tem recebido milhares de famalicenses para atender às
suas mais diversas reivindicações.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

PAN apresenta manifesto com medidas orientadas
para a sustentabilidade
Convicta de que “ainda é possível travar o aquecimento
global e impedir um cenário com consequências desastrosas para a biodiversidade e para a vida no Planeta”, e
de que o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha, “está sensível para esta causa e
problemática”, a concelhia do PAN – Partido, Animais, Natureza dá eco público de um Manifesto Famalicão Sustentável, no qual apresenta um conjunto de propostas orientadas para a sustentabilidade ambiental., por considerar
que “ainda persiste um fosso entre intenção e acção” nas
políticas autárquicas.
Uma das proposta aponta para a realização de acções
mensais – “Famalicão Sustentável”; e outra para iniciativas que sensibilizem a população para a alteração dos
hábitos alimentares. “Promover e apoiar a realização de
workshops de cozinha vegetariana, palestras sobre essa
temática e outros, é dar possibilidade à população de ob-

ter conhecimento e valências sobre o mesmo”, sugere o
PAN.
Em matéria de resíduos, o manifesto refere-se à necessidade de aproveitamento dos resíduos orgânicos, um
processo que o município irá implementar na cidade mas
que o PAN gostaria de “por todas as freguesias”, na certeza de que “os resíduos orgânicos são uma mais-valia”
e devem “ser aproveitados no seu expoente máximo”. O
partido considera, de resto, que este é também um bom
instrumento no sentido de “sensibilizar as populações locais para a economia circular e trazê-las de volta a hábitos
e costumes antigos que devem ser valorizados pela sua
importância ambiental”.
Em matéria de questões mais imediatas, o PAN propõe “o fim do uso de herbicidas/pesticidas em espaços
públicos para controlo de ervas daninhas”, a inclusão de
um sistema de bicicletas partilhadas; normais, eléctricas,

com adição de cesto de compras, e a redução “ao máximo
possível a impressão de documentos, em toda a estrutura
da Câmara, assembleias municipais e de freguesia incluídas”.
A fechar o manifesto, o PAN sugere a antecipação do
fim do uso do plástico, distribuindo pelo comércio local sacos de pano/rede/outros sustentáveis; padarias, frutarias
e locais similares, sensibilizando os agentes económicos.
Por seu turno, nos eventos organizados pela Câmara ou
com a parceria da mesma; tais como Carnaval, Festas
Populares, Queima das Fitas, recepção caloiro e outros,
“incentivar todos os proprietários de comércio ao uso de
copos “eco-friendly” que com uma taxa associada incentivam à devolução dos mesmos, no final dos eventos, para
reaver essa mesma taxa”.
S.R.G.
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ACIF reúne com a ASAS
PASEC dinamizou Jogos
para estreitar laços
da Diferença com mais
na dinamização de projectos de 350 participantes
“Aproximar as duas instituições que irão colaborar
na dinamização de projetos
e criação de sinergias que
possam ser importantes
para o futuro de ambas” foi
o objectivo da reunião que
o presidente da Associação
Comercial e Industrial de
Famalicão (ACIF), Fernando
Xavier Ferreira, promoveu
com a ASAS – Associação
de Solidariedade e Acção
Social de Santo Tirso, no
passado dia 4 de Junho.
Em nota de imprensa,
a ACIF adianta que os seu
representantes ficaram a
conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição, concretamente numa das casas
de acolhimento de crianças
situada na cidade de Santo
Tirso. “É importante ficarmos
a conhecer estas realidades
e o trabalho desenvolvido
pela ASAS que não é feito apenas em Santo Tirso,
mas também noutras localidades, como, por exemplo,
no concelho de Famalicão”,
referiu Fernando Xavier
Ferreira, para quem “ajudar
instituições como a ASAS,
divulgando a sua atividade e
fazendo chegar os seus projetos até aos associados da
ACIF, faz também parte da
missão da ACIF”.
A ASAS tem como objetivos apoiar, promover e
contribuir para a proteção de
pessoas, famílias e comunidades mais carenciadas e

desfavorecidas, sobretudo
crianças e jovens, aspirando a um mundo em que todas as pessoas se possam
transformar em cidadãos
autónomos de pleno direito.
Os seus projetos e iniciativa
são abrangentes, bem como
o trabalho que desenvolvem,
estando recetivos a todo o
tipo de apoios de empresas
ou a título pessoal.
A receber a comitiva da
ACIF esteve a presidente da
instituição, Helena Oliveira,
que destacou “a importância
de se abrirem as portas a
todas as associações e instituições do país, de forma
a se trabalhar em conjunto
pelo bem comum”. A ação
da ASAS assenta nos valores da afetividade, equidade,
honestidade, responsabilidade, transparência e rigor,
numa lógica de promoção
da satisfação e de melhoria
contínua, apostando na pre-

venção da exclusão social e
na promoção do bem-estar
global.
A ACIF e a ASAS vão assim desenvolver iniciativas
conjuntas, em diferentes
áreas, tentando aproximar
os associados da ACIF das
atividades organizadas pela
ASAS. Todos os que pretenderem ajudar a instituição podem fazê-lo de várias
formas, sendo que um dos
projetos de maior sucesso é
o Cartão Presente para “Dar
ASAS à Vida” e que inclui
um beijinho e um xi-coração
para que todos sintam o que
de melhor a vida tem: Dar
e Receber Amor. O Cartão
Presente tem um custo de
25 euros e pode também ser
adquirido na ACIF.

AML distribui
Pão de Santo António
aos moradores
do complexo habitacional

A direção da Associação
de Moradores das Lameiras
(AML) distribui, no próximo
dia 13 de junho, a todos os
moradores do complexo
habitacional que assim o
desejarem, o “Pão de Santo
António”.
Depois de benzido, na
Capela de santo António,
o pão é distribuído aos residentes das 290 casas do
Complexo Habitacional das
Lameiras, que se devem
deslocar junto dos Gabinetes Sociais para o receber.
Segundo informa a associação em nota de imprensa, “esta tradição remonta aos anos de 1985, tendo sido iniciada
pelo saudoso benemérito Silvério Miranda”, e continuada por um equipa de voluntários
dirigida pelo presidente Jorge Faria, que em parceria com a Padaria Madrugada cumprem
esta tradição há 34 anos no Edifício das Lameiras.

A PASEC em parceria
com a AFPAD, Agrupamento
de Escolas Camilo Castelo
Branco, Associação Pró-Outeiro, Casa da Juventude de
Guimarães, Escola Bento
Jesus Caraça e Município
de Famalicão organizaram
os Jogos da Diferença 2019.
Foram mais de 350 os participantes que, na Escola Júlio
Brandão, deram forma a um
evento que já vai na sua sexta edição.
Na abertura, a Vereadora da Família e Juventude
do Município de Famalicão,
Sofia Fernandes, recordou
o trabalho da PASEC no
âmbito da Educação para a
Diferença ao nível local e europeu. Identificou os Jogos
da Diferença como uma atividade única porque “envolve todos, dá protagonismo
a todos e revela a diferença entre todos como uma
oportunidade de encontro
de dinâmica social”. Por sua
vez, a presidente da PASEC,
Sara Gomes, agradeceu a
disponibilidade de todos os
parceiros. Ainda na abertura, o Diretor da Escola Bento
Jesus Caraça de Guimarães
registou a disponibilidade da
Escola para continuar a cola-

borar nestes projetos.
O evento abriu com o espetáculo “A Multiplicação na
Diferença… “. Esta demonstração performativa juntou a
Companhia de Teatro ADN
da PASEC, a Companhia de
Dança e Expressão Corporal
da PASEC, Arena, a Companhia de Música da PASEC,
os ADV, e a sua Companhia
de Percussão 2.90. Subiram
a palco mais de 50 crianças
e jovens que fundiram as
três artes numa demonstração performativa assente na
temática do “Ideário da Multiplicação”.
Entretanto teve lugar a
competição dividida por oito
jogos gigantes e oito equi-

pas. Cada equipa integrava
jovens com necessidades
especiais. No fim do evento
foram entregues os troféus
aos participantes e vencedores. Todos os jogos foram
concebidos pelos jovens
animadores tutores que semanalmente dinamizam os
grupos da Rede Internacional de Grupos Informais
Juvenis da PASEC. Esteve
também integrada nos Jogos
da Diferença 2019 a Prova
de Aptidão Profissional dos
alunos do 12º ano do Curso
de Técnico de Juventude da
Escola Bento Jesus Caraça
de Guimarães.

Atleta da EARO sagrou-se
Bi-Campeão Nacional no Algarve
O atleta da Escola de Atletismo Rosa
Oliveira (EARO9, em representação da Associação de Atletismo de Braga, Francisco
Silva sagrou-se Bi-Campeão Nacional no
Olímpico Jovem Nacional, que decorreu no
passado fim de semana em Lagoa, no Algarve. Esta competição agrega atletas dos 18
Distritos do País, Açores, Madeira e Macau.
O famalicense sagrou-se Bi-Campeão
Nacional nos 1500 e 800 metros nesta
competição, já com inúmeros resultados de
relevância a nível distrital e nacional nesta
época. Também esteve presente a Ana Faria
(Iniciada) que participou nos 1500 e 800 ob-

tendo um excelente 5.º lugar nacional.

Associação de Concertinas
promoveu passeio convívio
A Associação de Concertinas Monte de
Santo André promoveu, no passado domingo, o seu convívio anual.
Logo pela manhã partiram tr~es autocarros de convivas em direção à Vila de Ponte
da Barca onde se realizou a primeira paragem. De seguida os participantes rumaram
ao parque da Sra. Do Castelo em Arcos de
Valdevez onde almoçaram, visitaram a capela e conheceram a sua história. O lanche
decorreu no parque do Senhor da Saúde em
Ponte Lima, onde os petiscos foram acompanhados por música, cantares e jogos tradicionais, animando todos os presentes.
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VENDO

DIVERSOS
ALUGA-SE

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

Loja em Viatodos perto do BPI
área 83m². Preço 425€ com
certificado energético.

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

Empregado de mesa

TLM.: 964 200 695

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

FAZEMOS
MUDANÇAS

VENDO

VENDO

TLM.: 914 904 464

VENDO

ANTIGUIDADES
TLM.: 961 699 265

VENDE-SE

Loja em Viatodos
(junto aos Bombeiros)
+/- 60 m²

TLM.: 914 904 464

VENDO

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

VENDO
Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

ANÚNCIE

AQUI!
252 312 435

TLM.: 919 701 906

PRECISA-SE

e copa para restaurante.

TLM.: 917 848 945

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

EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

VENDO

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

TRESPASSE

PRECISA-SE

Restaurante, bar, totalmente equipado, possibilidade
de trabalhar fora de horas.
Local com muito movimento. Capacidade 100
lugares. 2 esplanadas.

Ajudante de cozinha

TLM.: 962 189 593
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c/ experiência para
restaurante nos
arredores da cidade
TLF.: 252 866 277

PART-TIME
Das 16h às 20h
300€/Mês fixo | M/F

ZONA: FAMALICÃO / ST.º TIRSO / TROFA

TLF.: 252 044 173

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

TLM.: 962 246 115

WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM

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

TLM.: 933 594 771

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 música, 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€

COUTO & BRANDÃO, PRODUTOS
ALIMENTARES, LDA
Travessa das Lagoas, 106 - 4770-447 Requião
V.N. Famalicão - TLF.: 252 309 630

ADMITE

OP.(A) FABRIL PARA O SETOR DE PRODUÇÃO
2.º turno: 14:00 às 22:00

- Admissão imediata
OFERECEMOS:
- Remuneração compatível com a função
- Integração em equipa jovem e profissional
- Ótimo ambiente de trabalho
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RELAX

RELAX

PORTUGUESA

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

TLM.: 910 634 363
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SIMONE

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

TLM.: 915 637 044

BONEQUINHA
DE LUXO

NOVIDADE

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

TLM.: 917 392 262

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

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

TLM.: 919 643 991

TLM.: 916 588 266

LOIRINHA

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

TLM.: 918 081 000

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

TLM.: 913 778 031

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

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

LENA

VALÉRIA BOMBOM
DE VOLTA
Em Famalicão. Multa ardente
e quente, louca para te satisfazer com oral natural, 69, espanholada, completa e muito
mais. Para te levar à loucura.

TLM.: 920 347 909

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

SARA

VIVIANE

DOCE MULHER

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

TLM.: 910 735 530

TLM.: 915 104 229

TLM.: 913 441 183

LOIRA CÉLIA

TRAVESTY

40rentona. Toda boa e elegante,
cheia de amor para dar, carinhosa,
meiguinha, 69 fabuloso, Oral natural.
Atende sem pressas.

Boca de Mel. Desfrute de
bons momentos em
ambiente envolvente e
relaxante. Oral delicioso, 69,
carícias. Com vídeo erótico.
Não atendo privados e fixos.

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

1.ª VEZ EM
FAMALICÃO

Roberta trans, 30 anos,
ativa e passiva, oral
natural, 20x8, beijo,
sensual, meiga e atrevida.

TLM.: 911 920 460

DUPLA
SAFADA

Adoram beijar e ser
beijadas, 69 gostoso,
cheias de tesão,
atendimento dinâmico.

TLM.: 913 590 643

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

PORTUGUESA
Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

HOMEM

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

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

Boa, novinha do leite.
Faço oral divinal, massagem, corpo a corpo, bom
dote, boas mamas, bom
cu, devorador com duche
no fim a estrear. Liga.

TLM.: 914 681 715

