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ARCA bi-campeã 
das Marchas Antoninas

A Associação Recreativa e Cultural de Antas renovou o título de Melhor Marcha, com uma vitória tan-
gencial que deixou a de Avidos a apenas um ponto de distância. Em terceiro lugar ficou a marcha de 
Riba de Ave, e a de Vilarinho conquistou o prémio de Marcha Mais Popular.                                   Pág. 12

IP recorre 
de sentença 
e adia 
devolução 
de estradas 
ao Estado
Pág. 3
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Avenida 9 de Junho, 
Estrada Famalicão - Póvoa de Varzim:

O ervado tomou conta dos passeios desta que é uma das principais 
vias de acesso à cidade.

Bonito não é, não senhor, mas para além disso a vegetação 
tem a desvantagem de “atraiçoar” os traseuntes, 

escondendo algumas das armadilhas no pavimento... 
Limpeza urge!
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A Infraestruturas de Por-
tugal (IP) vai recorrer da 
sentença do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Braga 
(TAFB). A intenção foi confir-
mada ontem (segunda-feira) 
ao Povo Famalicense pelo 
gabinete de comunicação 
da empresa pública, e leva 
a que não seja consumada 
a decisão de devolução dos 
cerca de 37 quilómetros de 
estradas nacionais, transmi-
tidos ao município em 2003 
através de protocolo homo-
logado pelo Secretário de 
Estado das Obras Públicas. 

O recurso da decisão, 
que chega oito anos depois 
da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão ter 
posto o Estado em tribunal, 
e depois de outros tantos 
anos de incumprimento no 
pagamento dos encargos 
financeiros assumidos por 
altura da transferência de 
competências, faz com que 
as estradas se mantenham 
sob o domínio da Câmara 

Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, mesmo depois 
do tribunal ter declarado nulo 
o protocolo assinado em 
2003. Ou seja, passados 16 
anos da assinatura do pro-
tocolo considerado nulo, o 
município vai continuar sem 
receber o montante acorda-
do para a manutenção dos 
troços de vias nacionais, 
mantendo, todavia, as com-
petências que vem exercen-
do, sem contrapartidas, ao 
longo deste período. Pen-
dente fica também o ressar-
cimento do município, que 
o TAFB remetia para a fase 
de execução de sentença, 
compreendendo o pagamen-
to dos encargos tidos com  a 
manutenção e limpeza dos 
troços em questão.

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
que no rescaldo da sentença 
se mostrava satisfeito com 
uma decisão que caracteri-
zou de “justa e equilibrada”, 

na expectativa de que ela 
pudesse transitar em julgado 
e ser cumprida, não comenta 
agora o recurso anunciado 
pela IP, o qual , necessaria-
mente, adia o processo por 
tempo indeterminado.

IP recorre de decisão 
que acolhe os seus 
argumentos

Da parte da IP fica por 
esclarecer, entretanto, o 
fundamento que pretende 
invocar em sede de recur-
so, uma vez que a senten-
ça da primeira instância vai 
precisamente ao encontro 
daquela que sempre foi a 
argumentação deduzida em 
sede de acção judicial, a de 
que o protocolo assinado 
em 2003 era nulo. Tal como 
demos a conhecer na edi-
ção da semana passada, é 
precisamente essa a linha 
da decisão do TAFB, para o 
qual os encargos plurianuais 

assumidos nos termos do 
protocolo “apenas poderiam 
ter sido assumidos mediante 
prévia autorização, a conce-
der por portaria conjunta dos 
membros da área das Finan-
ças e da tutela sectorial”, o 
que não sucedeu. Neste sen-
tido, o tribunal considera que 
o protocolo “não é válido, já 
que assumido por entidade 
absolutamente estranha à 
legalmente competente, o 
que gera a sua nulidade e, 
consequentemente, também 
a nulidade do próprio contra-
to”.

Aquando da entrada da 
acção no TAFB, a autar-
quia famalicense reclamava 
cerca de 1,5 milhões de eu-
ros, montante que escalou 
perante a manutenção do 
incumprimento do protoco-
lado. Actualmente, e porque 
a IP só pagou à Câmara um 
ou dois anos – os cinco mil 
euros por quilómetro de es-
trada transmitido, totalizan-
do anualmente uma verba 

da ordem dos 189 mil euros 
– a dívida já é bem superior 
àquela, ultrapassando já os 
2,5 milhões de euros. SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

IP vai recorrer da decisão que anula 
transferência de estradas para o município
NULIDADE INVOCADA PELO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO VAI, PRECISAMENTE, AO 
ENCONTRO DO ARGUMENTO DA EMPRESA PÚBLICA EM SEDE DE ACÇÃO JUDICIAL
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A soma simples das pe-
nas por 32 crimes de abuso 
sexual, dois de violação, três 
de coação agravada, um de 
pornografia de menores, um 
de violação de domicílio, e 
um de dano, resultou na con-
denação a 135 anos e dois 
meses de prisão, converti-
dos num cúmulo jurídico de 
19 anos. A pena, foi aplicada 
pelo Tribunal de Guimarães, 
na passada terça-feira, a um 
homem de 29 anos de idade 
que abusou sexualmente de 
cinco rapazes, entre 2012 e 
2018, altura em que foi deti-
do pela Polícia Judiciária. À 
data, as vítimas, todas elas 
vizinhas do arguido agora 
condenado, tinham entre os 
dez e os 14 anos de idade.

A juíza presidente do co-
lectivo falou de “actos me-
donhos”, que o tribunal “teve 
até dificuldade em transcre-
ver” para sentença, mas que 
“o arguido não teve problema 
em praticar”. Sublinhou ain-
da a falta de arrependimen-
to do arguido para justificar 

uma condenação que o pune 
socialmente, mas “jamais 
eliminará da vida destes 
menores as consequências 
destes actos”. Anuiu ainda 
aos pedidos cíveis formu-
lados por quatro vítimas, 
de 30 mil euros, valor que 
também atribuiu à quinta ví-
tima, que pedida 40 mil eu-
ros, invocando sequela física 
definitiva que o tribunal não 
considerou provada como 
consequência directa e ex-
clusiva dos abusos, razão 
pela qual a nivelou pelo mes-
mo valor das restantes. Não 
deixou de assinalar, contudo, 
que “os valores peticionados 
são até bastante modestos 
face aos danos irreversíveis 
sofridos pelas vítimas”, pes-
soas que de cuja “especial 
vulnerabilidade” o arguido se 
aproveitou.

Para além condenação 
pelos crimes, e pelos pedi-
dos cíveis, o tribunal conde-
nou ainda o arguido a pe-
nas acessórias, requeridas 
pelo Ministério Público, que 

apontam, que determinam 
a proibição do exercício de 
funções por crimes contra a 
autodeterminação sexual e a 
liberdade sexual, e a proibi-
ção de confiança de meno-
res por um prazo de 15 anos.

Em declarações ao Povo 
Famalicense à saída da lei-
tura da sentença, Jorge Cos-
ta, advogado de quatro das 
cinco vítimas, considerou 
esta uma pena “justa e ade-
quada”, não só porque pune 
a conduta do arguido, mas 
sobretudo porque “protege 
estes rapazes”. A condena-
ção a 19 anos de cadeia, 
no seu entender, “dá tempo 
para que estes rapazes se 
façam homens, e estejam 
em condições que se defen-
derem de uma futura nova 
abordagem deste indivíduo”. 
Isto porque, sublinhou, “es-
tes rapazes têm um medo 
profundo deste homem, que 
ao longo de seis anos abu-
sou reiteradamente deles, 
aparentemente à vista de 
todos, mas sem que alguém 

se apercebesse”. Neste sen-
tido, o advogado aproveitou 
a oportunidade para deixar 
um apelo a todos os agen-
tes da sociedade para que 
estejam atentos a alterações 
comportamentais de crian-
ças e adolescentes, uma vez 
que tudo parece indicar que 
é sobretudo nas relações de 
proximidade que há margem 
para a prossecução deste 
tipo de crime.

O advogado do arguido 
não quis fazer declarações 
aos jornalistas.

Arguido remeteu 
autoria dos crimes 
para um alter-ego 

Ao longo do julgamento, 
que decorreu à porta fecha-
da dada a natureza dos cri-
mes em questão, o arguido 
não assumiu a autoria dos 
crimes. Segundo a juíza, o 
homem de 29 anos remeteu 
a culpa para uma espécie 
de alter-ego, que denomi-
nou como Bruno Leite, pes-
soa que “andava com uma 
máscara, fazendo-se passar 
pelo arguido”, e a qual terá 
sido a responsabilidade pe-
los abusos. “Tentou imputar 
os factos a esta personagem 
alternativa”, sustentou a ma-
gistrada, assinalando que 
“a narrativa não se coaduna 
com o testemunho das víti-
mas”, os quais considerou 
“credíveis”.

O tribunal considerou pro-
vados todos os crimes, os 
quais deixaram sequelas nas 
vítimas, traduzidos em alte-
rações do humor, sintomas 
depressivos, dificuldades de 
socialização e pesadelos.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Homem de 29 anos abusou de cinco rapazes, vizinhos, com idades compreendidas 
entre os dez e os 14 anos

Abusador sexual condenado 
a 19 anos de cadeia

N-INVEST realiza
seminário 
em Famalicão

O projeto Oferta Qualificada, Diferenciadora e Facili-
tadora na Captação de Novos Investimentos, N-INVEST, 
promovido pela Associação Empresarial de Portugal 
(AEP), escolheu a cidade de Vila Nova de Famalicão para 
encerrar o roadshow de oito seminários que tem vindo 
a promover, um pouco por toda a região Norte, de apre-
sentação e divulgação dos seus resultados. Por cá a ses-
são acontece já esta terça-feira, 18 de junho, a partir das 
09h00, na Casa das Artes de Famalicão.

É convidada a participar neste seminário toda a comu-
nidade que direta ou indiretamente beneficia, ou poderá 
beneficiar, do projeto e seus principais outputs, associa-
dos ao mapeamento e caraterização da região Norte em 
termos de oferta de espaços de acolhimento empresarial, 
tais como a plataforma eletrónica (www.n-investportugal.
pt), o observatório, o gabinete de apoio ao investidor, entre 
outros.

As inscrições são gratuitas e decorrem online através 
do site da AEP, em www.aeportugal.pt/pt/eventos/.  

O projeto Oferta Qualificada, Diferenciadora e Facili-
tadora na Captação de Novos Investimentos, N-INVEST, 
foi lançado em maio de 2018 com o objetivo de aumentar 
a competitividade e captação de investimento na região 
Norte, através do apoio à gestão de áreas empresariais e 
serviços de acompanhamento personalizado para inves-
tidores nacionais e internacionais, numa lógica “one stop 
shop”. 

Promovido pela AEP, em cooperação com os principais 
atores, públicos e privados, o projeto N-INVEST é cofinan-
ciado pelo Norte 2020, através do Portugal 2020 e do Fun-
do Europeu de Desenvolvimento Regional.

O arguido na chegada ao tribunal



5O POVO FAMALICENSE18 de Junho de 2019



6 O POVO FAMALICENSE 18 de Junho de 2019

A cidade de Vila Nova de 
Famalicão regressa ao pas-
sado, d e4 a 7 de Julho, com 
mais uma edição da Feira 
Medieval Viking, que é já o 
mais extenso evento evoca-
tivo da presença viking na 
Península Ibérica. 

Tal como é habitual, rea-
liza-se na Praça Dona Maria 
II, e são esperadas milhares 
de pessoas no espaço cen-
tral da cidade, que são con-
vidadas a conhecer um facto 
histórico que já completou 
um milénio mas que ainda é 
desconhecido de muitos. De 

facto, foi em 2016, que se 
cumpriram mil anos sobre 
a incursão normanda/viking 
que foi enfrentada, no ano 
de 1016, no então Castelo de 
Vermoim. 

A Feira Medieval Viking é 
uma oportunidade de todos 
poderem fazer a festa mas 
também de partilhar saberes 
diversos, num ambiente fa-
miliar, acolhedor e divertido. 
A organização está a cargo 
da Escola Profissional CIOR, 
com o apoio do Município.

A realização deste evento 
justifica o apoio do Município 

já que cumpre a premissa 
da afirmação territorial e da 
projeção cultural e turística 
do concelho de Vila Nova de 
Famalicão, através de proje-
tos, iniciativas e eventos com 
valor acrescentado e dife-
renciador da oferta regional 
e nacional, apostando numa 
marca/temática Viking singu-
lar.

Há mil anos, o território 
que hoje é Vila Nova de Fa-
malicão já era estratégico no 
contexto de toda a região e 
nem os Normandos (Vikings) 
deixavam de por aqui passar 

e deixar marcas.
A envolvência da temá-

tica Viking no nosso conce-
lho acompanha também, ao 
nível gastronómico, o ba-
calhau, alimento que vários 
especialistas apontam como 
popularizado em Portugal 
pela presença normanda no 
território. Por este facto, a 
Feira Medieval Viking liga-se, 
em complementaridade, com 
a iniciativa “Dias à Mesa” 
que, neste particular, promo-
verá o consumo do bacalhau 
em diversos restaurantes do 
concelho.

Famalicão tem, desde há 
pouco mais de uma semana, 
um Parque Canino, e os pri-
meiros utilizadores já tiveram 
oportunidade de desfrutar 
do espaço. Com uma área 
de 288 metros quadrados, 
o parque localizado em Sin-

çães, junto à Casa das Artes, 
foi desenvolvido a partir de 
um projeto elaborado pela 
“Espaçus” e a sua implemen-
tação foi concretizada pelo 
município através de um in-
vestimento de 12.100 euros.

Para além dos caixotes 

próprios para os dejetos e 
dos bebedouros, o espaço 
está ainda apetrechado com 
vários equipamentos de agi-
lidade como um túnel, arco 
para salto, rampa, barras de 
salto e slalom, permitindo o 
treino, mas também muita 

brincadeira.
Para o presidente da 

Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, “a proteção e defe-
sa dos animais tem estado 
na primeira linha da nossa 
governação”. Segundo o au-
tarca, “desde 2017, quando 
criamos o pelouro da “defe-
sa do animal” que estamos 
a assumir diretamente esta 
tarefa que é também uma 
responsabilidade muito gran-
de de defender e proteger os 
animais”. 

“Com este parque, esta-
mos a permitir que os ani-
mais que não têm um espa-
ço para correr e brincar em 
segurança, o passam fazer, 
em condições de excelência, 
próprias de uma cidade mo-
derna e amiga dos animais”, 
adianta ainda Paulo Cunha.

De resto, o autarca lem-
brou ainda a campanha 
lançada recentemente pelo 
município contra o abando-
no dos animais. Assente no 
conceito de que “um ser vivo 
não é um brinquedo”, a cam-
panha promovida e realizada 
pela autarquia em colabora-
ção com o movimento “Patas 
Solidárias” pretende apelar 
a todas as pessoas e aos 
famalicenses em particular 
para que não abandonem os 
seus animais.

Quanto ao Parque Cani-
no, salienta-se que o mes-
mo está vedado em madeira 
numa altura de 1,70 m de 
forma a impossibilitar a fuga 
dos animais, sendo que os 
acessos se fazem através de 
um portão duplo. Na zona en-
volvente, a vegetação cum-
pre a função de isolamento 
acústico.

As regras de utilização do 

espaço que estão afixadas 
na entrada informam sobre 
o uso exclusivo para o exer-
cício de canídeos, sobre a 
responsabilização do acom-
panhamento dos animais por 

parte dos seus detentores; 
recomenda-se a utilização do 
espaço por animais devida-
mente desparasitados e vaci-
nados, entre outras normas. 

Praça D. Maria II acolhe o evento de 4 a 7 de Julho

Feira Medieval Viking prestes a chegar 
à cidade

Infraestrutura abriu há pouco mais de uma semana na zona verde de Sinçães

Famalicão já tem um Parque Canino

Dança
Famalicenses 
representam Portugal 
no Campeonato 
na Europa

A dupla Sérgio Costa 
e Rita Almeida, da Aca-
demia Gindança, vão 
representar Portugal no 
Campeonato da Euro-
pa de Profissionais de 
Latinas que se realiza 
no próximo sábado na 
cidade de Karlsruhe, na 
Alemanha.

Para esta que é uma 
das provas mais impor-
tantes do calendário in-
ternacional da Federação Mundial, os dançarinos contam 
com o apoio do Município de Famalicão, Federação Portu-
guesa Dança Desportiva e APPDD. 
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Mais de vinte especialis-
tas de todas as áreas de so-
cial media debatem, as prin-
cipais tendências e partilham 
casos de estudo e conheci-
mentos sobre os principais 
temas em marketing digital. 
O encontro tem lugar a 28 
e 29 de Junho na Casa das 
Artes.   

O Social Media Hacka-
thon assume-se como o 
evento de social media do 
ano em Portugal e é promo-
vido pela Swonkie, startup 
tecnológica instalada na In-
cubadora Famalicão Made 
IN - Polo Riopele, tendo a 
chancela do próprio Fama-
licão Made IN, programa da 
Câmara Municipal que visa 
exponenciar a já assinalável 
performance económica do 
concelho.

Vanessa Martins (Influen-
cer), Paulo Faustino (Get 
Digital), Helena Coelho (In-

fluencer), Martim Mariano 
(BBDO), Isabel Luna (DOTT), 
Márcio Miranda (Delta Q), 
Regina Santana (Get Digi-
tal), Pedro Costa (Loja do 
Shampoo), Vera Maia (Tudo 
Sobre Ecommerce), Ricardo 
Nunes (Mindshare), Filipa 
Mendes (Konica Minolta), 
Marta Kadosh e Rita Cava-
lheiros (Salsa) e Roberto Go-
mes (Brinfer) são alguns dos 
nomes já confirmados para o 
painel de oradores. 

Influencer Marketing, 
Content Marketing, Video 
Marketing, E-commerce 
são exemplos de temas a 
abordar no Social Media Ha-
ckathon, que tem também 
previstas conferências e de-
bates em torno das neces-
sidades do mercado e dos 
negócios em geral.  

A Swonkie é uma das 
mais bem-sucedidas star-
tups nacionais, tendo desen-

volvido uma plataforma de 
gestão de redes sociais.   

As inscrições para o 
evento podem ser feitas em 

https://socialmediahacka-
thon.com.

A 28 e 29 de Junho na Casa das Artes

Famalicão debate tendências 
do marketing digital

Escola Júlio Brandão  
vence o concurso 
“No poupar está 
o ganho”

A turma 4 do 7.º ano de escolaridade da Escola Bási-
ca 2 e 3 Júlio Brandão venceu na categoria de 3.º ciclo 
o concurso “No Poupar está o ganho”. Na sessão solene 
realizada para a apresentação dos trabalhos finalistas e 
entrega dos prémios da 9.ª Edição, a escola viu reconheci-
do o seu trabalho com o projecto “Juntos a poupar faremos 
a diferença”.

O projecto foi desenvolvido pela professora Eunice 
Carvalhal no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. O 
vereador da Educação, Leonel Rocha, o Diretor, Carlos 
Teixeira e o adjunto do Diretor, Nuno Costa, acompanha-
ram os alunos e professora nesta cerimónia que teve lugar 
Museu Papel Moeda, da Fundação Dr. António Cupertino 
de Miranda, entidade promotora.

O concurso “No Poupar Está o Ganho” visa transmi-
tir aos alunos do pré-escolar, ensino básico e secundário 
conhecimentos de educação financeira, para que se cons-
ciencializem da importância do dinheiro e possam adquirir 
competências que lhes permitam a tomada de decisões 
corretas e informadas no futuro, contribuindo para que se-
jam consumidores mais responsáveis.



Todas as pessoas, instituições e organismos 
têm uma redobrada importância na CMPPI, 
embora, também no meu entendimento, umas 
tenham mais importância simbólica e mais real 
do que outras. Claro que a Câmara Municipal, 
representada neste encontro pela Dr.ª Sofia 
Fernandes, Vereadora da Família, pela sua 
“força” política, institucional, cívica e social 
é um “ator” fundamental. Mas há outros: 
a Polícia de Segurança Pública, a Guarda 
Nacional Republicana, a Polícia Municipal, os 
Bombeiros Voluntários, os Presidentes de Junta, 
os Párocos (curiosamente não representados na 
comissão) e também as IPSS, porque estão no 
terreno, porque conhecem como ninguém 
a fragilidade de algumas comunidades e de 
algumas famílias, porque são os vigilantes a 
quem todos associamos o bem-estar social 
são também fundamentais.

1. Comissão de Proteção da Pessoa Idosa

No passado dia 4 de junho do ano corrente, participei, com 
muito gosto e atenção, na Biblioteca Municipal, na reunião da 
Comissão Municipal Alargada de Proteção da Pessoa Idosa, 
um organismo que integra, além da Câmara Municipal, um 
conjunto de outros organismos, instituições e pessoas a título 
individual que mais direta ou mais indiretamente estão em 
contato ou na proximidade das pessoas idosas do Município. 
Este grupo de pessoas e instituições reúne, por isso, as con-
dições necessárias para estabelecer e definir um conjunto de 
políticas públicas de apoio à “geração grisalha”.

O que foi mais evidente e retemperador neste encontro 
foi sentir que entre os participantes reinava um princípio de 
confiança e que todos, sem limitações, podiam expressar os 
seus pontos de vista e as suas opiniões, mesmo quando elas 
iam em sentido contrário ou não eram totalmente coinciden-
tes com as de qualquer outro participante.

Parece-me evidente e a não precisar de quaisquer justifi-

cações a necessidade de avançar para a constituição e para 
a colocação em funcionamento desta Comissão Municipal 
Alargada de Proteção da Pessoa Idosa (CMPPI). No meu en-
tendimento, ela deve ter, no essencial, três vetores de atua-
ção: prevenir a violência sobre as pessoas idosas, denunciar 
rapidamente os abusos físicos ou psicológicos contra elas 
cometidos e, em terceiro lugar, procurar também rapidamen-
te soluções para os problemas detetados.

Todas as pessoas, instituições e organismos têm uma re-
dobrada importância na CMPPI, embora, também no meu en-
tendimento, umas tenham mais importância simbólica e mais 
real do que outras. Claro que a Câmara Municipal, represen-
tada neste encontro pela Dr.ª Sofia Fernandes, Vereadora da 
Família, pela sua “força” política, institucional, cívica e social 
é um “ator” fundamental. Mas há outros: a Polícia de Segu-
rança Pública, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia Mu-
nicipal, os Bombeiros Voluntários, os Presidentes de Junta, 
os Párocos (curiosamente não representados na comissão) 
e também as IPSS, porque estão no terreno, porque conhe-
cem como ninguém a fragilidade de algumas comunidades e 
de algumas famílias, porque são os vigilantes a quem todos 
associamos o bem – estar social, têm, e ainda bem que têm, 
uma responsabilidade acrescida.

Eu incluí também como personagens principais os Páro-
cos (muito embora eles não tenham representação formal na 
CMPPI) porque eles, se quiserem, podem ter um papel de-
veras relevante em todas as componentes que podemos de-
signar como as condições de vida das pessoas idosas. Falta 
ainda na Comissão a designação de um magistrado judicial e 
compreende-se facilmente a sua importância: se não existir 
uma agilização permanente dos processos de maus tratos ou 
de violência contra idosos, de nada valem as denúncias que 
eventualmente forem feitas. Pode amenizar-se o “mal”, mas 
não se pode dar-lhe o “tratamento” que merece. Somos um 
Estado de Direito.

2. Um trabalho já notável…

As técnicas da Divisão da 
Solidariedade Social da Câ-
mara Municipal trouxeram a 
este encontro da Comissão 
alguns dados que não po-
dem deixar de nos preocupar 
a todos, mas que, paralela-
mente, nos dão esperança 
em relação ao futuro e aos 
comportamentos da socieda-
de com as pessoas idosas.

Segundo os dados fornecidos, deram entrada no serviço, 
até ao dia 31 de maio, 34 e quatro casos de violência contra 
idosos, maus tratos e violência doméstica. Destes 34 casos, 
sinalizados ou denunciados por várias entidades, há 19 pro-
cessos que continuam em análise, mas há 15 para os quais 
se encontraram soluções e alternativas, de forma a que a 
vida das pessoas tenha sequência dentro daquilo a que cha-
mamos a normalidade social. Este é o trabalho que se faz em 
silêncio, longe dos holofotes e da ribalta, mas que é a todos 
os títulos um trabalho notável. 

Um humano minimamente racional e minimamente educa-
do tem muita dificuldade em entender como é possível agredir 
fisicamente uma pessoa idosa e indefesa ou maltratá-la psi-
cologicamente. É o regresso à barbárie dos nazis nos cam-
pos de concentração que horrorizaram o mundo civilizado, 
tão bem retratada, em relatos objetivos e impressionantes, 
por Primo Levi, sobretudo no seu livro “Se isto é um homem”. 

Agredir física ou psicologicamente uma pessoa idosa por 
ambição ou dinheiro ou simplesmente porque “ela merece o 
castigo” é um crime hediondo que não tem perdão. Neste pla-
no, as pessoas idosas são equivalentes às crianças e como 
não pode haver tolerância com os crimes contra elas come-
tidos, essa tolerância também tem que ser “de zero” para os 
mais velhos.

3. Castigos exemplares…

O violador de um bébé ou de uma criança, um monstro 
qualquer que faz sofrer ou que maltrata, às vezes com um 
prazer sádico, uma pessoa idosa, não deve ter perdão do Es-
tado, das instituições judiciais e das pessoas no seu todo. Há 
casos de uma violência tão atroz que é impossível aceitá-los 
ou pactuar com eles.

Recentemente, na Índia, 8 ou 9 homens raptaram, seda-
ram e violaram uma menina de 7 anos. Em grupo, e um após 
outro, abusaram desta criança, abandonando-a de seguida 
numa floresta onde acabou por morrer.

Seis deles foram condenados a prisão perpétua por este 
crime horroroso…

Eu penso que nem a pena de morte (pela forca ou pela ca-
deira elétrica) seria suficiente (são demasiado rápidas) para 
castigar estes energúmenos! Se eu mandasse, ordenava a 
um carrasco qualquer que fizesse um furo na cabeça de cada 
um, que lhes arrancasse os olhos, as orelhas e o nariz, que 
lhes cortasse a língua e que lhes decepasse o órgão sexual, 
tudo a “sangue frio”. De seguida, que os abandonasse num 
lugar gelado, para que sofressem o equivalente (se é que é 
possível a equivalência) àquilo que esta menina sofreu!

Dia a Dia - Mário Martins

Viver e morrer…
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Cruz recebe “Passeio 
Mais Louco de Motos Antigas”

A Motobécane Clube de Portugal, a 
Associação Portuguesa do Motociclismo 
de Época, com sede em Leça da Palmei-
ra, e a Junta de Freguesia de Cruz, vão 
organizar no dia 30 de junho o “Passeio 
Mais Louco dos Motos Antigas”, com 
partida e chegada ao Largo do Senhor 
dos Aflitos, percorrendo as freguesias 
de Jesufrei, Lemenhe, Mouquim, Gavião, 
percorrerá quase toda a cidade, entrando 
depois na nacional que dá para Guima-
rães, entrando em Vale de S. Martinho, 
Gavião e finalizando em Cruz.

Este Passeio de Motos Antigas tem 
início no Largo do Senhor dos Aflitos pe-
las 10h00 e termina no mesmo sítio com 
hora prevista para cerca das 13 horas.

No fim haverá um convívio para os 
participantes e para os convidados, no Parque de Merendas do Senhor dos Aflitos.

Vão participar neste Passeio Mais Louco de Famalicão, cerca de uma centena de co-
lecionadores de Motos Antigas. Um dos grandes impulsionador esdeste evento é um co-
lecionador de Motos Antigas a nível nacional e mundial, e natural e residente na freguesia 
de Cruz. É titular de 149 motos antigas, de muitas marcas europeias e de outros países de 
fora da Europa.
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A Continental acaba de 
anunciar mais um investi-
mento de vulto na unidade 
que detém na freguesia de 
Lousado. O gigante tecno-
lógico vai investir cerca de 
100 milhões de euros na sua 
ampliação, com o objectivo 
de criar uma nova linha de 
produão, de pneus para ve-
ículos de movimentação de 
terras e para aplicações por-
tuárias, de jantes superiores 
a 24” de diâmetro. A este 
investimento está associada 
a criação de mais de 100 no-
vos postos de trabalho. 

Para Pedro Carreira, pre-
sidente do Conselho de Ad-
ministração da Continental 
Mabor “este novo investi-
mento reflete, uma vez mais, 
a confiança do acionista na 
equipa de Lousado e segue 
a nossa estratégia para a 
sustentabilidade da empre-
sa”. Naturalmente, acrescen-
ta, “para este investimento 
é crucial o apoio do Estado 
Português, sem o qual não 
seria possível trazer mais 
este novo e importante in-
vestimento para a nossa 
comunidade e para o nosso 
país”, referindo-se concreta-
mente e de novo à questão 
das acessibilidades, em que 
continua a faltar uma nova 
travessia sobre o Rio Ave. 
Esperançoso, diz: “estamos 
certos que brevemente ire-
mos contar com a nova tra-
vessia sobre o Rio Ave  para 
podermos escoar os novos 
produtos”.

Segundo Christian Kötz, 
administrador executivo do 
Grupo Continental e res-
ponsável para a Divisão de 
Pneus, adianta que este 

investimento reforça a es-
tratégia de crescimento da  
Divisão de Pneus. “Tanto os 
pneus para aplicações portu-
árias como para a movimen-
tação de terras estão nas 
áreas-chave de crescimento 
do mercado de pneus es-
peciais pesados. Esta nova 
linha de produção reflete 
claramente o nosso compro-
misso com estes segmentos 
e todo o negócio de pneus 
fora da estrada”, refere a 
propósito.

Estes 100 milhões de 
euros destinam-se à cons-
trução de uma nova nave de 
produção junto da unidade 
de produção de pneus agrí-
colas que foi inaugurada em 
2017. Esta nave estará equi-
pada com os mais modernos 
equipamentos e dispositi-
vos automáticos, que foram 
desenhados para produzir 
pneus radiais englobando 
elevados padrões ergonó-
micos. Quando estiverem a 
funcionar em pleno, estas 
novas linhas irão entregar 
três novos modelos de pneus 
para veículos de movimenta-
ção de terras e três novos 
modelos para os portos.

Para além das novas li-
nhas de produção, o Centro 
de Pesquisa e Desenvolvi-
mento em Lousado está a 
ser ampliado e será utilizado 
para testes de “performance” 
e de qualidade de todos os 
pneus agrícolas, pneus para 
portos e para movimentação 
de terras. “Com estes inves-
timentos, reforçamos  a pre-
sença em Lousado e desen-
volvemos uma fábrica que é 
das mais eficientes, apoiada 
num centro de competências 

para pneus radiais gigantes 
para uso fora da estrada. 
Ao longo dos últimos anos 
a continental já investiu 150 
milhões de euros para au-
mentar a produção de pneus 
ligeiros de alta performance 
e o arranque da produção de 
pneus agrícolas em Lousa-
do. Os investimentos como 
este são a resposta da es-
tratégia e Visão 2025 da Di-
visão de Pneus da Continen-
tal” concluiu Christian  Kötz.

Luis Castro Henriques, 
presidente da AICEP (Agên-
cia para o Investimento e Co-
mércio Externo de Portugal)  
tem acompanhado os desen-
volvimentos do projecto Con-
tinental em Portugal, diz-se 
“ particularmente contente 
com esta nova atividade da 
Continental de Vila Nova de 
Famalicão pois representa 
não só mais uma linha de 
produção exportadora para 
o mundo, mas também a 
demonstração da elevada 
competitividade desta uni-
dade industrial no seio do 
Grupo Continental”. O res-
ponsável da aghência envia 
os parabéns à Continental e 
compromete a AICEP com 
a continuidade no apoio “a 
esta empresa exportadora 
de referência”.

O ano passado a Conti-
nental Mabor produziu cerca 
de 18 milhões de pneus para 
viaturas de passageiros e 
comerciais  ligeiros e mais 
de 11.000 pneus agrícolas. 
No final do ano a empresa 
tinha no seu quadro perma-
nente mais de 2150 colabo-
radores.

Continental investe 
100 milhões 
na ampliação da 
unidade de Lousado
NOVA LINHA DE PRODUÇÃO 
DE PENUS FORA DA ESTRADA VAI CRIAR 
MAIS DE 100 POSTOS DE TRABALHO
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Durante a semana passa-
da o Governo vangloriou-se 
pela compra do SIRESP. Aos 
portugueses, esta compra foi 
anunciado como se tratasse 
daquele vestido que compra-
mos em saldos, a um terço 
do preço. Foi vendido por 
7 milhões de euros, o valor 
pelo qual a empresa foi ava-
liada no ano anterior.

A empresa de que aca-
bei de enunciar, foi a mesma 
que com o atual Primeiro-
-Ministro, enquanto Ministro 
de Administração interna em 
2006, assinou um contrato 
de 485.5 milhões de euros 
por um prazo de 15 anos.

Recapitulando, uma em-
presa que vale 7 milhões, 
possui clientes a quem tem 
que garantir serviços que 
tem um custo de 485.5 mi-
lhões até 2021. Faz-me lem-
brar aquela casa que é ven-
dida por 100 mil euros mas 
as hipotecas são valorizadas 
em 200 mil.

Não sendo suficiente esta 

discrepância, a mesma em-
presa, tem processos contra 
o estado (o novo proprietá-
rio) valorizados em mais de 
um milhão.

Esta cegueira ideológica 
permite que este governo 
entenda que o estado como 
gestor seja mais competente 
que o privado, não consigo 
perceber que exemplos exis-
tem de tal, mas vou aguardar 
pacientemente.

Perfaz agora 2 anos 
após a tragédia de Pedró-
gão. O povo português con-
tinua sem perceber o que 
falhou. Aparentemente foi 
o SIRESP. Então o contrato 
deveria ter sido cancelado e 
não acontecer o inverso.

Para mim a questão man-
tém-se foi apenas o SIRESP 
que falhou? Foram tomadas 
medidas importantes para 
que esta tragédia não se re-
pita? Ou bem pelo contrário, 
continuam-se a nomear os 
amigos do amigo, ao invés 
de técnicos com formação 

adequada?
Este governo está mais 

uma vez a provar, que para 
eles tudo se trata de um fun-
damentalismo ideológico. 
Todas as soluções se encon-
tram no seio de um algum 
familiar da família Socialista.

E o Português vai aguar-
dar até Dezembro, para sa-
ber que familiar vai para a 
gestão da empresa. Vamos 
confiar no outubro.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

A cegueira ideológica 
do SIRESP

A Associação do Volunta-
riado Hospitalar do Hospital 
de Vila Nova de Famalicão 
empossou, no passado dia 
29, os seus novos órgãos so-
ciais, que passam a ter José 
Luís Carneiro na presidência 
da direcção. 

A sessão solene realizou-
-se no Hospital, presidida 
pelo presidente da Assem-
bleia Geral da Associação, 
Francisco Sampaio, e contou 
com a presença de senhora 
vereadora da família, Juven-
tude,e  Saúde Pública, Sofia 
Fernandes, o presidente do 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, AntónioBarbosa, o Diretor 
Clínico, Manuel Rodrigues, a enfermeira directora, Deolinda Vale, o presidente da Associação 
de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão, a Provedora do Doente, Fernanda Costa, 
e ainda de diretores de serviços, enfermeiros chefe, responsáveis de vários serviços do hos-
pital e grande numero de Voluntários. 

O presidente da Assembleia Geral desejou um mandato muito direccionado para o doente, 
e focado no conforto do doente. Já António Barbosa referiu que o Conselho de Administração 
está disponível para colaborar com Associação e agradeceu as ofertas do Voluntariado. Por 
último, Sofia Fernandes agradeceu o convite e formalizou votos de um bom mandato, deixan-
do expressa a disponibilidade da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão para colaborar 
com o Centro Hospitalar. 

José Luís Carneiro assume 
presidência da Associação 
do Voluntariado Hospitalar
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A vida e obra do poeta 
Júlio Brandão foi a tela em 
branco que as oito Marchas 
Antoninas tiveram para pin-
tar. E não defraudaram. No 
final, venceu a ARCA – As-
sociação Recreativa e Cul-
tural de Antas, que com isso 
revalida o título de “Melhor 
Marcha” já alcançado no ano 
passado. A marcha obteve 
um total de 96 pontos do júri, 
e somou ao título mais ambi-
cionado o de “Melhor Letra”, 
ao conjugar uma declaração 
de amor a Vila Nova de Fa-
malicão com o lema da ima-
gem recentemente adoptada 
pelo concelho, “Famalicão, o 
seu lugar”. “Vila Nova cida-
de-poema, és a estrela do 
Norte a brilhar, e agora tens 
como lema, este chão é o 
seu lugar”, cantou a marcha 
da ARCA.

O segundo lugar do pódio 
foi para a Marcha da Asso-
ciação Unidos de Avidos, 
que obteve 95 pontos, e ven-
ceu nas categorias “Melhor 
Guarda-Roupa”, “Melhor Mú-
sica” e “ Melhor Coreografia”. 
O pódio ficou completo com 
a marcha da Associação Re-
creativa e Cultural São Pedro 
de Riba D’Ave, que conquis-
tou 80 pontos, e foi a vence-
dora do prémio de “Melhores 
Arcos”.

Já a “Marcha Mais Popu-

lar”, aquela que o júri distin-
gue pela melhor interacção 
com o público ao longo do 
percurso entre a Avenida de 
França e os Paços do Con-
celho, foi para a marcha do 
Clube Recreativo Amigos de 
Vilarinho.

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
que assistiu às marchas 
nas bancadas do anfiteatro 
improvisado nos Paços do 
Concelho, dizia-se um au-
tarca “muito satisfeito” com 
a grandiosidade do espec-
táculo proporcionado pelas 
oito colectividades que desfi-
laram, e às quais se juntou a 
marcha vencedora da edição 
infantil, a Sol Nascente de 
Ribeirão, que pela primeira 
vez abriu o evento que é um 
dos pontos altos das Festas 
Antoninas. “O nosso conce-
lho ao mesmo tempo que é 
dinâmico, é imaginativo, cria-
tivo e empreendedor, tam-
bém respeita a sua memória, 
a sua identidade, o seu traço 
histórico. Hoje tivemos aqui 
brilhantes demonstrações 
dessa relação com o territó-
rio, dessa manifestação de 
profundidade do nosso ser e 
do nosso saber, com o revisi-
tar da nossa memória colec-
tiva”, alegou o edil, que subli-
nha a “eloquência” da forma 

como cada marcha trouxe ao 
palco a identidade e a his-
tória de que fala. “O nosso 
concelho, ao mesmo tempo 
que está no pelotão da frente 
dos que são mais modernos, 
mais criativos e mais produ-
tores, é também um conce-

lho que não esquece a sua 
raiz identitária”, conclui.

Acerca da adequação 
do tema – Júlio Brandão e 
Vila Nova – ao contexto de 
uma marcha popular, Paulo 
Cunha frisa que “foi um de-
safio superado”. Admite que 

o ponto de partido não era 
fácil, mas ficou “agradavel-
mente surpreendido com a 
forma como as marchas pu-
seram no palco e ao longo 
do percurso momentos con-
cretizadores desse desafio”. 
Foi também “um bom motivo 

para que muitos fossem ao 
baú das suas memória, das 
obras, e das bibliotecas, en-
contrar Júlio Brandão e aqui-
lo que ele trouxe a Vila Nova 
de Famalicão”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Oito colectividades saíram para a rua naquele que é um dos pontos altos das Festas Antoninas

ARCA renova título de “campeã” 
das Marchas

Uma marcha com mensagem:
o amor é cura para a indiferença

Ricardo Ribeiro, responsável da marcha vencedora, fala de uma vitória “saborosa”, que 
desafiou os limites da criatividade e da interpretação poética da vida e obra de Júlio Bran-
dão, “o génio” que confessa que não conhecia e que constituiu uma “agradável surpresa”.

“Só o amor é eterno”, o subtema dado pela ARCA à sua marcha, traduz a obra de um 
homem que “falava muito de natureza e de afectos” na sua poesia, mas que era também ele 
um homem de afectos. Este foi o ponto de partida para um enredo que haveria de encontrar 
na indiferença da sociedade actual a mensagem que a associação quis passar. 

A indiferença que deixou o responsável da marcha arrepiado quando um sem-abrigo do 
Porto esteve horas a fio na rua, já sem vida, até que finalmente um casal de turistas france-
ses se apercebeu. “Aquilo mexeu tanto comigo, que se fez luz na minha cabeça”, refere a 
propósito do momento em que pensou que o amor de que tanto falou Júlio Brandão, devia 
ser invocado como “cura para a indiferença” em que mergulhou esta sociedade actual. Daí 
o elemento do sol, presente nos arcos, “sol que quando nasce é para todos, ou deveria”, 
descreve, daí as saias de papel, material muitas vezes usado pelos sem-abrigo para se protegerem, daí as rosas verme-
lhas das saias das mulheres que invocam essa espécie de “chaga social que é a indiferença”. Daí, ainda, o verde do traje 
masculino, que invoca “a esperança na mudança pela qual devemos pautar enquanto sociedade”.

Satisfeito com a vitória, mas sobretudo porque ela premeia a mensagem e a forma da ARCA a fazer passar, Ricardo 
Ribeiro desvaloriza o peso da segunda vitória consecutiva. “O peso é sempre o mesmo, o de pegar no tema escolhido pela 
Câmara e com ele fazer passar uma mensagem”.

Com 140 marchantes, a que acrescem crianças, músicos, cantores e restantes colaboradores, a marcha da ARCA co-
meçou a ser preparada em Outubro, do ponto de vista do “hardware” – tema, letra, música -, e no início do ano arrancou o 
dito “software” – arcos, elementos do traje. Nos últimos meses os trabalhos intensificaram-se, naturalmente, adianta Ricar-
do Ribeiro. Trabalho manual, houve muito: “fizemos mais de 15 mil cones de papel – de jornais e revistas -, porque cada 
uma daquelas saias levou 300 cones. Fizemos mais de 2500 rosas de papel, 50 por saia. Fizemos mais de mil leques… 
Houve muito trabalho, sim, e houve dias em que pensávamos que o trabalho não rendia, que as coisas não andavam. Mas 
também houve muito empenho, e, lá está, muito amor naquilo que estávamos a fazer”.

“Marcha Mais Popular”, Vilarimnho das Cambas

Melhro Marcha Infantil, Sol Nascente
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Antoninas: foi assim... para o ano há mais
As Festas Antonias chegaram ao fim, 

na passada quinta-feira, dia reservado 
para os eventos de cariz religioso, 

como a missão solene, a distribuição do Pão 
de Santo António e a Procissão.

Pelo meio, houve lugar para tudo o que uma 
romaria tem direito: sardinha assadas, 

carrósseis, fogo de artifício, caminhadas, 
malhadas de centeio, Descida Mais Louca...

Para o ano há mais!
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Liberdade FC promoveu 
2.º Encontro de Cavaquinhos

O Liberdade Futebol 
Clube promoveu, no âmbi-
to do programa das Gestas 
Antoninas, o 2.º Encontro 
de Cavaquinhos.

Os participantes apre-
sentaram-se, percorrendo 
ruas da Cidade, para de 
tarde, em palco, mostrarem 
algumas músicas dos seus 
reportórios, tendo mantido 
o vasto auditório sempre 
interessado até ao fim da 
apresentação

No rescaldo do evento, 
a colectividade agradece a 
colaboração da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, assim como a todos os seus 
sócios, colaboradores e espectadores. “Pela apreciação, faz-nos pensar em continuar, 
pelo que nas próximas Antoninas, tentaremos voltar a esta realização”, promete. 

Jing She
Atletas famalicense chamados 
à Selecção Nacional 
para Torneio Internacional 

Os atletas Bernardo 
Vieira (13 anos), Francis-
co Pereira (11), José Hen-
rique Silva (12) e Tomás 
Nunes (10 anos) da Esco-
la Jing-She de Famalicão, 
representarão a Selecção 
Nacional de Wushu da Fe-
deração Portuguesa de 
Artes Marciais Chinesas 
UPD, no próximop fim de 
semana, no XVIII Torneio 
Internacional de Wushu de 
Ourense, em Espanha.

Neste troféu, organizado 
pelo Departamento Galego 
de Wushu, participarão atletas de vários países e províncias de Espanha. Os atletas da 
Jing-She competem num total de 13 provas.

Alexandre Oliveira estará em Ourense, enquanto treinador da Selecção Nacional e a 
Ana Rita Rego estará também presente na função de juiz de Wushu. Bernardo Vieira, Fran-
cisco Pereira e José Henrique Silva que competem neste torneio de Espanha pela terceira 
vez e Tomás Nunes pela primeira vez, poderão contribuir mais uma vez para o sucesso de 
Portugal nesta competição de organização galega.

Os seus treinadores, Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego, confessaam-se “felizes com 
mais esta convocatória dos seus atletas à Seleção Nacional, pela segunda vez este ano, 
em que atletas da escola de Famalicão subiram ao pódio para receber ouro e bronze no 
Europeu em Moscovo.”

A Engenho – Associação 
de Desenvolvimento Local 
do Vale do Este, de Vila Nova 
de Famalicão, organizou um 
workshop subordinado ao 
tema: “Cuidados da Pessoa 
com Demência em Contexto 
Institucional”. 

Este encontro, que se 
realizou na passada quarta-
-feira no Lar “ A Minha Casa”,  
contou com a presença da 
vereadora da Família e Saú-
de da Câmara Municipal, 
Sofia Fernandes, que proce-
deu à sessão de abertura, de 
Luís Durães, enfermeiro com 
especialidade na temática 
das demências e de Marta 
Parreira, neuropsicóloga clí-
nica especialista na área da 
estimulação cognitiva nas 
demências. A sessão foi en-
cerrada por Lia Sousa, enfer-
meira especialista em saúde 
mental e psiquiatria.

Para Carla Silva, diretora 
técnica do Lar da Engenho, 
este encontro foi um “mo-
mento privilegiado para o 
conhecimento, reflexão e 
boas práticas em torno das 
pessoas portadoras destas 
doenças cada vez mais pre-
valecentes, quer em contex-
to familiar ou institucional”. 

Esta responsável acrescen-
tou ainda que “estas pes-
soas são merecedoras de 
todos os cuidados, de ges-
tos de carinho e de amor, de 
abordagens específicas e de 
ambientes e práticas estimu-
ladoras nunca descurando 
a sua condição e dignidade 
humana”. 

No decorrer dos trabalhos 
os participantes, diretores 
técnicos e auxiliares de ação 
direta de instituições com 
respostas sociais de Lar e de 
Serviço de poio Domiciliário, 
do município de Vila Nova de 
Famalicão e da região, foram 
sensibilizados e esclarecidos 
sobre aspetos relacionados 

com a abordagem centrada 
na pessoa com demência, 
demência e envelhecimento, 
e estratégias e técnicas de 
estimulação e comunicação.

Esta iniciativa enquadrou-
-se no programa comemo-
rativo do 25.º Aniversário da 
Engenho, que decorre ao 
longo deste ano.

Engenho promoveu workshop 
sobre “Cuidados da Pessoa com 
Demência em Contexto Institucional”

Amarcultura vence Concurso 
de Cascatas a Santo António

A Associação Amarcul-
tura venceu, pelo terceiro 
ano consecutivo, o concur-
so das Cascatas a Santo 
António, no âmbito das fes-
tas Antoninas. Para além 
da temática relativa a Santo 
António, como o cântaro de 
barro, os peixes e o famo-
so pão, o grupo de Calen-
dário conciliou o universo 
camiliano com a tradição 
das festas populares. Na 
cascata podia ser aprecia-
da uma réplica, com grande 
detalhe, da Casa de Camilo 
Castelo Branco da autoria do artesão de Ribeirão, Américo Rocha. Também podia ver-se 
uma imagem do escritor numa cadeira de baloiço, obra da ceramista Maria José Cardoso, 
da Fundação Castro Alves. Toda a mecanização da cascata foi da responsabilidade dos 
técnicos David Oliveira e João Mendes. 
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A Associação Gerações 
levou à concha acústica do 
Parque da Devesa, no pas-
sado sábado, a na sua festa 
de final de ano letivo. O es-
petáculo “ser feliz é natural”, 
título que a instituição adian-
ta ter sido sugerido por uma 
mãe, levou as crianças, pais, 
avós e famílias até àquele 
espaço para uma tarde de 
convívio.

A festa da Gerações co-
meçou nos Serviços Educa-
tivos do Parque da Devesa, 
com a “Mostra do Clube 
Sénior”, um momento e um 
espaço especialmente dedi-
cado aos seniores que fre-
quentam a instituição, com 
uma pequena, mas expres-
siva, exposição dos seus tra-
balhos, muita música popular 
e a distribuição dos diplomas 
a todos os que frequentaram 
as atividades desenvolvidas 
pela Gerações ao longo do 
ano. 

O Centro Comunitário 
da Associação Gerações, 
através do Clube Sénior, en-
globa, nas suas atividades 
internas e externas, cento e 
setenta e cinco seniores (nú-

meros de 2019) que, integra-
dos em grupos de interesse 
comum, desafiam todos os 
dias a idade, apostando num 
envelhecimento ativo e sau-
dável. As atividades vão da 
informática e da dança ao 
aprender a andar de bicicleta 
e às visitas de estudo.

Já ao final da tarde, na 
concha acústica do Parque 
da Devesa, começou o es-
petáculo “Ser feliz é natural”, 
integralmente idealizado, 
produzido e realizado pelas 
colaboradoras da Associa-
ção Gerações, sob a orien-
tação da Diretora Técnica da 
instituição, Daniela Silva.

Perante cerca de sete-
centas pessoas, onde esta-
vam maioritariamente pais, 
avós e outros familiares das 
crianças, foram estas as 
grandes protagonistas deste 
espetáculo de cor, de som e 
de muita natureza. Berçário, 
creche 1, creche 2, pré-es-
colar 1, pré-escolar 2, centro 
educativo e também o clube 
sénior encheram o grande 
palco de ritmo, de música, de 
acrobacias e de canções que 
tinham como grande cenário 

a natureza e todos os bens 
que ela produz.

“As árvores, os rios, as 
conchas, as pinhas, as flo-
res, os animais (até uma 
jiboia apareceu), as aves 
do “Orizuro”, a trovoada, o 
vento, a chuva e o sol foram 
enchendo o palco, num hino 
à criação, excelentemente 
interpretado pelas crianças 
da Associação Gerações”, 
descreve a Gerações, que 
fala de um “envolvimento 
das crianças e dos seniores 
na defesa daquilo que é na-
tural, o que vai de encontro 
às praticas pedagógicas da 
Associação Gerações que 
ainda recentemente recebeu 
da Editora Leya o reconheci-
mento de “Escola amiga das 
crianças”, uma iniciativa pa-
trocinada pelo Presidente da 
República. Ser feliz é natural 
como ser criança é natural”.

Um dos momentos mais 
emotivos desta festa foi o da 
“despedida” das crianças do 
pré-escolar que vão agora 
seguir novos rumos em es-
colas do 1º. ciclo. Ser “fina-
lista” é um passo importante 
na vida destas crianças. A 

Gerações reservou-lhes um 
momento especial de cari-
nho pelos contributos e pelo 
enriquecimento que elas e 
os pais trouxeram durante 
muitos anos à instituição, 
com as dedicatórias das 
educadoras que os acompa-
nharam a marcarem emoti-
vamente estes momentos.

Os seniores do Clube Sé-
nior encerraram com danças 
cheias de ritmo e movimento 
este “show da natureza” e 
este espetáculo “natural” que 
uma participante residente 
na Freguesia de Nine classi-
ficou de “belo como sempre 
e cheio de mensagens so-
bre o mundo”, dando os pa-
rabéns a todas as crianças, 
seniores e colaboradoras da 

associação. Um outro as-
sistente disse também que 
“nenhuma outra instituição 
constrói um espetáculo com 
estas caraterísticas, com es-
tas lições e com esta vida”. 

A festa prolongou-se pela 
noite dentro, com um pique-
nique nos relvados do Par-

que da Devesa, onde mar-
caram presença as famílias 
com as suas crianças e os 
seniores da Associação Ge-
rações.

Festa do final de ano lectivo subiu ao palco do anfiteatro daquele espaço verde

Gerações levou “ser feliz é natural” 
ao Parque da Devesa

As Escolas Básicas D. 
Maria II e Vale do Este, 
em Arnoso Santa Ma-
ria, celebraram a 31 de 
Maio e 7 de Junho, res-
pectivamente, o Dia do 
Patrono.
A festa iniciou-se com 
uma homenagem à 
“Rainha D. Maria II e 
seu marido” com música 
e flores. Os alunos par-
ticiparam na festa com 
canções, danças, decla-
mações de poemas e peças de teatro. Vários elementos da comunidade educativa contri-
buíram com um momento enérgico de karaoke , dançando ao ritmo da música. 
As Associações de Pais de ambas as escolas disponibilizaram comida e bebidas, cujos 
fundos reverterão para o melhoramento dos espaços escolares.
No rescaldo da festa o Agrupamento agradece à Câmara Municipal, Primor, CIOR, pre-
sidentes de Junta de Freguesia, Associações de Pais, Milho D’Oiro, Bombeiros Fama-
licenses, professores, alunos, e assistentes  técnicos/operacionais pela colaboração e 
empenho. À equipa organizadora “deixamos uma palavra de apreço, pelo esmero profis-
sionalismo colocado na preparação e desenvolvimento da atividade, contribuindo para uma 
colossal  envolvência de todos. Um enorme bem-haja a todos!!!”, conclui o Agrupamento.

Escola D. Maria II e do Vale do Este
celebraram Dia do Patrono

Jardins de Infância de Bairro e Riba 
de Ave são Escolas Empreendedoras

O Jardim de Infância de 
Riba de Ave e Bairro, ambos 
do Agrupamento de Escolas 
de Pedome, foram distingui-
dos com a Bandeira Escolas 
Empreendedoras, ao abrigo 
do projecto “Ter Ideias para 
Mudar o Mundo”.

Estes Jardins de Infân-
cia, apresentaram os respe-
tivos Projetos desenvolvidos 
pelas respetivas Crianças e 
Educadoras, durante o ano 
letivo que se encontra a ter-
minar: o Projeto “Aromatizar 
sabores” dinamizado na 
Sala de Jardim de Infância de Bairro pela Educadora Rosa Maria Oliveira, e o Projeto “Os 
castelos”, dinamizado pela Educadora Josefina Rosa Castro, do JI de Riba de Ave.

A cerimónia de entrega dos prémios teve lugar no passado sábado em Rilhadas, Fafe.
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“À mostra” é o título da 
apresentação dos primeiros 
trabalhos profissionais dos 
finalistas do Instituto Nacio-
nal de Artes do Circo (INAC), 
em coprodução com a Casa 
das Artes de Vila Nova de 
Famalicão, que sobem ao 
palco durante toda esta se-
mana, a partir das 21h30. 

O primeiro espectáculo já 
aconteceu ontem (segunda-
-feira), e prosseguem até sá-
bado. O ingresso custa qua-
tro euros ou dois euros para 
estudantes e portadores do 
Cartão Quadrilátero Cultural. 

Em palco estarão jovens 
artistas oriundos de diversos 
países como França, Espa-
nha, Alemanha, Inglaterra, 
Grécia, Brasil, Costa Rica, 
Israel, Colômbia, Israel e, 
claro, Portugal.

A Casa das Artes enche-
-se de circo contemporâneo 
desenvolvido pelos finalis-
tas do INAC, em solos que 
corporizam os primeiros 
trabalhos profissionais e 
acabados daqueles artistas. 
Ontem foi feita a abertura do 
conjunto das apresentações 
a solo, com a apresentação 
da performance da turma, 
com o título “Raízes”, com 

base no texto do livro “A 
desumanização” de Valter 
Hugo Mãe.

Descreve a sinopse: “Nos 
meus sonhos imaginava jar-
dins de crianças. As árvores 
baixas dos corpos, falando, 
brincando com os braços, e 
os pássaros pousando entre 
as folhas. Os braços deita-
vam folhas e seguravam ni-
nhos nas mãos e as crianças 
eram sempre pequenas, ani-
madas de ingenuidade, gra-
tas pela vida sem saberem 
outra coisa que não a vida. 
E sonhava que as pessoas 
japonesas vinham ao jardim 
contemplar, e deitavam água 
de regadores coloridos que 

lavavam os pés-raízes das 
crianças-bonsai. E só de 
noite, quando bem escuro, 
alguém vinha com as facas 
para laminar as partes dos 
corpos que se alongavam. 
Laminavam cuidadosamen-
te, todas as noites, para que 
não deformassem as crian-
ças, para que avelhassem 
sem se notar. Incapazes de 
mostrar a idade. Apenas li-
vres para usarem a idade 
na manutenção eufórica da 
infância. Sofreriam os cortes 
caladas. Conscientes da ma-
ravilha que aquela dor lhes 
trazia”.

O INAC - Instituto Nacio-
nal de Artes do Circo é um 

polo internacional dedicado 
exclusivamente às artes do 
circo localizado em Vila Nova 
de Famalicão e membro da 
Federação Europeia de Es-
colas de Circo Profissionais. 

Tem como missão formar ar-
tistas, capazes de uma abor-
dagem pluridisciplinar que 
assegure o surgimento e a 
afirmação de novas estéticas 
e levar o circo a todos os pú-

blicos, assim como a difusão 
e a implementação do circo 
contemporâneo em Portugal 
proporcionando uma nova 
oferta e enriquecendo o pa-
norama cultural vigente.

AFPAD promoveu 
grande noite de fados

A AFPAD (Associação 
Famalicense de Preven-
ção e Apoio à Deficiência) 
organizou, no passado dia 
9, uma grande noirte de 
fados.

Tudo foi preparado ao 
pormenor e organizado 
com a colaboração ativa 
dos utentes que nos dife-
rentes ateliers distribuí-
ram tarefas, constituíram 
equipas e elaboraram as 
lembranças. “Esta noite só 
foi possível com o envolvi-
mento da equipa do ‘Lar a 
minha casa’ e dos  nossos clientes que foram incansáveis na preparação deste evento”, 
suspenta a AFPAD no rescaldo do evento.

O vereador, da Educação Leonel Rocha, marcou presença no evento e enalteceu o tra-
balho que a equipa da AFPAD realiza na promoção da autonomia e da participação ativa  
na comunidade. Como deixou claro nas palavras que a todos dirigiu que “a inclusão é pos-
sível de acontecer” se todos tivermos foco nela. A PASEC também esteve representada 
pela sua presidente, Sara Gomes, que parabenizou os utentes e a equipa pela iniciativa 
afirmando  que a PASEC estará sempre disponível para todas as colaborações que visam 
o desenvolvimento de uma comunidade em que se priveligia a promoção de competências 
e a inclusão social.

“Monttra” é proposta tecnológica
anti-contrafação 

A Monttra quer revolu-
cionar o controlo das con-
trafações a partir de Vila 
Nova de Famalicão. A star-
tup tecnológica desenvol-
veu uma tecnologia, assen-
te numa mega plataforma 
de dados e numa aplicação 
digital, que garante a au-
tenticidade do produto ao 
longo de toda a cadeia de 
distribuição, até chegar ao 
cliente final. 

A Monttra assume assim 
a defesa do negócio dos 
outros como a sua base de 
negócio. “E nem foi preciso investir muito”, comenta Fernando Veloso, fundador da startup 
famalicense, quando explica a construção da sua ideia, pronta a apresentar-se ao mercado 
depois de um investimento na ordem dos 10 mil euros. “Contratei uma empresa de infor-
mática e dei-lhe a hipótese de participar no capital da Monttra ou de vender o serviço de 
desenvolvimento da plataforma. E eles optaram por ser nossos sócios”, explica Fernando 
Veloso, ex-quadro da Riopele, que junta mais três sócios neste projeto.

A Monttra impossibilita a entrada de produtos de marca falsificados no mercado. E, ao 
contrário da oferta anti-contrafação disponível no mercado, não se propõe autenticar a 
qualidade da produção ou certificar a conformidade de uma peça ou produto de marca. 
“Fazemos a diferença porque asseguramos a monitorização do processo de transmissão 
da propriedade“, enfatiza. 

Ainda de acordo com Fernando Veloso, para além de inibir a contrafação, o sistema 
“permite aos produtores e às marcas conhecer em tempo real o percurso de cada item 
produzido até ao cliente final, contribuindo para o consumo responsável e em segurança e 
um controlo interno eficaz”.

A Reguladora, o mais antigo fabricante de relógios da Península Ibérica, é o primeiro 
cliente da Monttra, que está agora a fechar os primeiros contratos com operadores na-
cionais ligados à moda, vinhos, medicamentos, dermocosmética, relojoaria, peças para 
automóveis e artistas plásticos.

Espectáculos começaram ontem e prolongam-se até ao próximo sábado

Finalistas do INAC mostra,-se na Casa das Artes
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O piloto famalicense Pe-
dro Almeida, e o navegador 
Nuno almeida, vão estar no 
Rali de Castelo Branco, pro-
va do Campeonato de Portu-
gal de Ralis, a realizar já no 
próximo fim de semana (dias 
22 e 23 de junho).

Esta é a primeira prova 
do campeonato em asfal-
to e a equipa garante que 
está “a preparar com afinco 
a nova fase da temporada”. 
Pedro Almeida dá conta de 
“um conjunto de alterações 
a fazer no Skoda Fabia R5 
para a nova fase de asfalto, 
nomeadamente na suspen-
são, travões, pneus ou dife-
rencial”, acrescentando que 
“vamos procurar encontrar 
a melhor combinação para 
este rali”. Para além das 
mudanças no carro, o pilo-
to aborda a necessidade de 
“mudar um pouco o estilo de 
condução”. No entanto, mos-
tra-se confiante: “trazemos 
os indicadores da temporada 
passada em que nos adap-
tamos bem ao andamento e 
os resultados conseguidos 
trazem-nos expectativas 

positivas”. Pedro Almeida 
confessa mesmo expectati-
vas elevadas: “terminamos 
a fase de terra com o nosso 
melhor resultado, um quar-
to lugar no campeonato no 
Rally de Portugal, sinal de 
que fizemos um percurso em 
evolução. Queremos manter 
este registo para a fase de 
asfalto que temos pela frente 
para manter a competitivida-
de demonstrada desde o iní-
cio do ano”. 

O Rali de Castelo Branco 
começa no sábado, 22 de ju-
nho, com as primeiras cinco 
das dez especiais de classi-
ficação que compõe a prova. 
No total são quase 129 quiló-
metros cronometrados.

“Iremos fazer os neces-
sários reconhecimentos nos 
dias que antecedem o rali, é 
uma prova com especiais de 
classificação novas, perce-
bemos da apresentação feita 
que o rali vai ser muito rápi-

do, exigente na condução, e 
estamos convictos de muita 
disputa ao segundo. Vamos 
procurar preparar-nos para 
a exigência e somar pontos 
para o campeonato” rematou 
o piloto.

Pedro Almeida e Nuno Al-
meida ocupam nesta altura o 
sexto lugar do Campeonato 
de Portugal de Ralis com 32 
pontos. 

Campeonato de Portugal de Ralis

Rali de Castelo Branco marca início 
da fase de asfalto

Trial 
Famalicense vence 
e assume luta 
pela liderança do 
Campeonato Nacional

O famalicense 
Paulo Ballas Ju-
nior venceu a sua 
primeira prova na 
classe dos Con-
sagrados na prova 
realizada em Góis. 
Segundo o atleta 
esta foi “uma pro-
va com zonas de 
elevado nível de 
dificuldade, num 
terreno muito difí-
cil pelas suas ca-
racterísticas”. 

Vencidas as 
dificuldades desta 
prova de estreia, 
Paulo Ballas Ju-
nior assume “a luta 
pela liderança no Campeonato Nacional de Trial”. 
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Na próxima quinta-feira, 
dia 20, celebra-se a Soleni-
dade do Santíssimo Corpo e 
Sangue de Cristo, uma festa 
móvel em que se evoca a 
presença real de Cristo na 
Eucaristia, de grande tradi-
ção para a Igreja Universal, 
mas também para a Igreja do 
Arciprestado de Vila Nova de 
Famalicão. 

O Arciprestado de Vila 
Nova de Famalicão assina-
la esta data, à semelhança 
do que tem acontecido nos 
últimos anos, através da re-
alização da Procissão Arci-
prestal do Corpo de Deus. 
A celebração, presidida pelo 
Arcipreste, o padre Armindo 
Paulo Freitas, tem início às 
18h00 na Igreja Nova Matriz, 
com oração de vésperas ao 
Santíssimo, um momento 
preparado pela Equipa Arci-
prestal da Pastoral Litúrgica, 
que contará com a reflexão 
partilhada pelo padre Alber-
to Vieira, sacerdote combo-
niano. De lá segue depois a 
procissão Eucarística, per-
correndo várias artérias da 
cidade até finalizar na Antiga 

Matriz, sempre acompanha-
da com cânticos de louvor e 
Adoração ao Santíssimo Sa-
cramento. 

Todas as comunidades 
paroquiais do Arciprestado 
estão convidadas a tomar 
parte activa nesta celebra-
ção, fazendo-se representar 
pelos seguintes elementos: 
Cruz paroquial e Círios, Ban-
deiras (do Santíssimo Sacra-
mento ou do Sagrado Cora-
ção de Jesus) e Acólitos com 
o Turíbulo.

Todos os cristãos do Ar-

ciprestado são também con-
vidados a associar-se a esta 
celebração, que “constitui 
um momento privilegiado de 
oração diante de Jesus Sa-
cramentado, presente e vivo 
no Pão da Eucaristia, que Se 
oferece como alimento de 
salvação, penhor da nossa 
alegria, interpelando-nos a 
viver como discípulos mis-
sionários e a Ser Esperança 
na vida dos irmãos”.

Esta quinta-feira às 18 horas

Procissão Arciprestal 
do Corpo de Deus 

Alunos do Clube das 
Energias Renováveis e Am-
biente da Escola Profissio-
nal Cior foram vencedores 
da regata solar e da corrida 
em pista de carros solares, 
do Grande Prémio da Fun-
dação Frei Gil, realizado, no 
passado dia oito, em Bustos, 
Oliveira do Bairro

Ao ficarem classificados 
em primeiro lugar nas duas 
modalidades, ”os alunos da 
CIOR puseram à prova co-
nhecimentos, competências 
transdisciplinares e a sua ca-
pacidade de inovação”, afir-
mou Manuel Vieira, profes-
sor responsável pelo clube.

O Grande Prémio Frei Gil 
é o maior evento desta natu-
reza, da região centro e nor-
te do país, envolvendo anu-
almente dezenas de escolas 
básicas e secundárias em 
competições de protótipos 
movidos a energia solar.

O Clube de Energias 

Renováveis e Ambiente da 
CIOR, que entrou em funcio-
namento neste ano letivo, é 
frequentado por alunos dos 
diferentes cursos lecionados 
nesta escola profissional e 
tem como grande objetivo 
sensibilizar os seus mem-
bros para a importância das 
energias renováveis e pro-
cessos de descarbonização, 

bem como para os grandes 
problemas ambientais que 
a sociedade enfrenta e que 
exigem “consciencialização 
e ações de intervenção com 
base na lógica de pensar no 
global e agir no local”, acres-
centou Manuel Vieira.

Alunos da Cior vencem 
prémio com protótipo 
movido a energia solar

A Associação Comercial 
e Industrial de Vila Nova de 
Famalicão (ACIF) formali-
zou, no passado dia 7, um 
protocolo com a SEMET 
– Segurança e Medicina 
no Trabalho, com vista à 
prestação de serviços, em 
condições mais vantajosas, 
a todos os associados. O 
compromisso foi selado nas 
instalações da SEMET, na 
Rua Augusto Correia, pelo 
presidente da ACIF, Fernan-
do Xavier Ferreira, e Pedro 
Real, em representação da 
SEMET. 

Em nota de imprensa, a 
ACIF adianta que “este pro-
tocolo insere-se no objetivo 
da maior proximidade da 
ACIF com todos os seus as-
sociados, possibilitando-lhes 
o acesso a um leque variado 
de serviços, em condições 
diferenciadas face a outros 
clientes”. Serviços de segu-
rança no trabalho, medicina 
no trabalho, segurança ali-
mentar (HACCP), projetos 
de segurança contra incên-
dios em edifícios (SCIE) so-
bre as categorias de risco, 
elaboração de medidas de 
autoproteção (MAP’s), pre-

paração, formação e realiza-
ção de simulacros de acordo 
com as MAP’s, formação 
profissional certificada e co-
ordenação de segurança em 
fase de obra, são algumas 
das áreas de atuação dispo-
nibilizadas.

A SEMET, sustenta a 
ACIF, “tem serviços espe-
cializados e capacidade 
para o fornecimento desses 
serviços, tendo em vista a 
promoção da saúde e bem-
-estar dos trabalhadores, 
numa lógica de prevenção, 
contribuindo para que as 
empresas cumpram a legis-

lação em vigor, reduzam os 
acidentes de trabalho e o ab-
sentismo, com vista ao au-
mento da sua produtividade”.

A parceria insere-se na 
lógica de trabalho da atual 
direção da ACIF, “com as-
sociados e para associados, 
defendo os seus interesses 
e possibilitando o acesso a 
descontos e condições es-
peciais, na obtenção de pro-
dutos e serviços que possam 
necessitar”. No essencial a 
ACIF quer ser actor na poro-
moção da dinâmica econó-
mica e comercial no conce-
lho e entre associados.

ACIF: parceria com SEMET 
traz benefícios 
aos associados
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VENDO
Terreno para construção 

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

DIVERSOS

VENDO
Escritório 
c/ 51 m².

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

Alvará para prestações de serviços, 
restauração e comércio.

TLM.: 933 594 771

VENDO
T2 em Oliveira

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

TLM.: 914 904 464

VENDO
Casa grande c/ terreno 

em Calendário.
TLM.: 969 994 181 

VENDO - 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!
252 312 435

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

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

PART-TIME
Das 16h às 20h

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

TLF.: 252 044 173

ALUGA-SE
Loja em Viatodos perto do BPI 

área 83m². Preço 425€ com 
certificado energético.

TLM.: 919 701 906
ORAÇÃO A

 S. JUDAS TADEU
Advogado dos casos difíceis 

e desesperados. Reze 9 
Avé-Marias durante 9 dias.
Peça 3 desejos: 1 possível 
e 2 impossíveis e ao nono 

dia publique o aviso. 
Cumprir-se-á mesmo que 

não acredite. E.M.

PRECISA-SE
Homem para pequenos 

trabalhos. Pode ser 
reformado.

TLM.: 914 931 085

ALUGO
T1 ao lado do 
Mini-Preço em
 Calendário.

TLM.: 918 154 587

SENHORA
Oferece-se para serviços 

de limpeza em 
residências e escritórios.
TLM.:  919 191 955

VENDO
Arca congeladora, máquina 

de lavar loiça e esquentador. 
Tudo a funcionar bem.

TLM.: 911 811 400

ADMITE-SE
Funcionário para Estação de 

Serviço com carta de condução, 
full time, entre os 18 e os 40 anos.
TLM.: 912 389 067

TRESPASSE
Café Afonso em 

Ruivães- Famalicão. 
Café em pleno 
funcionamento 

totalmente equipado.
TLM.: 924 153 803

Empresa metalúrgica 
em V. N. Famalicão
 pretende recrutar: 

OPERÁRIO PARA PRODUÇÃO
 Entrada Imediata
(Com ou sem experiência profissional)

Oferecemos:
- Vencimento compatível com a experiência 
- Prémios de produtividade e assiduidade
- Formação Profissional 
- Cantina própria

CANDIDATURAS PARA: 
Rua do Carvalhinho, 25 - Apartado 5012 | 
4760-648 Lousado | TLF.: 252490020 
Email: rh@cmw.pt

MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE

Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificulda-
des da vida, amor, sorte, inveja, negócios, maus-olhados, 
insucessos escolares, maus-vícios. Faz aproximação e 
afastamento. Resultado na mesma semana. Todos os dias 
das 8 às 19 horas. 

 POSSÍVEL DESLOCAMENTO
PAGAMENTO APÓS O RESULTADO

RESULTADOS IMEDIATOS 
(Junto ao MacDonalds de Famalicão)

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

ALUGO
T3 remodelado, mobilado no 
Shopping Town com ou sem 

lugar de garagem.
TLM.: 939 072 973

ANUNCIE
AQUI!
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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

ESTE ANÚNCIO
É só para quem 

gosta de O natural 
molhadinho 

do início ao fim. 
Das 8h às 24 horas.
TLM.: 919 615 001

A ADORÁVEL 
PORTUGUESA
Divorciada, meiga e sensua. 
Peito XXL, coxa grossa, oral 

ao natural divinal e 69 guloso.
Todos os dias.

TLM.: 917 392 262

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

1.ª VEZ 
PORTUGUESA
Olá sou uma portuguesa, 
loira, 35 anos, sensual, 

meiga e atrevida. Completa 
oral ao natural, massagens 
relaxantes. Deslocações a 

hoteis. Foto real. Sem 
enganos. Venha comprovar.

TLM.: 967 599 723

VIVIANE
Boca de Mel. Desfrute de

 bons momentos em 
ambiente envolvente e 

relaxante. Oral delicioso, 69, 
carícias. Com vídeo erótico. 
Não atendo privados e fixos. 

TLM.: 913 441 183

MULATA 
PORTUGUESA

Educada, discreta, fogosa e 
gostosa. Sou bem meiguinha, 
peito XXL para espanholada, 

mi... e oral ao natural. Adoro por 
trás. Completa.Todos os dias.

TLM.: 912 053 845

SARA
Linda, momentos 

inesquéciveis, ambiente 
sedutor, faço deslocações 

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

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

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

MULHER 
SAPEQUINHA 
Toda jeitosa, jeito de menina

 e charme de mulher. 
Explosão na cama. 

Toda cheirosa.
TLM.: 912 678 238

1.ª VEZ
ANA LUÍSA

Loira, bonita, sexy, carinhosa 
e muito simpática. O guloso e 

molhadinho. Massagem relaxante 
e acessórios. Local discreto c/ 

higiene. De seg a sabado.

TLM.: 910 822 373

1.ª VEZ
TRAVESTY LEITEIRA

23 anos a iniciar, corpo 
bem feito, dote 22/6 O., 69, 

beijos, chuva dourada 
e leitada ao fim garantida.
TLM.: 915 696 998

1.ª VEZ
BOY DOTADO

Rapaz 22 anos, 
ativo/passivo XXL 

avantajado. Boca quente, 
rabo guloso, nas calmas.
TLM.: 915 696 001

NOVIDADE
RAINHA DO MI...

Adora beijar, doce como favo 
de mel, O molhado, 69, beijos 

colados, linguado c/ nectar 
profundo. Venha saborear.

TLM.: 920 323 716

NOVIDADE 
TIA E SOBRINHO

Tia trintona, loira em Braga + 
sobrinho ativo/passivo. Bom 

vergalho. Para um bom convivio.
TLM.: 964 116 657

NOVIDADE
Portuguesa,

 24 anos, 
meiguinha e

 safada, elegante, 
linda, bonequinha.

TLM.:910 824 869

CINTYIA
Bela e elegante. Todo o 

prazer com muito carinho 
sem pressa para te fazer 
sentir amado e realizar 
teu prazer com higiene
 e qualidade garantida.

TLM.: 915 934 015

RELAX RELAX




