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Sim, sim, já sabemos que o troço da entrada da A7 não é de ninguém... 
Ou seja, esta cratera abissal, de que muitos condutores 

se desviam a tempo, outros não conseguem evitar, 
não é da responsabilidade de ninguém...

Ou seja, ainda, no dia em que um acidente de viação se der por culpa 
do mau estado da via, a responsabilidade será de ninguém, 

o “culpado” mais famoso de Portugal!
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O adro paroquial de Ga-
vião vai ser requalificado 
com o objectivo de o tornar 
“mais funcional e com a no-
breza que um espaço como 
este reclama”. A garantia foi 
deixada pelo presidente da 
Câmara Municipal de Fama-
licão, Paulo Cunha, na ses-
são pública de apresentação 
do projeto de requalificação 
do espaço, inserida nas co-
memorações do Dia da Fre-
guesia realizada no passado 
dia 14 de junho.

Segundo o edil famalicen-
se, a obra “vai melhorar mui-
to as condições de acesso a 
um conjunto de funções prio-
ritárias para a comunidade 
de Gavião”, como é o caso 

da igreja, da casa mortuária, 
do centro paroquial e do ce-
mitério, mas vai também tor-
nar o espaço mais útil para 
as pessoas, “com diversos 
usos”. 

A empreitada, que deverá 
arrancar e ficar concluída em 
2020, implicará a pavimen-
tação de um largo junto à 
igreja, cuja entrada contará 
com duas áreas de espaços 
verdes, e a construção de 
uma nova praceta circular. 
Uma alteração baseada no 
conceito de um adro versátil 
sem ser dissonante com a 
envolvente, trazendo união 
a um conjunto urbano que se 
encontra descaraterizado e 
marcado pelo seu uso indis-

criminado. 
Paulo Cunha lembrou ain-

da que o projeto está receti-
vo a novos contributos que 
melhorem a proposta apre-

sentada. 

Adro da Igreja de Gavião 
vai ser requalificado

Dono de empresa 
de segurança 
detido 
por actividade 
ilegal e burla

O proprietario da 
empresa de segurança 
privada Ovisegur, com 
sede em Vila Nova de 
Famalicão, foi detido na 
passada terça-feira no 
âmbito de uma opera-
ção da PSP do Porto. O 
homem, de 52 anos de 
idade, será suspeito dos 
crimes de segurança ile-
gal e burla.

Em causa estará o 
facto da empresa não 
ter alvará para alarmes e rondas, estando em causa uma 
burla que terá lesado cerca de 30 clientes. A detenção foi 
promovida pelo Departamento de Segurança Privada da 
PSP do Porto, com o suspeito a ficar retido na esquadra 
da PSP de Famalicão.

A empresa Ovisegur, disponibiliza serviços de vigi-
lância em bens móveis, imóveis, assim como o controlo 
de entrada, saída e presença de pessoas, bem como a 
prevenção da entrada de armas, substâncias, engenhos e 
objetos de uso e porte legalmente proibidos em edifícios 
e recintos de acesso vedado ou condicionado ao público.

Apesar de na sua página referir que a actividade se en-
contra acoberta de licença, através do alvará 197 A, alínea 
a), emitido pelo Ministério da Administração Interna, a PSP 
adianta que tal não corresponde à verdade.

Brufe: Caminhada 
Solidária a 6 de Julho

O Futebol Clube Brufense promove, no próximo dia 6 de 
Julho, uma Caminhada Solidária.

A partida terá lugar pelas 17h00, do campo de futebol da 
colectviidade, para um percurso de cerca de oito quilómetros.

O objectivo da iniciativa, que custa três euros e um bem 
alimentar aos participantes, é apoiar a Liga Portuguesa Con-
tra o Cancro, e as famílias carenciadas da freguesia, para as 
quais reverterão os bens angariados.

Haverá aquecimento com um aula de zimba, e prémio para 
a equipa mais numerosa a participar na caminhada.
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“Contra a ingerência, 
pela porta de trás, do poder 
executivo no poder judicial”, 
e pela concretização de um 
conjunto de outras reivindi-
cações, que vão da valoriza-
ção da carreira profissional 
à questão remuneratória, os 
oficiais de justiça do Tribunal 
de Vila Nova de Famalicão 
iniciam hoje (terça-feira) uma 
greve que se repetirá a 28, 
com uma concentração do 
distrito judicial frente ao Pa-
lácio da Justiça do Porto, e 
se repete nos dias 2, 4 e 12 
de Julho, com paragens par-
ciais diárias.

O delegado sindical Jo-
aquim Queirós adianta ao 
Povo Famalicense que esta 
nova greve, depois da que 
pontuou o final do ano pas-
sado, tem por objectivo “cha-
mar à atenção para os nos-
sos problemas”, e alertar a 
sociedade civil para o ataque 
que o Ministério da Justiça 
estará a ponderar fazer à in-
dependência dos oficiais de 
justiça, alterando o modelo 
da sua avaliação, depois de 
já ter vetado as negociações 
em curso, desde Setembro 
de 2016, com vista à elabo-
ração de um novo estatuto 
profissional, e de não ter 
concretizado nenhuma me-
dida com vista à valorização 
da carreira profissional da 
classe.

Segundo o porta-voz dos 
oficiais de justiça, “está em 
curso a tomada de medidas 
que indicam a ingerência do 
poder executivo no poder ju-
dicial, com a politização do 
estatuto socioprofissional 
dos Oficiais de Justiça, no 
qual a tutela defende uma su-

balternização destes profis-
sionais e a sua subsequente 
subalternização e subservi-
ência”. Joaquim Queirós ale-
ga que a alteração que está 
a ser equacionada na avalia-
ção do desempenho profis-
sional, até agora depositado 
noutros oficiais de justiça 
com provas dadas e assen-
te em “critérios de objectivi-
dade”, corre o risco de ser 
trespassada para “pessoa a 
indicar pela tutela, uma tute-
la que é política e que com 
isso transportará a política 
para dentro dos tribunais”. O 
delegado sindicado teme um 
“ataque à independência” 
dos oficiais de justiça, dei-
xando claro que, estando em 
causa “o sistema de justiça 
como pilar essencial de um 
Estado de direito, é crítico 
que as pessoas saibam que 
são avaliadas pelo seu de-
sempenho e não pelas suas 
opiniões ou convicções”. No 
entender dos oficiais de jus-
tiça, a indicação arbitrária de 
um avaliador da confiança de 
uma tutela, que é de nature-
za política, “é um risco para 
todo um sistema que se quer 
transparente e independente 
do poder político”.

A somar, o Ministério da 
Justiça também quer proce-
der a uma alteração à forma 
de pagamento do suplemen-
to remuneratório, introduzi-
do em 2014 como forma de 
compensação por horas ex-
tras de trabalho aos oficiais 
de justiça, que vai subtrair 
ao valor mensal que estes 
profissionais auferem. Joa-
quim Queirós adianta que os 
oficiais de justiça recebem 
esta remuneração onze ve-

zes, e a que sua divisão por 
14 remunerações leva a que 
em alguns casos os traba-
lhadores “vejam reflectidos 
menos 30 euros mensais no 
seu salário”. Para além dis-
so, acrescenta, também está 
a ser equacionada uma nova 
leitura fiscal deste suple-
mento “que poderá penalizar 
os oficiais de justiça uma se-
gunda vez”, em sede de IRS.

Joaquim Queirós, que en-
quanto porta-voz dos oficiais 
de justiça de Famalicão tem 
sublinhado a necessidade de 
tornar a carreira “mais atrac-
tiva, de modo a corresponder 
às necessidades do sistema 
essencial para a democra-
cia”, lamenta que as medidas 
que estão em curso operam 
exactamente em sentido 
contrário. Por outro lado, ca-
vam ainda uma maior distân-

cia entre agentes da justiça, 
já que a tutela se disponibili-
zou para flexibilizar questões 
remuneratórias dos magis-
trados, quando parece não 
querer atender a nenhuma 
das dos oficiais de justiça.

O delegado sindical, que 
espera a habitual adesão 
massiva dos oficiais de jus-

tiça a esta nova jornada de 
luta, fala de uma classe 
“desmotivada” que importa 
valorizador do ponto de vis-
ta técnico e da autonomia. 
Essa, frisa, é a “tendência” 
que estão a seguir todos os 
países europeus de referên-
cia, onde os oficiais de justi-
ça beneficiam de uma forma-

ção que os torna parceiros 
essenciais na agilização do 
sistema. “Em Portugal, infe-
lizmente, parece que esta-
mos a fazer exactamente o 
contrário”, lamenta em jeito 
de conclusão.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES 
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O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
vai estar em Vila Nova de Famalicão a 8 de Julho para a 
16.ª Conferência Internacional da Inovação da COTEC, na 
que terá lugar na Casa das Artes.

Esta conferência internacional, promovida pela entida-
de presidida pela famalixcense Isabel Furtado, administra-
dora da TMG Automituve, irá juntar gestores e empresá-
rios, académicos, decisores políticos, estudantes e outros 
especialistas, para discutir as principais tendências da 
inovação tecnológica na era 4.0. 

O programa incluirá nove sessões e mais de 35 ora-
dores, que versarão os seguintes temas: The ‘SME’ Test: 
EU’s Digital Single Market Policies for 4.0 Transition; Clas-
sroom Meets the Workplace; ‘Test before Invest’: Over-
coming the ‘Death Valley’; Is i4.0 a Make or Break Chal-
lenge for Europe and Portugal?; Snapshots of the Future: 
Intelligent Assets for Unlocking the Circular Transition; The 
Transformation of the Workplace: Putting People and In-
telligent Machines to Work Together; Frontrunners of In-
dustry 4.0; Careers in Industry: Creating the Best Workpla-
ces, Attracting and Retaining Talent; e Defending your Key 
Assets: Preserving Competitive Advantage by Protecting 
Inventions and Industrial Secrets.  Ao longo da jornada 
de trabalho, os paryicipantes poderão ainda conhecer e 
experimentar diversas tecnologias 4.0 no ‘Tech Demons-
tration Floor’.

A COTEC Portugal é a principal associação empresa-
rial portuguesa para a promoção da inovação e coopera-
ção tecnológica empresarial. O universo da COTEC Por-
tugal engloba empresas multinacionais, grandes grupos 
nacionais e PME’s, em vários setores de atividade, repre-
sentando, em termos agregados, mais de 16% do PIB em 
valor acrescentado bruto e 8% do emprego privado. As 
atividades principais da COTEC Portugal incluem a ante-
cipação e reflexão sobre temas chave da inovação com 
impacto na competitividade das empresas, a ativação de 

plataformas e redes colaborativas e a contribuição para a 
melhoria de políticas públicas em matérias de inovação. 
Constituída em 2003, a COTEC Portugal mereceu desde o 
primeiro momento o apoio do Presidente da República em 
exercício, o qual assume presentemente o estatuto de Pre-
sidente Honorário. Mais recentemente, a COTEC foi dis-
tinguida com o estatuto de instituição de utilidade pública.

Com a missão de “promover o aumento da competitivi-
dade das empresas localizadas em Portugal, através do 
desenvolvimento e difusão de uma cultura e de uma práti-
ca de inovação, bem como do conhecimento residente no 
país”, a COTEC é uma associação sem fins lucrativos que 
conta com o apoio dos seus Associados e das instituições 
do Sistema Nacional de Inovação (SNI) para a concretiza-
ção dos seus objectivos, através da realização de iniciati-
vas em várias áreas.

Presidente da República 
em Famalicão para Conferência 
da COTEC

Greve também a 28 de Junho, 2, 4 e 12 de Julho

Oficiais de Justiça em greve 
contra “ingerência do poder executivo 
no poder judicial”

“Três Rostos” 
nas Noites do Cineclube

“Três Rostos”, de Jafar Panahi, é o filme que será exibido 
esta quibta-feira em mais uma sessão das Noites do Cine-
clube, no Pequeno Auditírio da Casa das Artes, pelas 21h45.

A protagonista é a célebre actriz Behnaz Jafari, que re-
cebe um vídeo com um pedido de ajuda de uma jovem cuja 
família quer impedir de seguir os seus estudos no Conserva-
tório de Teatro de Teerão. Behnaz abandona as filmagens do 
filme que está a fazer e vai ter com o realizador Jafar Pahani, 
para que a ajude a resolver o mistério desta jovem. Juntos 
iniciam uma viagem de carro em direcção à aldeia da jovem, 
nas montanhas remotas. Pelo caminho, vão tendo diverti-
dos encontros com os habitantes das aldeias, mas depressa 
descobrem que a protecção das tradições ancestrais é tão 
generosa quanto a hospitalidade local. Premio de Melhor Ar-
gumento no Festival de Cannes
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Há uma famalicense entre 
os 107 militantes do Partido 
Socialista (PS) que foram os 
primeiro subscritores de um 
manifesto em que apelam 
ao líder António Costa para 
que “desencadeie o mais 
rapidamente possível e em 
tempo útil os procedimentos 
necessários à convocação 

de eleições Primárias aber-
tas à base social de apoio do 
partido, para a escolha dos 
candidatos a deputados às 
próximas Eleições Legislati-
vas”. Ana Maria Barroso, que 
já em 2018 ficou do lado de 
Daniel Adrião na disputa pela 
liderança do partido, então 
ganha por António Costa, 

volta a aderir ao movimento 
pela regeneração interna que 
permita o debate em torno 
daqueles que são os prota-
gonistas do partido. Evitar 
que se perpetuem as mes-
mas pessoas nos cargos de 
natureza política era o que 
a movia em 2018, e volta a 
mover agora, subscrevendo 
esta carta ao Secretário-Ge-
ral a menos de quatro me-
ses das Legislativas. Daniel 
Adrião, que se opôs a Antó-
nio Costa nas eleições que o 
reconduziram à liderança do 
PS, é outro dos subscritores.

Segundo Ana Barroso, o 
abaixo assinado “já tem en-
tretanto muitas mais assina-
turas, de pessoas que não se 
revêm nesta forma de decidir 
quem são os protagonistas 
do partido”. De resto, subli-
nha que a prova provada de 
que estas decisões aconte-
cem em círculos restritos, 
sem debate ou intervenção 
dos militantes, é o facto do 
candidato da concelhia de 
Braga já ter sido decidido – 
Pedro Sousa – ainda antes, 
sequer, da definição, por 
parte da Comissão Nacional 
do partido, de quais deve-
rão ser os pressupostos dos 
candidatos. A militante do PS 
adianta que essa decisão só 
irá ser tomada na reunião do 
órgão agendada para esta 

quinta-feira, dia 27. “Ainda 
os pressupostos não estão 
definidos e já temos nomes a 
surgir. É com esta forma de 
fazer as coisas que não nos 
conformamos”, lamenta.

Ana Maria Barroso frisa, 
entretanto, que é certo e sa-
bido que a escolha dos can-
didatos não será através de 
Primárias. A carta entregue a 
António Costa na reunião da 
Comissão Política Nacional 
de 30 de Maio “não produziu 
qualquer efeito”, alega, uma 
vez que a ordem de trabalhos 
remete a escolha dos candi-
datos para as Concelhias. 
“Já fizemos uma reclamação 
junto do presidente do parti-
do”, acrescenta, sem expec-
tativas de que a situação se 
venha a alterar e que o ponto 
da agenda passe a remeter 
a decisão para as Primárias 
que estes militantes desejam.

Na carta que dirigem ao 
líder do partido, e que se-
gundo Ana Maria Barroso 
permanece sem resposta ou 
consequência, os militantes 
disponibilizam-se para serem 
candidatos a deputados nas 
eleições agendadas para o 
próximo dia 6 de Outubro, na 
convicção de que “o PS sai-
rá reforçado com a abertura 
de um amplo e participado 
processo de debate, que se 
traduza numa escolha ver-

dadeiramente democrática, 
permitindo que seja a comu-
nidade socialista a decidir 
quem são os socialistas que 
considera serem os mais 
qualificados e preparados 
para integrar as listas do PS 
e, consequentemente, virem 
a merecer a confiança dos 
eleitores para os servir como 
deputados à Assembleia da 
República”.

A missiva invoca mesmo 
o “enorme descrédito” a que 
está votada a actividade po-
lítico-partidária para consi-
derar que “urge devolver a 
palavra àqueles a quem as 
decisões se destinam e pôr 

um ponto final nas escolhas 
feitas em circuito fechado e 
entre núcleos restritos de di-
rigentes”.

A reforçar este apelo às 
Primárias, os 107 militantes 
do PS colocam o próprio An-
tónio Costa que, nas eleições 
Primárias que em Setembro 
de 2014 o conduziram à lide-
rança, assumiu esse mesmo 
compromisso, de resto reflec-
tido na proposta que apre-
sentou no último Congresso 
Nacional, e que foi aprovada 
pelo plenário de militantes. 

 SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Ana Barroso tem sido crítica de decisões em circuito restrito e sempre com os mesmos protagonistas

Famalicense signatária de abaixo-assinado 
a exigir Primárias para escolha 
dos candidatos às Legislativas

Ana Maria Barroso é uma das subscritoras iniciais do manifesto

Projecto “Falar, Ler e Escrever” 
chegou a 200 crianças do pré-escolar

O projecto “Falar, Ler e Escrever”, chegou no ano lectivo 
que agora finda a cerca de 200 crianças famalicenses de 
5 anos de idade. Promovido pela Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, a proposta marcou presença em 18 jar-
dins de infância do concelho.

Integrando a oferta dos programas educativos municipais, 
o projeto assenta na importância da promoção da linguagem 
oral em crianças de idade pré-escolar, utilizando estratégias 
lúdicas e do seu agrado, dinamizadas por uma equipa técni-
ca da autarquia e às quais os JI do município dão continuida-
de na sua rotina diária.

Ao longo do ano letivo, três técnicas da autarquia, afe-
tas ao pelouro da Educação (educóloga, terapeuta da fala e 
psicóloga), realizaram cinco visitas/atividades mensais nos 
jardins de infância. São trabalhadas com as crianças compe-
tências nas áreas da orientação espacial, da segmentação 
silábica, da consciência fonológica, da organização e da mo-
tricidade fina.

Previamente a cada atividade, a educadora, em sala, trabalha os livros que fazem parte do Plano Nacional de Leitura e 
que estão diretamente relacionados com as áreas de ação do projeto: “A toupeira que queria saber que lhe fizera aquilo na 
cabeça”, “O Nabo Gigante”, “Corre, corre cabacinha”, “A que sabe a lua” e “O Macaco de rabo cortado”.

“Falar, Ler e Escrever” é um projeto que não pretende ensinar a ler nem a escrever, mas a criar um ambiente educativo 
onde o contacto com o código escrito está muito presente e seja favorável ao desenvolvimento das crianças. 

A diversidade de materiais incentiva a sua exploração e a consequente predisposição natural para a leitura e da escrita 
nos primeiros anos de escolaridade. 
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No já longínquo sábado, dia 13 de junho de 1908, 
uma estrondosa salva de 21 tiros anunciou o 
começo das festividades. No mesmo dia, às 8 
de manhã, a Banda dos Bombeiros Voluntários 
percorreu as ruas da então ainda vila, o mesmo 
sucedendo com a Banda dos Conceições, por 
volta do meio dia. À uma da tarde começou um 
torneio de tiro aos pombos em que se 
inscreveram 43 atiradores. Segundo os cronistas 
da época, as iluminações das noites de sábado 
e de domingo “foram soberbas” e de um efeito 
“verdadeiramente belo”. O fogo de artifício, a 
cargo de pirotécnicos de Viana do Castelo e de 
Chavão, deslumbrou quantos o presenciaram. 
No domingo, dia 14, às nove horas da manhã, foi 
rezada missa na Capela de Santo António. 
No fim, a instituição humanitária 
“O Pão de Santo António” distribuiu a um grupo 
numeroso de pobres do concelho, boroas de pão.

1. “Antoninas” de ontem…

As “Antoninas” de 2019 mostraram mais uma vez, e à se-
melhança do que sempre aconteceu noutros anos, que são, 
genuinamente, as festas do povo, um povo que não lhes re-
siste, um povo que continua a sentir por elas uma atração que 
não é “fatal” e um povo que aparece sempre, aos milhares, 
nos grandes momentos, sejam eles religiosos ou profanos.

Em 1908, há, portanto, 111 anos, Famalicão presenciou as 
primeiras “Antoninas”, com os Famalicenses a saírem à rua, 
vindos de todas as partes do Concelho, para se deliciarem 
com o vasto e colorido programa das festas.

No já longínquo sábado, dia 13 de junho de 1908, uma es-
trondosa salva de 21 tiros anunciou o começo das festivida-
des. No mesmo dia, às 8 de manhã, a Banda dos Bombeiros 
Voluntários percorreu as ruas da então ainda vila, o mesmo 
sucedendo com a Banda dos Conceições, por volta do meio 

dia. À uma da tarde começou um torneio de tiro aos pombos 
em que se inscreveram 43 atiradores.

Segundo os cronistas da época, as iluminações das noites 
de sábado e de domingo “foram soberbas” e de um efeito 
“verdadeiramente belo”.

O fogo de artifício, a cargo de pirotécnicos de Viana do 
Castelo e de Chavão, deslumbrou quantos o presenciaram.

2. O povo, sempre o povo…

No domingo, dia 14, às nove horas da manhã, foi reza-
da missa na Capela de Santo António. No fim, a instituição 
humanitária “O Pão de Santo António” distribuiu a um grupo 
numeroso de pobres do concelho boroas de pão.

Logo de seguida, na sede social da “Real Associação Hu-
manitária de Bombeiros Voluntários”, teve lugar uma sessão 
solene cuja finalidade principal era a inauguração dos retra-
tos de três sócios beneméritos.

Às onze horas, houve missa cantada e sermão em honra 
de Santo António.

De tarde, às duas horas, o “simulacro de incêndio”, ideali-
zado pelo Bombeiros Voluntários, sob o comando de António 
Melo e Artur Carvalho, atraiu muita gente ao Campo Mouzi-
nho de Albuqerque, atual Praça D. Maria II.

Em 1908, a comissão organizadora das festas introduziu 
um número de “descantes populares”, em homenagem às 
velhas tradições do povo minhoto. Grupos compostos por ra-
pazes e raparigas da vila e das aldeias exibiram-se em “estúr-
dias e tocatas” que despertaram a atenção geral.

Ainda no domingo, às 17.30 horas, saiu da Capela da Lapa 
a procissão da Eucaristia que se revestiu de um grande es-
plendor e brilhantismo e em que participaram as autoridades 
representativas do concelho.

Como em todas as festas populares, as iluminações e o 
fogo de artifício são ingredientes indispensáveis às “Antoni-
nas” e as de 1908 não descuraram esse aspeto. No sába-
do e no domingo, pelas nove horas da noite, acendeu-se a 

iluminação que, na noite de 
domingo, foi ampliada com 
milhares de “lumes” nas ruas 
de Santo António, Adriano 
Pinto Basto e Campo Mou-
zinho de Albuquerque, o que 
produziu um efeito fantástico 
e deslumbrante.

Também no domingo, às 
22 horas, o povo assistiu à 
primeira sessão de fogo de 
artifício do pirotécnico de 
Chavão, Miguel Ferreira da 
Silva. Seguiu-se o afamado 
fogo dos senhores Manuel 

Gonçalves da Silva e Filhos, de Viana do Castelo, que veio 
pela primeira vez a Famalicão exibir os seus belos trabalhos.

O arraial continuou pela noite dentro, animado pelas ban-
das de Infantaria 6 e dos Bombeiros Voluntários…

3. Tudo diferente… Tudo igual…

Como se vê por este “sumário” das “Antoninas” de 1908, 
sendo tudo bastante diferente do que é hoje, não deixa de ser 
evidente que há uma grande aproximação àquilo que as “An-
toninas” são nos tempos modernos: há arraiais, há música, 
há fogo, há procissões e tradições seculares que se conser-
vam e que são a memória do nosso povo.

Nas “Antoninas” de hoje, há aqueles “números” que pode-
mos considerar “descartáveis” e aqueles que permanecem 
na memória das pessoas até ao ano seguinte. Um “carrocel” 
ou uma “pista de carrinhos” são atrações momentâneas que 
se perdem no momento e não perduram no tempo. Marchas 
das crianças, marchas populares, cortejos etnográficos, ban-
das de música, fanfarras de bombeiros e concertos, procis-
sões e pão acompanham-nos ao longo do ano.

Hoje queria dar nota da beleza e da grande criatividade 
que esteve em permanência na Praça 9 de Abril, nos “dias 
das festas”, através das chamadas “cascatas de Santo Antó-
nio”. Não é daqueles “números” que arrasta multidões e que 
desperta grandes paixões, mas está ali exposto, para quem 
ver e apreciar, um trabalho minucioso, cheio de criatividade e 
de paciência, verdadeiras obras de arte que se devem a as-
sociações, escolas e outras instituições. Como eu, há muitas 
pessoas que apreciam e aplaudem.

Este ano foram treze (não sei se um número recorde) as 
cascatas que estiveram na Praça 9 de Abril. Foram seus au-
tores a Associação de Tocadores e Cantares ao Desafio de 
Famalicão, o Centro Social e Paroquial de Vale S. Cosme, o 
Grupo Infantil e Juvenil de Gavião, o Grupo Infantil e Juvenil 
de Danças e Cantares de Joane, o Agrupamento de Escolas 
de Pedome, o Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Sal-
gado, o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, a 
Escola Básica/Jardim de Infância de Valdossos (Fradelos), a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação de Landim, 
o Centro Artístico “A Casa ao Lado”, o Grupo de Teatro Cami-
liano (GRUTACA), de Seide, o Grupo Recreativo e Cultural de 
Lemenhe (Greculeme) e a Associação Projeto Amacultura, 
de Calendário.

Pelo seu “engenho e arte”, gostei de todas as cascatas, 
todas feitas com muita imaginação, muito movimento e muita 
cor. Permito-me destacar a que foi idealizada e construída 
pelo Greculeme, pela ligação que faz ao Brasil e ao Estado 
de Pernambuco e à Geminação de Vila Nova de Famalicão 
com a Cidade de Caruaru, em 1999…

Dia a Dia - Mário Martins

Festas de hoje e de sempre…
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Comunidade educativa 
de Arnoso terminou ano lectivo 
em festa

O Jardim de Infância do 
Mosteiro e a Escola Básica 
de Quintão celebraram no 
passado sábado o final de 
mais um ano lectivo, com 
uma festa organizada pela 
Associação de Pais. As fes-
tividades tiveram início com 
a atuação da Marcha Anto-
nina da escola, seguiram-
-se várias apresentações 
levadas a cabo pelos alu-
nos, assim como de alguns 
pais. O momento mais sole-
ne, adianta a associaça, foi o da entrega de diplomas aos alunos finalistas do pré-escolar 
e do primeiro ciclo. 

No final foi servido jantar a todos os presentes. No recinto existiram várias diversões 
para os mais novos, tais como insufláveis; tiro ao alvo; aula de aeróbica e jogos tradicio-
nais. A festa ficou concluída com a atuação da Associação de Concertinas Monte de Santo 
André. 



9O POVO FAMALICENSE25 de Junho de 2019

A Feira Medieval e Vi-
king é o quadro ideal para 
mais uma jornada do “Dias 
à Mesa”, e desta vez o rei é 
o bacalhau, ou não tivessem 
sido precisamente os vikin-
gs os grandes pioneiros no 
consumo do bacalhau, sen-
do que costumavam comê-
-lo seco e aos pedaços nas 
suas longas viagens maríti-
mas, pois este era o seu ali-
mento predileto. 

Depois de duas sessões 
com o Cozido à Portuguesa 
no Carnaval, e os Rojões 
nas Festas de Maio, Julho 
vem com o bacalhau. Desta 
vez são 14 os restaurantes 
aderentes – Alfa, Bisconde, 
Colina do Ave, Combinação 
de Sabores, Craazy’s, Dona 
Maria Pregaria, El Vagabun-
do, Ganesh Club, Moutados 
de Baixo, Páteo das Figuei-
ras, Porta-Enxerto, Praça, 
Tanoeiro, Vinha Nova. Assa-
do no forno ou na brasa, co-
zido, frito, de cebolada, com 
natas... são vários os forma-
tos de confeção do bacalhau 
disponíveis, em função da 

especialidade e do saber fa-
zer de cada um dos restau-
rantes aderentes.

O presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
considera que “qualquer 
altura do ano é boa para 
degustar um bom prato de 
bacalhau, no entanto, ao 
conjugar esta iguaria gastro-
nómica com a sua história, 
estamos a proporcionar uma 
experiência enriquecedora 
do ponto de vista cultural e 
gastronómico aos visitantes 
que nos procuram por esta 

altura do ano”. Para o autar-
ca, os Dias à Mesa “são um 
projeto turístico com dimen-
são horizontal”, uma vez que  
juntam a gastronomia com 
outros atrativos, enriquecen-
do a nossa agenda cultural e 
desportiva e chamando até 
Vila Nova de Famalicão mais 
pessoas”.

Refira-se que os Dias 
á Mesa propõem ao longo 
do ano oito fins-de-semana 
gastronómicos sempre asso-
ciados a eventos culturais e 
desportivos do município.

A dupla famalicense Pe-
dro Almeida e Nuno Almeida 
terminaram o Rali de Castelo 
Branco no sexto lugar.

No rescaldo da competi-
ção do passado fim de sema-
na, Pedro Almeida saiu de 
Castelo Branco “satisfeito”. 
O piloto famalicense aguen-
tou o “ritmo elevado” da 
concorrência, aproximou-se 
dos registos de tempo deste 
‘pelotão da frente’ e por isso 
o balanço que faz é positi-
vo. “Acabamos por fazer um 
bom rali e aproximamo-nos 
dos cinco principais pilotos 
do campeonato, sinal da 
evolução que temos regista-
do e que nos deixa satisfei-
tos”, sustenta a propósito.

Apesar desta ter sido 
apenas a primeira prova de 
asfalto, Pedro Almeida mos-
tra-se também “confortável 
“com o dssmepenho do Sko-
da Fabia R5 preparado pela 
ARCsport. “O teste que fize-
mos com o carro em asfalto 
foi com chuva e aqui encon-
tramos condições diferentes, 
que nos obrigaram a uma 
nova adaptação. Parece-me 
que nos saímos bem e en-

contramos um bom setup. 
Os registos de tempo dizem 
claramente que estamos 
mais perto do pelotão da 
frente do campeonato e esse 
é o grande resultado que le-
vamos daqui”, refere 

O sexto lugar de Pedro 
e Nuno Almeida permite 
à equipa somar agora 42 
pontos no Campeonato de 
Portugal de Ralis. “Este é 
o sentido do percurso que 
queremos fazer, ganhando 
confiança, subindo patama-
res e com melhor conheci-
mento do carro chegar um 
pouco mais à frente e intro-

metermo-nos na luta pelos 
registos dos pilotos mais 
rápidos. E para já estamos 
plenamente satisfeitos com 
os resultados alcançados”, 
refere o piloto.

Depois de Castelo Bran-
co, prova ganha pelo piloto 
tirsense Armindo Araújo, a 
dupla vai abdicar do Rali da 
Madeira, regressando ape-
nas em Setembro com a 
participação no Rali de Ama-
rante. Até lá  vai competir em 
casa com participação no 
Rali de Famalicão, prova a 
realizar no mês de julho. 

Evento decorre de 4 a 7 de julho 
em 14 restaurantes do concelho

Feira Medieval dá mote 
a mais um “Dias à Mesa”, 
e o bacalhau é rei

Pedro Almeida em 6.º lugar 
no Rali de Castelo Branco
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Que o Partido Socialista 
de António Costa faça ce-
dências ideológicas aos seus 
parceiros de coligação mais 
à esquerda sinceramente 
não surpreende. Obviamen-
te que aqueles dias intensos 
de negociações posteriores 
às eleições legislativas de 
2015 que permitiram um par-
tido governar sozinho sem 
ganhar eleições teriam con-
sequências e as mesmas es-
tão à vista de todos.

Assim sucedeu, des-
de logo, com os contratos 
de associação celebrados 
com as escolas que, sem 
qualquer justificação eco-
nómico-financeira, foram 
simplesmente rasgados, sob 
o pretexto de privilegiar e in-
vestir no ensino público.

É sabido que as escolas 
com contratos de associa-
ção prestavam um serviço 
público e em Famalicão em 
particular um serviço públi-
co de excelência. Contudo, 
nada havia a fazer, essa ma-
téria foi vendida pelo PS ao 
Bloco nas negociações de 
2015. O resultado é mau e 
está à vista, a escola públi-
ca não tem capacidade para 
receber todos os alunos nas 
condições exigíveis.

Não bastasse o insucesso 
na educação, o preconceito 
estende-se aos serviços de 
saúde com gestão privada. 
Mais uma vez, em nome de 
cedências ideológicas, está 
a pôr-se em causa a quali-
dade e sustentabilidade do 

SNS. 
Todos os hospitais em re-

gime de PPP oferecem um 
serviço de qualidade, com-
provado pelos rankings do 
próprio Ministério da Saúde. 
A última avaliação em 2018 
do Sistema Nacional de Ava-
liação em Saúde da Entidade 
Reguladora da Saúde, orga-
nismo dependente do Minis-
tério da Saúde, indica que 
os três melhores hospitais 
públicos do País são geridos 
em modelo PPP. 

Para além disso, diz a 
última auditoria do Tribunal 
de Contas e confirmam os 
estudos da Universidade Ca-
tólica, que as PPP da saúde 
poupam milhões de euros 
aos contribuintes. Por exem-
plo o Hospital de Braga tem 
o menor custo por doente-
-padrão entre todas as insti-
tuições hospitalares públicas 
do Serviço Nacional de Saú-
de, mas também Cascais, 
Loures e Vila Franca de Xira 
são casos de poupança para 
o Estado.

Estes indicadores reve-
lam que a opção do Governo 
não tem qualquer fundamen-
to económico ou preocupa-
ção com a qualidade do ser-
viço prestado. Esta medida 
tem como única razão de ser 
o cumprimento da agenda 
política populista do Bloco 
de Esquerda. 

Curiosamente os autar-
cas das cinco autarquias 
servidas pelo Hospital de 
Vila Franca de Xira, quatro 

deles eleitos pelo PS e um 
pela CDU, em comunicado 
conjunto vieram a terreiro 
defender o centro hospitalar 
e criticar duramente a forma 
como têm sido retratados na 
comunicação social os servi-
ços prestados à população. 
Terminam reformulando total 
confiança na resposta que o 
hospital tem dados às popu-
lações e reafirmando que os 
munícipes estão satisfeitos 
com os cuidados de saúde 
prestados.

Seria no mínimo exigível 
que este governo ouvisse 
as populações locais e os 
órgãos de soberania que 
lhe estão próximos, pois tal-
vez assim percebesse que 
esta cedência ideológica ao 
Bloco de Esquerda cons-
titui, muito provavelmente, 
um dos maiores erros desta 
legislatura e que mais caro 
custará aos portugueses.

É certo que estamos a 
meses das próximas legisla-
tivas, mas há limites para a 
imprudência, especialmente 
quando estão em causa pes-
soas e as suas vidas.

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

O preconceito ideológico 
na saúde!

Conferência acontece esta quarta-feira 
a partir das 21 horas

Pinto da Costa em Famalicão 
para falar de “Adições, 
do Bom uso ao Abuso”

 As “Adições do bom uso 
ao abuso” são o tema da pró-
xima conferência de Saúde 
Pública, que vai decorrer já 
esta quarta-feira, dia 26 de 
junho, pelas 21h00, no au-
ditório da Cespu, em Famal-
cão. 

A iniciativa gratuita mas 
de inscrição obrigatória 
através do link https://bit.
ly/2MWCaqC conta com as 
participações do professor 
José Pinto da Costa, cate-
drático de medicina legal e 
de psicologia judiciária do 
departamento de direito da 
Universidade Portucalense e diretor do Centro Médico-legal, de Ricardo Dinis Oliveira, da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e de Isabel Pinheiro, psicóloga.
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“Vender tempo às empre-
sas”, ajudando-as a gerir os 
conteúdos das várias redes 
sociais através de uma plata-
forma única. Este é o concei-
to por detrás da “Snowkie”, 
uma startup nascida em 
2016 que a partir da Incuba-
dora Made IN de Pousada 
de Saramagos opera para o 
mundo digital. Em menos de 
três anos já representa 50 
por cento do mercado nacio-
nal, no sector da gestão dos 
conteúdos das ferramentas 
digitais de marcas como o 
Grupo Impresa (da SIC), 
Média Capital (da TVI), RTP, 
Público ou Sapo, já conse-
guiu penetrar no mercado 
brasileiro, onde se encontra 
desde 2018, e procura agora 
escalar o mercado espanhol, 
já no primeiro trimestre de 
2020. João Cortinhas, que 
com Daniel Fernandes são 
os mentores da Snowkie, 
espera que Espanha seja 
mais um dos degraus do 
crescimento da empresa, a 
pensar numa futura entrada 

nos mercados da América 
Latina, onde o país vizinho é 
tido como referencial.

Para o presidente da 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, Paulo 
Cunha, que visitou a startup 
no âmbito do Roteiro para a 
Inovação, na passada sexta-
-feira, elogiou a criatividade 
dos dois jovens que viram 
na gestão profissional de 

conteúdos das redes sociais 
“um contexto de oportunida-
de”. O edil famalicense vê 
ainda com satisfação que 
a Incubadora Made IN, que 
o município criou em 2015 
precisamente para apoiar 
projectos com futuro, esteja 
a cumprir a sua missão. E 
referiu a propósito que, para 
além da visita ser expressão 
do reconhecimento pelo mé-

rito de “um projecto fora da 
caixa, inovador e exemplar”, 
é também “um sinal aos jo-
vens famalicenses de que 
com o apoio deste programa 
Made IN é possível atingir o 
sucesso”. “Estamos aqui a 
dizer aos famalicenses que é 
possível”, conclui.

Segundo João Cortinhas, 
a Snowkie não quer ser o 
maior player do sector, mas 

está comprometida em ser 
“a melhor” a ajudar as em-
presas e marcas a “poupar 
tempo e dinheiro” na gestão 
dos conteúdos das redes so-
ciais, hoje em dia essenciais 
na estratégia de comunica-
ção. “Somos uma solução de 
produtividade”, atalha para 
contextualizar o processo ti-
tulado pela startup, que ofe-
rece “uma solução única”.

Depois de ter conquista-
do 50 por cento do mercado 
nacional e 90 por cento da 
media publisher nacional, o 
primeiro passado para a in-
ternacionalização foi o Bra-
sil. “Não foi fácil, e continua 
a ser um desafio”, reconhece 
João Cortinhas acerca do 
processo de consolidação 
em curso, acrescentando, 
todavia, que um mercado 20 
vezes maior que o português 
merece todo o “empenho, 
trabalho, entrega e paixão” 
que a equipa da Snowkie, 
composta por 18 pessoas, 
está habituada a emprestar 
aos seus desafios. Para vir, 

entretanto, está o mercado 
espanhol, onde a empresa 
espera chegar no primeiro 
trimestre do próximo ano. 
Este é um mercado que sus-
cita o interesse da stratup 
famalicense, não só pela 
dimensão do mercado das 
redes sociais, mas também 
proque Espanha é uma es-
pécie de cartão de visita para 
os mercados da América La-
tina, onde também esperam, 
poder penetrar no futuro.

Social Media 
Hackathon a 28 
e 29 de Junho na 
Casa das Artes

Entretanto, a 28 e 29 de 
Junho, na Casa das Artes, 
a Snowkie promove o maior 
evento de social-média em 
Portugal - Social Media Ha-
ckathon. “Vais um evento 
muito prático”, promete João 
Cortinhas.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Snowkie “vende tempo” às empresas 
com plataforma única de gestão 
de redes sociais

Empresa criada em 2016 tem contado com a retaguarda da Incubadora Made IN
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No próximo dia 1 de Julho
“Contributos 
da História local” 
são tema de ação 
de formação

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em 
colaboração com o Centro de Formação de Associação 
de Escolas de Vila Nova de Famalicão, promove no dia 
1 de julho a ação de formação de curta duração (seis ho-
ras) “De Famalicão para o Mundo: Contributos da História 
Local”. 

A iniciativa decorrerá entre as 10h00 e as 16h30, na 
Casa do Território, no Parque da Devesa. 

Pretende-se com esta ação reconhecer a importância 
da história local na preservação da memória e património 
locais e identificar as ligações da história local à história 
nacional e universal. Esta ação pretende também apre-
sentar contributos para a reflexão e divulgação do desen-
volvimento de projetos escolares relacionados com a “His-
tória/Património Local” realizados no ano letivo 2018/2019. 
Inscrições e mais informações no Portal da Educação de 
Famalicão, em www.famalicaoeducativo.pt. 

Recriação de um supermercado 
capacita crianças da Gerações

A Associação Gerações 
“construiu”, em colaboração 
e com o envolvimento dos 
pais dos meninos do ensino 
pré-primário, um supermer-
cado, onde todas podem 
fazer as suas “compras” e 
desempenhar vários papéis. 
Esta que foi uma das últimas 
actividades do ano lectivo 
2018/2019, pretendeu abor-
dar o mundo dos supermer-
cados, lugares que a insti-
tuição percebe que exercem 
“uma grande atração sobre 
as crianças”.

Em nota de imprensa a 
Gerações adianta que esta é 
uma das acções de “faz de 
conta” que promove todos 
os anos, assumindo este 
como “um projeto facilita-
dor para a realização, entre 
muitas outras descobertas, 
de operações matemáticas, 
permitindo também conta-
tos com a escrita”. “É um 
fator de desenvolvimento da 
autonomia, acelera o desen-
volvimento de competências 
linguísticas, a representação 
de diferentes papeis e a par-
tilha de materiais”, reitera a 
propósito.

No supermercado do pré-
-escolaras crianças foram 
os clientes, fornecedores, 

gestores de “stocks”, encar-
regados de reposição dos 
materiais em falta e colabo-
radores da loja, assumindo o 
seu papel como verdadeiros 
profissionais.

Com um projeto desta 
natureza, a Associação Ge-
rações procura “desenvolver 
também entre as crianças a 
ideia do trabalho em equipa, 
com um grande envolvimen-
to parental, sempre neces-
sário e sempre solicitado nas 
atividades da instituição”.

Por outro lado, “o “traba-
lho” no supermercado ajuda 
as crianças a reconhecerem 
mais facilmente os números, 
a identificar também mais 
facilmente as letras e a for-
mar conjuntos de uma for-
ma expedita”, para além de 
contribuir para “o enriqueci-
mento do vocabulário, a mo-
tricidade fina, a resolução de 
problemas, a capacidade de 
iniciativa, a tomada de deci-
sões e a aposta na literacia 
emergente são mais um 
conjunto de objetivos subja-
centes ao desenvolvimento 
deste projeto”. 

Neste supermercado, as 
crianças puderam participar 
na planificação do dia a dia, 
“trabalham” em pares ou em 

pequenos grupos, entrea-
judam-se, levam a alegria 
que a atividade provoca para 
casa, pedem sugestões aos 
pais, numa interação que as 

torna mais positivas e tam-
bém mais capazes.

“Novas ecologias do 
saber num mundo em 
transição” em debate

A Associação Famalicão em Transição, no âmbito do 
seu Ciclo  de Conferências da Educação promove esta 
quinta-feira, dia 27, no auditório da Cespu, uma sessão 
sobre o tema “Novas ecologias do saber num mundo em 
Transição”. O evento, com início marcado para as 21 ho-
ras, terá como principal orador Nuno Silva.

A participação é gratuita mas sujeita a inscrição.
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A operar a partir de Vila 
Nova de Famalicão, mais 
concretamete Fradelos, a 
Central Térmica de Biomas-
sa “é uma mais valia para o 
país”. A afirmação é do depu-
tado do PSD à Assembleia 
da República, Jorge Paulo 
Oliveira, que na manhã de 
ontem (segunda-feira) visi-
tou a unidade, precisamente 
numa altura em que o Go-
verno anuncia a vinda de 
especialistas da Finlândia 
para fazer o levantamento 
da biomassa existente em 
Portugal de modo a mapear 
todos os locais onde possam 
ser futuramente instaladas 
novas centrais a biomassa 
que Bruxelas aprovou.

A operar há uma ano, “a 
central térmica consome 
cerca de 18 toneladas de 
biomassa florestal, por hora, 
chegando a produzir 14,75 
MW de energia, em igual 
período, que entra na rede 
pública, o que em termos de 
gastos elétricos do mercado 
doméstico e rede de ilumina-
ção pública, torna o concelho 
de Vila Nova de Famalicão 
praticamente autossuficien-
te”, sustenta o parlamentar, 
que felicita este investimen-
to de 30 milhões de euros 
do empresário Avelino Reis. 
A Central Témica, refira-se, 
encontra-se situada junto 
a outras duas empresas do 
mesmo - a Transfradelos e 

a Tec Pellets, e tem na base 
da sua produção os resídu-
os florestais recolhidos num 
raio aproximado de 50 quiló-
metros.

Para Jorge Paulo Oliveira, 
“este investimento, que em 
boa hora teve a chancela do 
Famalicão Made In, é uma 
mais valia para o país”. O 
deputado slublinha mesmo 
a importância e o impacto 
que esta nova abordagem 
traz, em matéria de ganhos 
ambientais e económicos: 
“o uso de biomassa florestal 
para produção de energia 
como uma alternativa inte-
ressante à utilização de com-
bustíveis de origem fóssil, de 
que Portugal é importador, 

o contributo para a redução 
dos fogos, desde que en-
quadrado num conceito de 
gestão florestal sustentável, 
a que se soma a criação de 
dezenas de postos diretos e 
indiretos”.

O deputado famalicense, 
que esteve acompanhado do 
presidente da Junta de Fre-
guesia de Fradelos, Adelino 
Costa, da presidente da Ju-
ventude Social Democrata 
de Vila Nova de Famalicão, 
Joana Santos Silva, e de ou-
tros elementos no Núcleo de 
PSD da freguesia, realçou, 
ainda, “a importância desta 
infraestrutura no desenvol-
vimento da zona industrial 
de Fradelos, como comple-

mento a outras atividades já 
existentes e previstas para 
aquela área”.

Deputado do PSD visitou unidade na manhã de ontem, segunda-feira

“Central Térmica de Biomassa em Fradelos 
é uma mais valia para o país”

O Verão vem com noites 
quentes e o cinema volta a 
dar à costa de Vila Nova de 
Famalicão para a 20.ª edição 
da iniciativa Cinema Paraí-
so, promovida pela Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão em cooperação 
com o Cineclube de Joane, 
e com nove sessões de cine-
ma entre 10 de Julho e 21 de 
Agosto.

Para além das noites de 
cinema no Parque da De-
vesa, o programa deste ano 
do Cinema Paraíso vai ainda 
passar por outros espaços 
do concelho, descentrali-
zando assim a iniciativa às 
freguesias de São Simão 

de Novais, Cabeçudos e Le-
menhe, com propostas que 
chegam ao grande público e 
que prometem surpreender 
os espetadores, com cinema 
popular de várias proveniên-
cias, do presente e do pas-
sado. 

Todas as sessões têm 
início pelas 22h00 e são de 
entrada livre. 

A primeira sessão arran-
ca já no dia 10 de julho, na 
Devesa, com o filme “Bohe-
mian Rhapsody”. No dia se-
guinte, dia 11, o filme “Dum-
bo”, de Tim Burton, é exibido 
na Praça Jerónimo de Cas-
tro, em Novais. Segue-se o 
filme “Cinema Paraíso”, no 

adro da Capela de Santa 
Catarina, em Cabeçudos, no 
dia 14 de julho. No dia 17, o 
cinema regressa à Devesa 
com a exibição do último 
filme da sequela Missão Im-
possível – “Missão Impossí-
vel – Fallout”. Dia 24 de julho, 
o Cinema Paraíso passa na 
Devesa o filme “Homem-A-
ranha: no universo aranha” 
e no dia 26, no adro da Ca-
pela de Nossa Senhora do 
Carmo, em Lemenhe, o filme 
“O Rio do Ouro”, do cineasta 
português Paulo Rocha.  

A partir daí todas as ses-
sões decorrem no Parque da 
Devesa, com a versão portu-
guesa do filme “Uma Aven-

tura do Outro Mundo” no dia 
7 de agosto; “O Carteiro de 
Pablo Neruda” no dia 14, e 
“Ou Nadas ou Afundas” no 
dia 21 de agosto. 

Entretanto, recorde-se 
que o projeto itinerante de 
cinema ao ar livre decor-
re já desde 1999. A partir 
de 2013, com o Parque da 
Devesa, o Cinema Paraíso 
ganhou condições de exce-
lência para a sua realização, 
acolhendo várias centenas 
de espetadores.

Para o presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, “a longevidade do Ci-
nema Paraíso, que este ano 
assinala a sua 20.ª edição, é 

a prova de que este é um dos 
programas preferidos dos fa-
malicenses para as noites de 
Verão”. 

20.ª edição do Cinema Paraíso, de 10 de julho a 21 de agosto 

Sessões gratuitas de cinema ao ar livre 
estão de volta a Famalicão

Luís Ângelo é o novo presidente 
do Desportivo de Vale S. Cosme

Luís Ângelo, que é também primeiro secretário da As-
sembleia Municipal, é desde a passada semana presidente 
da direcção do Desportivo de Vale S. Cosme. 

O novo líder foi eleito numa votação que recolheu unani-
midade dos sócios que participaram na assembleia, e que, 
segundo o próprio clube, foi “uma das mais concorridas dos 
últimos anos”. Luís Ângelo Oliveira, é também advogado e 
empresário, e já tomou posse na passada quarta-feira

Depois de ter assumido as funções de treinador adjunto 
e de diretor desportivo na temporada transata, o novo ho-
mem-forte do Desportivo prepara-se para embarcar numa 
nova experiência no clube que vai militar na 1.ª Divisão da 
Associação de Futebol de Braga. 

A organização tem como presidente da Assembleia Ge-
ral Hélder Pereira e como presidente do Conselho Fiscal 
Filipe Costa. Será assessorado no departamento de futebol 
por um Director Desportivo André Sousa e um Team Man-
nager Vítor Fonseca. Já quanto à equipa técnica manterá o treinar Marco Aurélio, coadjuvado por Azevedo e o osteopata 
Horácio Ferreira. 

Luís Ângelo definiu como objetivo principal “melhorar a organização de um clube,  desde das camadas jovens até aos 
seniores, que é amador mas, com exigências e dinâmicas como se de um clube profissional se tratasse”.

Pavilhão das Lameiras 
abre portas à dança 
no próximo sábado

O Pavilhão das 
Lameiras acolhe, no 
próximo sábado, o 5.º 
Circuito Nacional All 
Girls e Solo Dance e 
3º Circuito do Norte 
em Dança Desporti-
va. As provas come-
çam pelas 13h00 e 
o final está previsto 
acontecer pelas 20 
horas.

As provas são or-
ganizadas pela Fe-
deração Portuguesa 
de Dança Desportiva 
e pela Associação de 
Dança Desportiva do 
Baixo Minho.
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Nas últimas semanas ou 
até últimos dias, têm sido 
prodigiosos pelas piores ra-
zões. Os meios de comuni-
cação social não têm poupa-
do várias autarquias de todo 
o país, denunciando práticas 
ilícitas, designadamente atos 
de corrupção e compadrio.

Na minha já longa ativida-
de como pequeno autarca, 
sempre entendi e entendo 
que, na vida e nos diversos 
cargos que possamos exer-
cer digo o que dizia um co-
nhecido escritor, “na vida 
não somos todos iguais”, por 
isso fico indignado sobre as 
atitudes daqueles e são bas-
tantes, que eleitos pelo voto 
popular, por um povo que 
confiou neles, têm vindo a 
denegrir a sua atividade poli-
tica. Pois quando se subme-
teram ao voto, prometeram 
servir e não se servirem das 
populações.

Até porque o eleito, é elei-
to para ser exemplo à comu-
nidade.

Não raras vezes é com 
tristeza minha que observo 

alguns desabafos do nosso 
povo, a comentarem de for-
ma negativa!!! Muitos dos 
nossos políticos começam a 
perder a simpatia e o respei-
to por parte das populações, 
havendo mesmo quem lhes 
coloque o selo de desones-
tidade política e intelectual.

Onde está a honra destes 
políticos que, ao se subme-
terem ao voto popular, pro-
meteram aos seus eleitores 
trabalhar e contribuir para 
encontrar soluções e melho-
rarem a qualidade de vida 
dos seus concidadãos?

Sempre lutei contra uns 
poucos que procuraram, jun-
to das populações menos 
esclarecidas, passar a ima-
gem de que os nossos polí-
ticos são uma quadrilha de 
malfeitores.

No somatório das notícias 
de que temos vindo a ser 
bombardeados por parte de 
alguma comunicação social 
sinto-me interiormente en-
vergonhado.

A justiça quase não fun-
ciona nos casos de cor-

rupção no poder local, são 
milhões desviados de certa 
câmara, são milhões da câ-
mara do lado e muitos outros 
milhões que tudo indica vão 
continuar a desaparecer.

Algo tem de ser feito para 
parar com estes autênticos 
crimes de corrupção que a 
todos enojam.

Felizmente há câmaras 
que desenvolvem um traba-
lho sério e servem bem as 
populações que as elege-
ram. Para ser justo comigo 
próprio e, num ato de justiça, 
saudar todos os presidentes 
de câmara do meu país, que 
desenvolvem um trabalho 
positivo ao serviço daqueles 
que os elegeram.
De um modo particular e 
apesar de fações opostas, 
quero aqui destacar o Pre-
sidente da Câmara do meu 
concelho, Vila Nova de Fa-
malicão Dr. Paulo Cunha 
pelo excelente trabalho que 
vem desenvolvendo no nos-
so concelho e assim tem 
vindo a respeitar o voto da 
população que o elegeu.

ANÚNCIO  PÚBLICO    
Para constar, com todos os efeitos tidos por con-

venientes, torna-se público que: Maria Emília Aze-
vedo Rodrigues, viúva, residente na Rua do Cardal, 
104 – União de freguesias de Carreira e Bente – Vila 
Nova de Famalicão, por testamento público, exara-
do em cartório notarial, aqui dado como integralmen-
te reproduzido, instituiu um testamenteiro. Conferiu 
ao testamenteiro, com poderes únicos para o efeito, 
as seguintes atribuições:  – promover, proceder e li-
quidar os custos inerentes às exéquias fúnebres da 
testadora, respeitando e fazendo respeitar as suas 
últimas vontades, no concernente às mesmas exé-
quias, elencadas no testamento, devendo ser este a 
primeira pessoa a contactar após o episódio de morte 
da testadora, dado que, com a morte desta, inerente-
mente, torna-se cabeça-de-casal. Mais se expressa 
que a cópia certificada do testamento está na pos-
se da testadora e, em anexo aos seus documentos 
identificativos, encontra-se a identificação, endereço 
e contacto do testamenteiro instituído. 

V. N. de Famalicão, vinte e cinco de Junho de dois 
mil e dezanove.

 PF-974-25.06.2019 

Opinião, por Adão Coelho

Ser Presidente de Câmara 
é um orgulho para uns 
e vergonha para outros

Os alunos  do 4.º ano de 
escolaridade da Escola Bási-
ca de Ruivães celebraram o 
final de um ciclo escolar, no 
pasasdo dia 19. Cedo pela 
manhã partiram em Alfa Pen-
dular rumo a Lisboa, para a 
tão ansiada visita à Kidzania, 
a “Cidade das crianças”.

Esta cidade, construída 
à sua escala, abriu portas 
para os receber e propor-
cionar-lhes experiências e 
divertimentos que simulam 
a vida real. As atividades de-
correram de forma lúdica e 
interativa e os alunos diver-
tiram-se imenso. 

A viagem de regresso, de 

avião, decorreu em ambien-
te de “grande animação”, 
sustenta o Argupamento 

de Escolas de Pedome, ao 
qual pertence a escola em 
causa. “Para alguns foi a 
primeira e o medo de voar, 
a curiosidade de ver como 
era e a ansiedade de chegar 
ao destino criou um misto 
de sentimentos”, descreve, 
acrescentando que “áÀ che-
gada ao aeroporto, foram 
surpreendidos com uma re-
ceção calorosa dos pais que 
os receberam com cartazes 
de boas vindas e em clima 
de festa”.

No rescaldo de “um dia 
fantástico” o Agrupamen-
to deseja aos alunos umas 
boas férias e uma boa entra-
da no 2.º ciclo.

Ruivanense reúne em 
Assembleia Geral para 
aprovar contas de 2018

O Ruivanense Futebol Clube promove uma Assemblei 
Geral  no próximo dia 27 de Julho, pelas 21 horas, na sua 
sede.

A sessão tem como principal ponto da ordem de tra-
balhos a apresentação e votação do relatório de contas 
d e2018. Para além disso haverá lugar a informações do 
presidente sobre a actividade do clube, e ainda um ponto 
para discussão de outros assuntos do interesse da colec-
tividade.

Finalistas da EB de Ruivães 
foram à Kidzania

Os atletas da Jing-She fa-
malicenses, escolhidos para 
representar a Selecção Na-
cional Wushu no VIII Torneio 
Internacional de Wushu de 
Ourense, decorrido em Es-
panha no passado fim de se-
mana, conquistaram 13 pó-
dios. Ao pescoço trouxeram 
seus medalhas de ouro, três 
de prata e quatro de bronze, 
batendo o recorde de pódios 
de atletas da Jing-She neste 
torneio.

No primeiro dia de com-
petição, foram conquistados 
11 pódios. Os ouros foram 
conquistados por Bernardo 
Vieira, 13 anos, na categoria 
de cadetes masculinos, nas 
provas de Changquan (pu-
nhos norte da China) e Da-
oshu (sabre norte da China); 
e por José Silva 12 anos, em 
Qiangshu (prova de lança). 
Bernardo Vieira e José Sil-
va conquistaram o Ouro em 
Duilian (duelo). Em Wushu 
Kungfu Tradicional, Francis-
co Pereira, 10 anos, cadetes 
masculinos, conquistou o 
Ouro em Punhos estilos do 
Norte da China e Medalha 
de Prata em Armas Curtas 
Tradicionais. José Silva, 12 
anos, alcançou ainda me-
dalha de Bronze em Chang-
quan. Tomás Nunes, 9 anos, 

conquistou as Medalhas de 
Prata e Bronze em Punhos 
Estilos do Norte da China e 
Armas Curtas Tradicionais. 
Na última prova do dia, Ber-
nardo Vieira classifica-se 
com Bronze em Gunshu ca-
detes masculinos.

No segundo e último dia 
de competição, Francisco 
Pereira e Tomás Nunes con-
quistam mais uma prata e 
um bronze.  Tomás Nunes 
foi estreante nesta compe-
tição, enquanto Bernardo 
Vieira, Francisco Pereira e 
José Silva competiram nes-
te torneio pelo terceiro ano 
consecutivo, tendo aumenta-
do e melhorado as classifica-
ções pessoais neste torneio 
em relação a 2018, como já 

tinham feito em relação a 
2017.

Alexandre Oliveira esteve 
no torneio em funções de 
treinador da Seleção Nacio-
nal e Ana Rita Rego   este-
ve neste torneio, avaliando 
provas Wushu Moderno e 
Wushu Kungfu Tradicional. 
Os treinadores salientam “a 
determinação desta equipa 
junior, que continua a supe-
rar-se a cada prova, como 
resultado de todo o investi-
mento da Jing-She dos úl-
timos nove anos no desen-
volvimento dos escalões de 
formação”.

Famalicenses com 13 pódios 
no XVIII Torneio Internacional Wushu
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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

25 ANOS DE ATIVIDADE

EMPRESA 
CERTIFICADA

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

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

ANUNCIE
AQUI!

ALUGA-SE
Loja Rua Conselheiro 

Santos Viegas 
n.º 80 com 16m².

TLM.: 917 514 144

ADMITE-SE 
Funcionário/a mesa/

balcão para pastelaria 
no centro da cidade. 

Duas folgas semanais.
Férias na 2.ª quinzena 

de Agosto.
TLM.: 964 068 652

VENDO
Mobilia de quarto completo 

sem roupeiro e móvel de sala. 
Tudo estilo moderno. Barato.
TLM.: 910 984 823

CAVALHEIRO
Procura senhora entre 

os 50 e os 60 anos 
evangélica ou cristã, 

que resida nos 
arredores de Famalicão 

e S. Tirso. Que seja 
totalmente livre.

TLM.: 917 690 221

PRECISA-SE
Empregada 
de loja para 
restaurante 

nesta cidade.
TLM.: 917 529 676

PRECISA-SE
Ajudante de cozinha 

para restaurante 
em Joane.

TLM.: 962 189 593
PRECISA-SE

Empregada 
doméstica mensal. 
Zona de Famalicão.
TLM.: 966 074 974

Justino Lemos dos Santos Castro 
refere que nunca foi sua intenção 
colocar a honra e consideração dos
legais representantes da sociedade 
comercial “Macedo & Macedo, Lda”, 
bem como colocar em causa o bom 
nome desta empresa, onde trabalhou 
praticamente toda a vida.
Se em algum momento dos seus actos 
foi entendido como ofensivo 
desrespeitoso, pede desculpa por isso.

EMPRESA NO SETOR ALIMENTAR DE 
ULTRA CONGELADOS EM FAMALICÃO
Recruta Op. Fabril para 2.º turno. 

Preferência por residentes 
no concelho de Famalicão.
TLF.: 252 331 750
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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

ANÚNCIE
 AQUI!

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

CUBANA 
SAFADA
Adora beijar e ser 

beijada, 69 gostoso, 
cheia 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

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

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

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

NOVIDADE 
Morena clara, sexy, belo 

corpo, rosto delicado, estilo 
namoradinha ou puro sexo. 

Oral incrível para
 homens de bom gosto. 

Prazer do inicio ao fim. Todos 
os dias das 9h às 22h00.

TLM.: 919 643 991

NOVIDADE 
JANE, Encantadora, 

divertida e super provocante. 
O.sensacional sou prazero-
sa com mimos e muito mais 
todos os dias até á uma da 

manhã.

TLM.: 915 104 229
            915 637 044

VANESSA      
Envolvente e delicada.

Momentos bons 
sem pressa..                                        

muitos beijinhos..
sexo com vibrador.                                       

O. nas mamas até o fim
TLM.: 915 654 526
            915 934 015 MORENA QUENTE

Corpo de sereia, jovem, 
toda nua, toda sua, 
ambiente discreto. 

Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

TRAVESTY 
PORTUGUESA 
Felgueiras Centro
Novidade, tesuda, bem fundo c/ 

leitinho no final, dote XXXL 
rabo apetitoso e devorador. 

Faço massagem relaxante loiraça 
explosiva ideal para a tua primeira 

vez. Boca gulosa. Liga-me.
 TLM.: 925 547 116

UCRANIANA 
A bela ucraniana loira 
olhos azuis, meiga, 

faz convivio + massagens 
+ acessorios

Das 9 à meia-noite.
 TLM.: 910 634 207




