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Falar Direito,
por Costa Salgado

Responsabilidade
médica
«A vida é breve e a arte
é longa; o momento certo
é apenas um instante;
a terapêutica é precária;
a crise é penosa, ao
médico é necessário não
só tratar
o próprio doente,
mas também apoiar os
que o rodeiam e todas as
suas circunstâncias.”
(CORPUS HIPPOCRATICUM)

A crónica de hoje, versará sobre a temática da responsabilidade médica.
Os médicos estão sujeitos a três tipos de responsabilidade, a saber: responsabilidade disciplinar, responsabilidade penal e responsabilidade civil.
Responsabilidade disciplinar existirá, sempre, que o
médico violar as normas do Código Deontológico, definidas
pela Ordem dos Médicos. Assim como, se o profissional de
saúde prestar serviços em estabelecimento de saúde pública, (ex: hospital) estará sujeito ao Estatuto Disciplinar da
Função Pública. E, se trabalhar para entidade privada, (ex:
clínica particular) ficará adstrito ao cumprimento das regras
do Código do Trabalho.
No que respeita à responsabilidade penal, o médico poderá, em abstracto, no exercício das suas funções, praticar
alguns tipos legais de crime, por exemplo: homicídio por
negligência, ofensas à integridade física, omissão de auxílio, recusa de acto médico, atestado médico falso, violação
de segredo profissional, propagação de doença, procriação artificial não consentida… Esta é uma enumeração
de tipos criminais, meramente exemplificativa, (e, por isso,
não exaustiva) de alguns crimes que poderão ser praticados por médicos, na concretização de actos inerentes à
profissão.
No que tange à responsabilidade civil, muito haveria
que dizer…e, talvez, volte ao assunto, a propósito de uma
qualquer decisão jurisprudencial marcante. Porém, os caracteres disponíveis para esta crónica, não permitem um
tratamento exaustivo da questão.
Agora, cuidarei apenas de três circunstâncias: i) tribunal
competente em razão da matéria, para julgar acções de indemnização decorrentes de danos causados por actos médicos; ii) prova da culpa do médico; iii) prescrição do direito.
Importará em primeiro lugar, indagar qual o local onde
foi causado o dano médico.
Pois, o regime jurídico será totalmente divergente, consoante seja enquadrado no âmbito da responsabilidade civil extra-contratual, ou, contratual.
Se o dano causado por acto médico, for praticado em
hospital público (do SNS), enquadrar-se-á na tipologia da
responsabilidade extra-contratual; se, ao invés, o dano foi
causado em clínica privada, estaremos perante responsabilidade contratual.
Na primeira circunstância (dano no SNS), o tribunal
competente para julgar o caso, será o Tribunal Administrativo; terá de ser o lesado a fazer a prova da culpa (muito
difícil); e, terá de intentar a acção no prazo de três anos,
sob pena do direito à indemnização prescrever.
Na segunda hipótese (dano em Clínica Particular), o tribunal competente será o Tribunal Judicial (comum); o lesado beneficia da regra de presunção de culpa (terá de ser o
médico a provar que não agiu com culpa e que cumpriu as
“legis artis”); e, o prazo de prescrição da acção é o prazo
geral; isto é, vinte anos!...
A Doutrina e a Jurisprudência têm procurado harmonizar este regime jurídico iniquo e divergente. Fala-se na
criação de um regime uniforme (e, muito mais justo); segundo o qual, o paciente lesado seria tratado como consumidor de serviços em saúde e criar-se-ia uma nova fonte
de responsabilidade civil, especifica, para os danos resultantes de actos médicos.
Aguardamos que tal aconteça!... Concretize-se, para
bem e segurança de todos!...
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Protocolo entre as duas entidades permitirá a instalação
de polo formativo no CIIES

Câmara e CENFIM parceiros
para a especialização das indústrias
metalúrgica e metalomecânica
“Dar uma resposta cabal às
empresas que evidenciam
falta de pessoas com mais
especialização nas áreas da
metalúrgica e metalomecânica”. Este é, nas palavras do
vereador da Educação, Leonel Rocha, o espírito inerente
ao protocolo que a Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão vai assinar com o
CENFIM – Centro de Formação Profissional de Indústria
Metalúrgica e Metalomecânica com o objectivo de desenvolver cursos de especialização tecnológica.
A decisão foi ratificada na
passada quinta-feira em
reunião do executivo, e ali-

nha também Plano de Ação
2021-2023 para o Setor Metalúrgico e Metalomecânico,
que o município estabeleceu

com entidades de natureza
local, regional e nacional,
com o objectivo de elaborar e implementar medidas

estratégicas de apoio a um
sector predominante da economia local.
De acordo com o responsável autárquico, o polo a criar
em Vila Nova de Famalicão
comunga o plano formativo
com o concelho da Trofa.
Com o estabelecimento deste protocolo os alunos famalicenses passam a encontrar
uma resposta local de especialização tecnológica, pós-secundária, o que permite
a valorização dos recursos
humanos disponíveis para
as empresas do cluster metalomecânico e metalúrgico.

Cultura e arte protagonistas nos 90 anos da CEVE
A Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este promove, no âmbito das comemorações dos seus 90 anos, a “CEVE C.A.M.P
(Comunidade Artes Música e Performance)”, um ciclo de três
iniciativas culturais e artísticas que, cruzando e partilhando públicos entre os municípios da sua área de concessão,
entre os quais Vila Nova de Famalicão. As iniciativas serão
realizadas por parceiros locais, apoiados pela CEVE, e têm
como objetivo criar momentos de convívio, confraternização
e bem-estar através de espetáculos culturais e artísticos em
espaço público.

O primeiro momento cultural acontece já no próximo dia
29 maio (sábado) pelas 16h00 horas junto ao Santuário da
Nossa Senhora da Saúde em Monte de Fralães e trata-se da
peça de teatro “Malhar em Ferro Frio”, uma comédia criada
pelo Grupo de Teatro Greculeme natural de Lemenhe (Famalicão), contando com a participação especial da Academia de
Música de Viatodos. A CEVE convida toda a comunidade a
participar e usufruir deste momento de animação.

Não só o poste
de iluminação
pública já teve
melhores dias,
como o estado
dos passeios
na Rua Professora
Teresa Jesus
Ferreira,
na freguesia
de Antas, deixa
muito a desejar a
quem utiliza
a zona.
A deixa é-nos feita
chegar por um
cidadão
famalicense,
queixoso,
que avisa: “oxalá
que não aconteça
um tragédia”.
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Terminal ferroviário de mercadorias com luz verde
da Agência Portuguesa do Ambiente
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SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

A Agência Portuguesa do
Ambiente emitiu, na passada
quinta-feira, a Declaração de
Impacte Ambiental favorável
ao projeto de construção do

terminal ferroviário de mercadorias da Medway, que se
irá sedear em Lousado.
Em comunicado, o gigante operador logístico acredi-

ta que poderá começar as
obras ainda no início do terceiro trimestre, “para podermos ter o terminal operacional em 2022”. Isso mesmo
sublinha o administrador,
Carlos Vasconcelos, segundo o qual este é um projecto de “extrema importância
quer para a Medway, quer
para a região, pois, quando
estiver concluído, permitirá
aumentar a competitividade
da mesma e do transporte ferroviário, potenciando,
assim, novos investimentos para a região a norte do
Douro e para o concelho de
Famalicão”.
Em setembro do ano passado, em exclusivo ao Povo
Famalicense a Medway es-

pera para breve a declaração de impacte ambiental,
de modo que acreditava ainda ser possível ter o terminal ferroviário concluído em
setembro deste ano, o que
agora remete para o próximo
ano.
O terminal de Lousado
implicará agora um investimento de 63 milhões, devido
a “diversos melhoramentos”
que foram sendo introduzidos desde que o projecto foi
apresentado em 2018. Trata-se de um terminalferroviário
“de última geração, equiparável aos terminais mais modernos do mundo”.
Oterminal terá uma área
de 220 mil metros quadrados e quatro linhas férreas

de 750 metros, incluindo
também ligação para contentores refrigerados, área
reservada para mercadoria
perigosa, espaços para armazenagem e serviços lo-

gísticos, parque seguro para
camiões, oficinas e vigilância
24 horas.

Covid-19: incidência sobe mas concelho
mantém-se longe das linhas “vermelhas”
O concelho de Vila Nova de Famalicão regista uma ligeira subida na incidência cumulativa da Covid-19
por cem mil habitantes no relatório de situação publicado na passada sexta-feira pela Direcção Geral
de Saúde. O documento adianta que verifica agora 47 casos, mais quatro do que há uma semana,
em que eram 43.
Em todo o caso, o território famalicense continua longe das zonas “vermelhas” que justificam estagnação ou recuo no processo de desconfinamento. Está no segundo grau de menor risco, ainda que
próximo do limite, que é 59,9 casos por cem mil habitantes.
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14 entidades selam memorando de entendimento para robustecimento dos sectores metalúrgico
e metalomecânico ao nível da formação, inovação e internacinalização

“Bazuca” europeia na mira do município
para novo centro tecnológico
TEXTO: SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
FOTO: JOÃO QUEIRÓS

O memorando de entendimento para implementação do
Plano de Acção 2021-2023 para o Sector Metalúrgico e Metalomecânico, assinado na passada quinta-feira entre 14 entidades, é o “embrião daquilo que há de ser um centro tecnológico”.
Isso mesmo sublinhou o presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha, na expectativa de que este seja um dos 365
que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a apelidada “bazuca europeia”, prevê criar no país. Esta não é uma
ambição vazia de conteúdo, frisa, atendendo que o concelho
beneficia de “um conjunto de forças que já estão no terreno, e a ser bem-sucedidas, que têm um enorme potencial de
crescimento”.
É para “agarrar” este potencial que surge esta iniciativa
do município, que congrega associações representativas do
sector, escolas, centros de formação, universidade e politécnicos, e que vê no PRR uma janela de oportunidade. “Este é
um tipo de investimento, a criação de um centro tecnológico
e capacitação das empresas que vai servir de músculo para
que mais depressa o sector possa recuperar os números de
há dois ou três anos. Parece-me que olhando para os números de Famalicão temos todas condições para sermos con-

Associação de Dadores
promove colheita
de sangue em Santo Tirso
A Associação de Dadores de Sangue de Famalicão
promove, no próximo domingo, dia 30, uma colheita de
sangue” na Junta da Freguesia de Rebordões, no concelho vizinho de Santo Tirso. Aberta à população em geral,
será realizada entre as 09h00 e as 12h30 pelo Instituto
Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

Memorando foi assinado na passada quinta-feira no CIIES

templados com um desses 365 centros tecnológicos”, refere
a propósito.
Para o edil famalicense, mais do que contribuir para o
crescimento das próprias empresas, do emprego, e da economia local, a iniciativa em torno de um sector que caracteriza de “fortíssimo”, é contribuinte activa “para o todo nacional,
porque o sucesso do país é a soma dos contributos de cada
território como célula”.

“País tem que apostar mais
nos sectores que produzem”
A ser bem-sucedida a diplomacia local em torno de um
novo centro tecnológico, associado à indústria metalúrgica e
metalomecânica, este será o terceiro existente no concelho,
depois do Citeve, vinculado ao têxtil, e depois do TECMEAT,
referente ao agroalimentar.

Paulo Cunha alega a propósito, que encerramento deste
ciclo cumpre um de vários compromissos que assumiu com
os famalicenses quando se candidatou à Câmara, uma vez
que colocou estes eixos na base de uma estratégica de fortalecimento e afirmação do concelho, associada ao vector da
educação e formação. “Acho que o país tem que apostar mais
nos sectores que produzem, porque é daí que vêm condições
de solidez de crescimento futuro. Nada me move contra os
serviços, nomeadamente, contra o turismo, mas há sectores
mais consistentes do que outros, e isso viu-se bem com esta
crise. Os países que estavam mais dependentes do turismo
sofreram muito mais do que outros. Vejam a queda do PIB
em Portugal e comparem com a Alemanha, França, com outro qualquer. Portugal caiu mais por que está mais expostos
ao turismo. Devemos continuar a apostar no turismo mas
também apostar muito nos sectores produtivos, como estes
três – Têxtil, agroalimentar, metalúrgico e metalomecânico”,
refere a propósito.

Mais de 5,6 milhões de euros
de volume de negócios em 2018
De acordo com Augusto Lima, vereador da Economia e
Empreendedorismo, este é um dos sectores robustos da economia local, e que tem vindo a crescer de forma significativa
nos últimos anos.
Em 2012 haviam 274 empresas a actuar, sendo que em
2018 já eram 293. O volume de negócios gerado em 2018 foi
superior a 283 milhões de euros, representando um aumento
de 31,3 por cento face a 2012. No concelho, assegurava em
2018 3.298 postos de trabalho, o que também assegura um
aumento de 128,7 por cento face a 2012. Fechou o ano de
2019 com 162,6 milhões de euros de exportações, o que no
intervalo temporal 2012-2019 assinala um aumento de 117,1
por cento.

“Sector mais estruturante da economia
portuguesa”, alega dirigente da AIMMAP
O vice-presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, Rafael Campos
Pereira, adianta, entretanto, que o volume das exportações
geradas pelo sector representa já um terço da indústria transformadora nacional, o que o confirma como “alavanca muito importante da economia portuguesa”. Fala de um sector
em crescimento, mas também resiliente, deixando claro que
manteve o emprego em período de crise pandémica – 250 mil
trabalhadores, o que o consolida mesmo como “o sector mais
estruturante”, entende. Por outro lado, em março de 2021 estabeleceu “o melhor número mensal de sempre em termos de
exportações, 1.960 milhões de euros.
O dirigente, que elogia a política municipal, direccionada
para o sector empresarial e focada nos seus destinos, considera que este memorando poderá ser determinante para
o robustecimento do sector. Elege a qualificação como uma
das áreas mais importantes a trabalhar: “a mão de obra é
um recurso escasso. Temos que cativar mais recursos humanos, e por isso temos que tornar esta indústria mais atractiva,
e este tipo de iniciativas contribui exactamente para cativar
mais jovens para a nossa indústria”.
As entidades parceiras prometem trabalhar para a promoção e valorização do sector, reforçar a formação, os apoios
logístico e financeiro e os incentivos à investigação, inovação
e internacionalização.
Em 2018 a metalúrgica e metalomecânica representavam
já 266 milhões de euros de volume de negócios, gerado por
mais de 14 mil empresas, que empregam mais de 60 mil trabalhadores.
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Concerto acontece no próximo dia 4 de junho

Casa das Artes comemora 20 anos com
o mais internacional pianista famalicense
É com o mais internacional pianista famalicense da
atualidade que a Casa das
Artes comemora 20 anos de
existência. Luís Magalhães,
que está habituado aos palcos das mais conceituadas
salas de espetáculos do
mundo estará de regresso
a “casa” no dia 4 de junho,
às 20h30, em concerto em
Vila Nova de Famalicão, associando-se aos 20 anos da
Casa das Artes.
A residir em África do
Sul, Luís Magalhães nunca
escondeu o seu afeto pela
Casa das Artes, o palco por
excelência da sua terra-natal, que faz questão de visitar
sempre que tem oportunidade. Desta feita, o pianista é
acompanhado no palco do
Grande Auditório pela Orquestra do Norte, dirigida
pelo maestro Fernando Marinho.
Uma oportunidade única,
num grande concerto de aniversário. O programa é composto por A Consagração da
Casa, Op. 124 - L. van Beethoven (Abertura) e por Con-

certo para Piano (No. 6) em
Ré Maior, Op. 61a - L. van
Beethoven I - Allegro ma non
troppo II - Larghetto III - Rondo: Allegro.
O ingresso custa 5 euros
ou 2,5 euros para estudantes, Cartão Quadrilátero Cultural e pessoas a partir dos
65 anos.
De novo com a atenção
voltada para Luís Magalhães
verifica-se que desenvolveu
uma carreira internacional
como pianista, a solo, ou
como músico de câmara, em
recitais em diversos países

da Europa, América Latina,
China, Japão e em numerosas ocasiões nos EUA e
em África do Sul. Luís Magalhães foi aluno do maestro Vladimir Viardo na Universidade do Texas. Desde
então, tem ensinado alunos
que conquistaram importantes prémios e participações
em competições nacionais
e internacionais. Obteve o
Doutoramento em Música
(Piano) pela Universidade da Cidade do Cabo em
2011, e trilhou o seu percurso universitário associado

ao percurso artístico, com a
nomeação para o cargo de
Professor Associado na Universidade de Stellenbosch.
Também ministrou extensas masterclass, incluindo
aulas na lendária Juilliard
School de Nova York e em
várias universidades na Europa, Ásia e Estados Unidos.
Como pianista e educador
experiente, também fez parte do júri de muitos concursos, incluindo o prestigioso
Concurso Internacional de
Piano para Jovens Músicos
Tchaikovsky.
Neste concerto de aniversário, o maestro Fernando
Marinho vai conduzir a Orquestra do Norte, de quem é
Diretor Artístico desde outubro de 2018. Ao longo da sua
carreira, Fernando Marinho
dirigiu a Orquestra Filarmonia das Beiras, a Orquestra
Clássica do Sul, a Orquestra
de Câmara de Sintra, a Orquestra de Câmara da Guarda Nacional Republicana, a
Portuguese Brass, a Banda
Sinfónica Portuguesa, o Remix Ensemble, o Grupo de
Música Contemporânea de
Lisboa, a Banda de Música
de Pontevedra, a Artística
de Merza, a Municipal de
Silleda, a Orquestra de Câmara Ibérica (Espanha) e a
Muzikkorps der Bundeswehr
(Alemanha).
A Orquestra do Norte (ON) concretiza, desde
1992, o projeto de descentralização da cultura musical,
apresentado pela Associação Norte Cultural, vencedora do primeiro concurso
nacional para a criação de
orquestras regionais, instituído pelo Estado Português
nesse mesmo ano. Os espetáculos da ON incluem
concertos sinfónicos, didático-pedagógicos,
ópera,
música de bailado e de câmara. Para além da música
erudita, tem abarcado outros
géneros musicais, como é
o caso do Jazz e música ligeira. A programação da Orquestra do Norte abriu-se a
um repertório mais amplo e
variado no qual, juntamente
com as partituras básicas do
repertório sinfónico ocidental, abundam primeiras audições, tanto de música de
recente criação, como partituras recuperadas do passado histórico-musical.

GNR põe fim
a esquema
de furto e
desmantelamento
de veículos
Um homem
de 36 anos foi
detido em flagrante por furto,
desmantelamento e recetação de veículos,
no
concelho
de Vila Nova
de Famalicão.
A operação foi
desencadeada no início da
passada semana pelo Núcleo
de Investigação Criminal afecto ao Comando Territorial de
Barcelos da GNR, e surge na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês.
Foram feitas seis operações de buscas, três domiciliárias - duas em oficinas em Nine e Arnoso Santa Maria,
e uma em estabelecimento, no decurso das quais foram
apreendidos três carros furtados em Viana do Castelo e
na Maia, três salvados (que iam ser reparados com as peças das viaturas furtadas), duas viaturas utilizadas pelos
suspeitos para transporte das peças desmanteladas, no
valor estimado de 93 mil euros, diversas peças/componentes provenientes de desmantelamento de viaturas alegadamente furtadas (quadrantes, centralinas, para-choques, radiadores, entre outros), três matrículas furtadas,
sete chaves de automóveis, um aparelho de diagnóstico
do carro bluetooth OBD e codificação de chaves, três
computadores portáteis, cinco telemóveis, e1 750 euros
em numerário.
Em comunicado, a GNR adianta que o modus operandi para os furtos “consistia na utilização de um software
instalado nos computadores portáteis, com conexão a um
aparelho de diagnóstico On Board Diagnostics (OBD), sistema este que, ligado à central eletrónica de uma viatura,
permite a leitura e transmissão de diversos tipos de dados,
permitindo desta forma que fosse codificada uma nova
chave que iria ser usada para furtar as viaturas”. Depois
da subtracção dos veículos, estes “eram escondidos em
casas particulares, onde eram desmantelados, sendo as
peças posteriormente vendidas em plataformas de venda
online”. De acordo com a GNR, “algumas peças eram utilizadas para a reparação de viaturas adquiridas como salvados”, posteriormente recuperadas e sujeitas a inspeção
extraordinária, sendo “colocadas à venda em stands de
automóveis ou em plataformas de venda online”.
Para além do detido, apanhado em flagrante por furto,
desmentelamento e receptação, foram ainda constituídos
arguidos outros dois homens, de 44 e 56 anos. Os factos
relativos a estes foram remetidos ao Tribunal Judicial de
Vila Nova de Famalicão.
A operação contou com o reforço do posto de Barcelos, Famalicão e do Destacamento de Intervenção (DI) de
Braga.
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Auchan e Pingo Doce…
As peças – chave de qualquer organização são
os seus recursos humanos. São eles que geram
os lucros, maiores ou menores, de qualquer
empresa, e aquilo que devíamos considerar a
“norma” é apontado como exceção. Todos nós
lemos e estudamos várias teorias de gestão de
recursos humanos e todos nós entendemos que a
motivação permanente dos trabalhadores é meio
caminho andado para o sucesso ou insucesso
de qualquer empresa. Se o trabalhador se sentir
parte integrante dos lucros empresariais que
está a ajudar a criar, obviamente que se sentirá
mais motivado para o trabalho e para o
sucesso da empresa. Se, pelo contrário, sentir
que o patrão não reparte nada, isso é motivo
para a desmotivação e, nalguns casos, para
o desleixo… Estes pressupostos não assentam
em nenhuma “teoria marxista”. Estão expostos
(mesmo que, às vezes, de uma forma não muito
clara), na Doutrina Social da Igreja…

1. Jumbo…
A Auchan que nós aqui em Vila Nova de Famalicão continuamos a identificar por “Jumbo” (nunca ouvi nenhum famalicense a dizer que ia ao Auchan, preferindo dizer sempre

que ia ao Jumbo), o Auchan distribuiu 17,8 milhões de euros
dos lucros de 2020, pelos seus colaboradores, desde o mais
modesto operador de “caixa” até aos funcionários de topo,
sem exceção.
Cada trabalhador vai receber, em 2021 (se é que já não
recebeu), 2,45 salários a mais, para adicionar aos salários
que recebe habitualmente! É bom! Diria que é muito bom,
independentemente de desconhecer, em concreto, qual é a
política salarial praticada pela Aucham.
Os supermercados “Pingo Doce”, propriedade da cadeia
Jerónimo Martins, têm também uma política de incentivos
monetários aos seus trabalhadores, sobretudo através da
concessão de bolsas de estudo aos seus filhos, mas que está
longe de atingir o volume financeiro em vigor na Auchan.
Estes bons exemplos de partilha dos resultados podiam e
deviam ser seguidos por outras empresas e outras multinacionais a operar no território de Portugal e, mais concretamente, no território do Município de Vila Nova de Famalicão,
juntando-se às boas práticas referidas anteriormente.
As peças – chave de qualquer empresa são os seus recursos humanos. São eles que geram os lucros, maiores
ou menores, de qualquer empresa, e aquilo que devíamos
considerar a “norma” (como nos dois exemplos apontados)
é apontado como exceção. Todos nós lemos e estudamos
várias teorias de gestão de recursos humanos e todos nós
entendemos que a motivação permanente dos trabalhadores é meio caminho andado para o sucesso ou insucesso de

Obras na Biblioteca obrigam
à transferência para Centro Pastoral
A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco vai entrar em obras e
parte dos serviços serão deslocalizados para o Centro Pastoral de Vila
Nova de Famalicão.
Segundo o vereador da Educação, Leonel Rocha, as obras deverão
começar já no próximo mês de junho, esperando-se que o processo se
prolongue pelos anos de 2021 e final de 2022, o que obriga ao “esvaziamento da biblioteca”, no que toca à requisição de livros e promoção
da leitura. “Este espaço com a paróquia será certamente algo que os
famalicenses irão usar, porque está próximo”, considera o responsável
autárquico, segundo o qual outros serviços, nomeadamente, os relacionados com espólio, serão deslocados para outros polos da Biblioteca
Municipal.
Leonel Rocha adianta que durante este período não estarão reunidas as condições para manter o serviço dedicado a estudantes, que
coincide com período de exames. “Haverá aqui um hiato de tempo em
que não teremos resposta para os estudantes”, sublinha, acrescentando, no entanto, que esta intervenção persegue o
desígnio de uma maior qualificação da biblioteca, e que na de um futuro próximo haverá mesmo um espaço dedicado 24
horas para o efeito.
O protocolo com o Centro Pastoral implica o pagamento de cerca de seis mil euros, por parte do município, respeitantes
à comparticipação de despesas de manutenção, nomeadamente, água, electricidade, ar condicionado, limpeza e bom
estado de conservação.
A intervenção na Biblioteca Municipal, que representa um investimento superior a 1,6 milhões de euros, procura adaptar
o edifício às atuais necessidades do público. Nesse sentido, o projecto prevê a valirização da receção no primeiro piso,
revista a localização do fundo local, aumentada a sala de leitura de adultos e serão criados novos espaços de leitura de
audiovisuais, de depósitos de livros, de cafetaria e de garagem do bibliomóvel, entre outros melhoramentos.

Engenho assegura transporte
a Centros de Vacinação Covid-19
Várias dezenas de pessoas já beneficiaram do transporte que a
Engenho tem disponibilizado, em colaboração com Câmara, Juntas e
unidades de saúde, para transportar residentes em várias freguesias
da sua área de intervenção aos Centros de Vacinação Covid-19 de Famalicão e de Braga.
“Este tem sido mais um serviço de proximidade que a Engenho assegura a favor das comunidades locais em territórios de periferia e de
baixa densidade, que poderá evoluir, de forma concertada, para um
sistema de transporte a pedido” modalidade flexível e personalizada,
muito particularmente para pessoas idosas e com mobilidade condicionada”, defende o presidente da direção Manuel Augusto de Araújo.
Dentro do possível, e acauteladas questões de natureza logística das
instituições, “as organizações de natureza social e solidária deverão
disponibilizar os seus meios, recursos e capacidade instalada a favor
da comunidade, pois tem demonstrado prontidão e eficiência na resolução de processos”, conclui.
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qualquer empresa. Se o trabalhador se sentir parte integrante
dos lucros empresariais que está a ajudar a criar, obviamente
que se sentirá mais motivado para o trabalho e para o sucesso da empresa.
Estes pressupostos não assentam em nenhuma “teoria
marxista”. Estão expostos (mesmo que, às vezes, de uma forma não muito clara), na Doutrina Social da Igreja…

2. O futuro será melhor para todos…
A previsível entrada em funcionamento da “Loja do Cidadão” de Vila Nova de Famalicão, já no mês de setembro, as
palavras de Manuel Heitor, Ministro da Ciência e Ensino Superior, no CIES, em Vale S. Cosme, e o estatuto de “PME(S)
Excelência” atribuído a dezenas de empresas do Município
de Vila Nova de Famalicão são, em primeiro lugar, excelentes notícias para os Famalicenses e, em segundo lugar, são
um conjunto de causas que nos garantem que o nosso futuro
coletivo será melhor.
As “lojas do cidadão” são o “top” no atendimento aos cidadãos que têm que recorrer aos serviços do Estado. E são
muitos… Depois de alguns arrufos entre a Câmara de Vila
Nova de Famalicão e o Governo sobre a calendarização e
a recalendarização destas estrutura inimiga da burocracia,
tudo vai acabar bem e, em Setembro, lá nos encontraremos
para tratar dos nossos “papéis”…
Manuel Heitor, Ministro da Ciência e do Ensino Superior,
teceu fartos elogios a Famalicão e à Câmara Municipal, na
visita recente que efetuou ao CIIES (Centro de Investigação
e Inovação do Ensino Superior), instalado e dinamizado pela
autarquia nas instalações da ex – Escola Cooperativa de S.
Cosme do Vale.
O Ministro visitou demoradamente as instalações reservadas à cooperação com a Universidade do Minho, onde
trabalham já 80 investigadores, e o Centro de Competências
do Agroalimentar, onde ganham força 40 projetos, com um
financiamento de 10 milhões de euros. Para Manuel Heitor,
“o círculo virtuoso criado pela Câmara Municipal, pela Universidade do Minho e pelas empresas, juntando investigação
científica, educação superior e inovação empresarial é, de
fato, o futuro” que Famalicão antecipou para o presente.
Finalmente – e não é de somenos – 49 empresas famalicenses (por algumas das quais tenho um carinho muito especial) foram distinguidas pelo IAPMEI, com o estatuto de PME
Excelência 2020, atingindo o “grau maior” da sua responsabilidade social e comunitária.

2. Como se atrevem?
Tomamos conhecimento, todos nós, incrédulos perante a
desfaçatez e a ousadia da administração do “Novo Banco”,
que se prepara para pagar quase dois milhões de euros aos
seus membros, a título de prémios de desempenho, relativos
ao ano de 2020.
Como todos nós, também os partidos políticos e os deputados da Assembleia da República tomaram conhecimento
desta ignomínia. Reagiram todos, partidos e deputados, mas
com excesso de brandura, quase pedindo desculpa por tomarem esta posição. Criticaram a falta de ética e manifestaram
a incredulidade, a estupefação e a estranheza por tal procedimento da administração do Novo Banco.
Quem diz que ama os Portugueses, quem diz que ama,
acima de tudo, Portugal e o seu povo, como dizem frequentemente os partidos e os deputados, devia ter utilizado termos
mais duros, mais truculentos e a raiar o insulto, perante tal
desfaçatez da Administração do Novo Banco. Se o fizessem
todos em uníssono, como um só, dizendo verdadeiramente
o que lhes vai na alma, sem atenderem à delicadeza e aos
pruridos da linguagem parlamentar, talvez esta decisão não
fosse em frente. Há momentos em que “os bois têm que ser
chamados pelos nomes” e este era um desses momentos.
E se todos alinhassem como um só, não haveria juízes, não
haveria tribunais que se atrevessem a condená-los. Teriam
que meter 9,9 milhões de portugueses na cadeia (excluo deste número os 100 mil que acham que tudo isto é normal) …
Nem ao diabo – ardiloso como ninguém – lembraria pagar
“prémios de desempenho” aos membros da administração do
Novo Banco… Parafraseando Greta Thunberg, jovem ativista
sueca na defesa do clima, “como se atrevem?”
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Nova ponte sobre o rio Ave inscrita
no Plano de Recuperação e Resiliência
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PAULO CUNHA CENSURA RECURSO DO GOVERNO A QUADRO DE EXCEPÇÃO PARA OBRA
COM MAIS DE 20 ANOS DE ATRASO E ESSENCIAL A EIXO MAIS EXPORTADOR DO PAÍS

►
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

O Governo incluiu o interface rodoferroviário entre o lugar de Santana, em
Ribeirão, e a cidade vizinha
da Trofa, que inclui a construção da nova ponte sobre
o rio Ave, na rubrica “Missing
links e Aumento de capacidade da Rede”, do Plano de
Recuperação e Resiliência
(PRR).
A obra, reclamada há vários anos, tem como objectivo descongestionar o trânsito da Estrada Nacional 14,
sobretudo no troço entre Vila
Nova de Famalicão e a Maia,
onde se concentra o eixo
mais exportador do país. O
documento apresentado ontem pelo primeiro-ministro,
António Costa, dá conta de
que o investimento vai disputar os fundos da apelidada
“bazuca”.

“Muito mau”
esperar quadro
comunitário
de excepção
Satisfeito por, finalmente,
haver notícias sobre o elo
mais essencial da cadeia de
requalificação da EN 14, o
presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Fa-

malicão, Paulo Cunha, não
deixa de considerar “muito mau que um país como
Portugal esteja à espera de
um quadro comunitário de
excepção, que chega por
força de uma crise pandémica inusitada, e que deixou
mazelas sérias, para fazer
este investimento”. Alega
que “era suposto que o país
tivesse percebido que o eixo
mais exportador de Portugal
deveria ter este investimento
muito para além daquele que
é o acesso a fundos comunitários, ainda por cima usando um quadro de excepção”.
Para o edil, “é um péssimo
sinal que o país passa para o
exterior”, ao esperar por este
contexto para “meter aqui a
travessia sobre o Ave”.
Paulo Cunha lembra que
esta obra é reivindicada há
mais de 20 anos, que este
Governo já está em funções
há quase seis, e não mais
tem feito que “andar de paliativo em paliativo, de argumento em argumento, quando há quase 15 meses que
não temos novidade nenhuma sobre a requalificação
da EN 14”, atendendo a que
o Estudo de Impacte Ambiental está concluído desde
fevereiro de 2020, desconhecendo-se passos dados

qual estão associados criação de postos de trabalho e
riqueza nacional. “A expansão pressupõe uma intervenção numa ribeira, efluente do
Ave, que tem que ser consolidada, e cuja consolidação
pressupõe a obra de acesso
ao tabuleiro da ponte”, suscita, lamentando que “tudo
isto está pendurado por uma
iniciativa que tarda em arrancar”.

Alternativa viária
no eixo mais
exportador do país
no sentido de contratualizar
projecto, que antecederá
ainda a contratualização
da obra. De resto, tomando
como referencial os seis/sete
anos em que vigorará este
PRR, ou que corresponde
a cerca de metade do tempo de decurso de um quadro comunitário (dez/doze
anos), o autarca teme pela
capacidade de execução do
projecto dentro desse calendário. “Tenho receio, espero
eu que o Governo faça a sua
parte no que aos projectos
diz respeito – não sei se o
projecto está concluído porque não temos essa informação -, e depois dos projectos

há um concurso, depois de
haver um concurso a obra
tem de estar pronta. Somar
estes três momentos, não
sei quantos anos serão necessários”, alerta, não sem
desejar que espera que tudo
aconteça “o mais rapidamente possível”.

Ponte condiciona
expansão
da Continental
Paulo Cunha lembra que,
para lá da vantagem da obra
em si mesma, ela está a
condicionar o processo de
expansão da Continental, ao

A construção da nova travessia, alternativa à que hoje
existe, associada a uma variante que desviará o tráfego
do centro da cidade da Trofa
passando nas imediações da
ferrovia, é tida como essencial para complementar os
investimentos já executados
na beneficiação dos troços
de Famalicão e da Maia, a
montante e jusante da terceira fase que falta concluir.
Inscrita está ainda a ligação
da Maia (nós do Jumbo) ao
interface rodoferroviário da
Trofa.
Elencada na rubrica de
investimentos e infraestru-

turas, a empreitada disputa
uma dotação global de 362,9
milhões de euros. Para além
destas duas, a rubrica inclui
mais 15. O intuito da sua concretização é o de “promover
a eliminação de travessias
urbanas e a adequação da
capacidade, reduzindo tempos de percurso, gases poluentes e situações de congestionamento, bem como
reforçar as acessibilidades
aos grandes corredores e
às interfaces multimodais,
aligeirando custos de contexto ao tecido empresarial e
potenciando investimentos já
realizados nas infraestruturas conexas”, segundo refere
a síntese do PRR.
Recorde-se que ainda
no início desta semana um
grupo de deputados do PSD
na Assembleia da República, entre os quais o famalicense Jorge Paulo Oliveira,
questionaram o silêncio do
Governo em torno da concretização da nova travessia,
uma vez que tem já mais de
um ano a Declaração de Impacte Ambiental, necessária
para fazer avançar o projecto.

Câmara mais próxima dos cidadãos
com aplicação “Famalicão Your Place”
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Famalicão your place” designa a aplicação que a Câmara de Vila Nova de Famalicão acaba de lançar com o
objectivo de garantir “acessibilidade, rapidez e eficiência”
na relação do município com os seus munícipes, mas também destes com o seu município. Isso mesmo sublinhou
o presidente, Paulo Cunha, na conferência de imprensa
online que serviu para a apresentação do novo instrumento de comunicação, na passada terça-feira. A aplicação, já
disponível para IOS e Android, constitui mesmo uma “forma de empoderamento da democracia local”, sublinhou a
propósito.
De acordo com o edil, a “a Câmara Municipal deu este
passo, convicta de que está a prestar um bom serviço à
comunidade, aos seus concidadãos e, acima de tudo, a
vincar expressões como acessibilidade, proximidade, rapidez e eficiência que casam bem com a ferramenta agora
disponibilizada”. No essencial, o novo instrumento “já não
é só a questão de se fazer de forma mais fácil o que sempre foi feito, é também criar condições para que haja cada
vez mais razões para que os famalicenses procurem a sua
câmara municipal e junto dela possam encontrar respostas adequadas aos seus problemas”.

O novo serviço foi desenvolvido no âmbito da estratégia B-Smart Famalicão, como resultado do Plano Estratégico Famalicão Visão 25. Para o diretor municipal, Vitor Moreira, a aplicação vem introduzir uma nova fórmula
de relação dos cidadãos com a autarquia, apontando a

acessibilidade, proximidade, portabilidade e rapidez como
algumas das características da APP, que facilita o acesso
a um vasto conjunto de serviços da autarquia. “Apesar do
número significativo de serviços disponibilizados no menu
da aplicação, este é um processo evolutivo e novas funcionalidades surgirão dentro de pouco tempo”, disse.
A ferramenta permite aceder a serviços das mais diversas vertentes da actuação municipal, dos Eventos à Requisição de Livros, da Recolha de Monstros à Adopção de
Animais, dos Contactos às Sugestões ou Reclamações.
Conhecê-la implica “descarregar e explorar”, sugere Vítor
Moreira, director geral da Câmara Municipal, que esteve
directamente envolvido no processo de criação.
Entretanto, deixou claro que esta aplicação não pretende competir com as outras, mas apenas disponibilizar um
instrumento suplementar de interacção com os munícipes.
Lançada que está, adianta ainda que o modelo que hoje foi
dado a conhecer não está fechado, e que poderá evoluir
desde que se mantenha fiel ao princípio que esteve inerente à sua criação.
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OPINIÃO, por Hélder Pereira, Deputado do CDS na Assembleia Municipal

O sistema fiscal português
como entrave ao crescimento!

Ninguém duvidará que o
sistema fiscal é um dos fatores mais decisivos para
o sucesso económico de
qualquer estado. Infelizmente, no nosso país, essa
realidade parece estar a ser
desprezada, mostrando-se
este governo incapaz de implementar um sistema que
estimule a competitividade
e o crescimento da nossa
economia.
Portugal
apresenta-se
perante os seus pares como
um dos países com o IRC

mais elevado. É evidente
que as elevadas taxas de
tributação dos rendimentos
das empresas consubstanciam um dos fatores mais
prejudiciais para a nossa
competitividade.
Na verdade, os nossos 31,5% de taxa de IRC
apenas são ultrapassados
pelos 32% da França, sendo a média da OCDE de
23,3%. Portugal é mesmo
um dos poucos países que
aumentou o IRC nos últimos
anos, algo verdadeiramente
incompatível com o mundo
globalizado.
Já quanto aos impostos
sobre o trabalho, segundo
um relatório da OCDE, em
37 países apenas sete viram
a carga fiscal sobre o trabalho aumentar e Portugal foi
um deles. Em 2020, o peso
do IRS e dos encargos sociais para a Segurança Social nos salários cifrou-se
em 41,3%, quando a média
da OCDE foi de 34,6%, colocando-nos no 11º lugar

entre as 37 economias da
OCDE.
Fácil é de concluir que ao
insistir num sistema fiscal
pouco competitivo Portugal
estimula a economia paralela e a fuga de investimento.
Segundo as estimativas
do último estudo feito pelo
Observatório de Economia
e Gestão de Fraude, a economia paralela correspondia a 27,3% do PIB, ou seja,
49 mil milhões de euros, um
valor mais de quatro vezes
superior ao orçamento anual do Ministério da Saúde.
Acresce que, num estudo
recente da Comissão Europeia, em percentagem do
PIB, Portugal foi considerado o terceiro país da União
Europeia que mais riqueza
transferiu para offshores.
Como se compreende
urge proceder a alterações
que tornem o nosso sistema fiscal estável, neutro,
competitivo, simples, sustentável e transparente, que
promova o investimento e

o crescimento económico.
Um sistema que mitigue a
evasão fiscal, a economia
paralela, a corrupção e a
fuga de capitais. Um sistema com um número menor
de impostos, taxas, escalões, isenções e exceções,
com uma base tributária
mais alargada, que facilite
o cumprimento das obrigações fiscais dos cidadãos e
das empresas.
Portugal não pode continuar a ser visto como um
país onde os cidadãos e as
empresas são diariamente
confiscados com impostos
elevadíssimos e onde a corrupção e a fuga de capitais
ganham cada vez mais força.
Um sistema fiscal mais
competitivo acabará por gerar mais receitas para o país
poder corresponder às suas
prioridades sociais. Pois,
quanto menor for a teia e o
espartilho fiscal, maior será
a dinâmica económica e a
receita tributária.

Guia de Acolhimento
é instrumento para a integração
de migrantes em Famalicão
Vila Nova de Famalicão
assinalou o Dia Mundial da
Diversidade Cultural para o
Diálogo e o Desenvolvimento, que se comemorou na
passada sexta-feira, com o
lançamento digital do Guia
de Acolhimento, uma ferramenta particularmente dirigida ao cidadão migrante em
Famalicão. O instrumento
tem como principal objetivo
“proporcionar-lhe uma melhor integração na comunidade, através de informação
essencial para quem chega
a Portugal e a Famalicão, em
particular”, adianta a Câmara
Municipal, responsável pela
iniciativa.
Para o presidente, Paulo
Cunha, “a assinatura asso-

ciada à nossa comunidade
- Famalicão o seu lugar - é
a síntese de um território
que é pertença das pessoas,
dos naturais de Vila Nova de
Famalicão, mas também de
todos os residentes, temporais ou permanentes, que
nos dão a honra de aqui viverem e desenvolverem os
seus projetos pessoais e
profissionais”, o que justifica
a iniciativa de lançamento do
Guia.
O documento assume-se
como um instrumento auxiliar de informação sistematizada. Na publicação pode
encontrar-se informação sobre vários serviços da Câmara Municipal e dos Serviços
desconcentrados da Admi-

nistração Central do Estado
essenciais, designadamente
no que se refere ao Gabinete Municipal de Acolhimento,
registos legais de cidadão,
emprego, aprendizagem do

português, educação, habitação, saúde, segurança, lazer e cultura, mobilidade.
De acordo com o edil,
“com este manual, procuramos facilitar o processo
de acolhimento de todos os
que, das mais variadas proveniências, vêm para Vila
Nova de Famalicão”. Deixa
claro que “queremos que o
processo de integração seja
tranquilo e enriquecedor”, e
que “ se sintam em casa”.
O Guia de Acolhimento
está disponível para consulta em https://issuu.com/
municipiodefamalicao/docs/
guiadeacolhimento.

Crianças da Gerações “convertem-se”
às tintas artesanais
As crianças da Associação Gerações aprendem a combater a poluição e a preservar o meio
ambiente, utilizando tintas artesanais nos seus trabalhos.
A proposta foi feita pela animadora Maria Clara Almeida que desafiou a instituição das tintas
químicas por tintas artesanais feitas a partir de canela, gengibre, açafrão, algas, argilas e açaí.
Com este projeto, a Associação Gerações visa, para além da economia que tal opção permite, envolver as crianças na procura de soluções mais sustentáveis e amigas do ambiente. A
mensagem foi transmitida aos pais e às famílias, no sentido do seu envolvimento em projetos
ambientais limpos.
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Militantes do PSD
aprovam
Mário Passos
como candidato
à Câmara

Os militantes do PSD
de Vila Nova
de Famalicão
validaram a
escolha
da
comissão política local de
lançar Mário
Passos como
candidato à
Câmara Municipal pela Coligação “Mais Ação. Mais Famalicão”, suportada pelo PSD e CDS-PP. A decisão foi tomada há
pouco mais de uma semana num dos plenários de militantes que o PSD sublinha como “um dos mais concorridos
de sempre”.
O nome de Mário Passos terá agora que ser ratificado
pelas estruturas hierárquicas do partido, distrital nacional.
O presidente da concelhia, Paulo Cunha, que também
a pessoa que Mário Passos sucederá caso vença as autárquicas deste ano, sublinhou a “vontade inequívoca e
união que os militantes demonstraram com tão expressiva
presença em estarem com o projeto do partido para o concelho”, votando “por unanimidade e aclamação” o nome
daquele sobre o qual recai a tarefa de liderar a candidatura à Câmara. Sobre Mário Passis disse que é “pessoa
conhecedora do território, comprometida com o concelho,
respeitada pelos seus pares, a notoriedade pública, mas
que acima de tudo tenha visão, capacidade de rasgar horizontes, ver em frente, envolver recursos e tecnicamente
preparado”.
Mário Passos nasceu em 1966. Licenciou-se em 1991
no curso de Física e Química, pela Universidade do Minho (UM). Realizou as Provas de Aptidão Pedagógica e
Capacidade Científica e as Provas de Doutoramento em
Ciências, em cooperação com o Instituto John Innes Centre, Norwich, Inglaterra, tornando-se Professor Auxiliar na
mesma universidade, UM. Em 2004, assume o cargo de
Delegado Regional de Braga do Instituto Português da Juventude e, em 2009, é eleito Vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. No atual mandato assume
as pastas do Desporto e das Freguesias.

PASEC em encontro
de formação de jovens
líderes
Espanha
foi palco do
encontro internacional de
formação de
jovens líderes e agentes
educativos
no âmbito do
ANIMA 2021
e projeto Geo
Equity, apoiado pelo Programa Erasmus +, dinamizados pelas PASEC.
No centro da discussão esteve a igualdade de oportunidades entre jovens que habitam nas regiões periféricas
e as chamadas regiões de grande densidade populacional
e do litoral, adianta a PASEC, segundo a qual a jornada
cocontou com a presença de várias dezenas de jovens,
que “refletiram acerca das fronteiras que os dividem, das
certezas que não passam de crenças e da forma como
olhamos para conceitos como controlo e propriedade”.
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Quatro meses de espera para renovar
Cartão de Cidadão em Famalicão
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ALTERNATIVA MAIS CÉLERE PARA QUEM TENHA QUE RENOVAR DOCUMENTO PRESENCIALMENTE
É TERRAS DE BOURO
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Esperar por setembro
para renovar presencialmente o Cartão de Cidadão (CC),
e nas circunstâncias em que
isso é obrigatório, não é opção, na maioria das vezes.
Mas, se o quisermos fazer em Vila Nova de Famalicão, a opção tem mesmo
que ser essa. Isto porque,
no site onde se procede ao
agendamento de data para
renovação, a primeira disponível aponta para o início de
setembro, daqui a aproximadamente quatro meses.
Depois de uma melhoria
do cenário de agendamento
no início do ano, a Conservatória do Registo Civil de Vila
Nova de Famalicão voltou ao
congestionamento que já se
havia verificado por setembro do ano passado, altura
em que as primeiras datas
disponíveis sugeriam já os
primeiros meses deste ano.
Como O Povo Famalicen-

se conseguiu apurar no site
oficial para agendamento de
renovação do CC, a situação
de Vila Nova de Famalicão
não é exclusiva, uma vez
que nenhum município da re-

gião se pode gabar de gozar
de situação muito mais vantajosa. Braga, ainda assim,
apresenta um quadro menos
grave, uma vez que julho é a
primeira data disponível. Em

todos os restantes, mais dia
menos dia, só em setembro
será possível agendar a renovação de CC. O cenário
repete-se em Guimarães,
Santo Tirso, Trofa, Vila do

Conde, ou Póvoa de Varzim.
A situação foi-nos reportada pela encarregada de
educação de uma aluna que
perdeu o CC, e terá que o renovar a tempo de apresentar
por altura dos exames nacionais. A solução encontrada
foi o agendamento em Terras do Bouro, onde ainda há
datas disponíveis para este
mês de maio, assim como
em junho.
No entanto, nem toda a
gente dispõe de recursos de
transporte ou disponibilidade
para acorrer a um município
a cerca de 50 quilómetros
de distância e uma hora de
caminho.
O Povo Famalicense
solicitou
esclarecimentos
acerca desta situação ao
Ministério da Justiça, que superintende o serviço, no sentido de saber a que se deve
e que medidas estão ou vão
ser adoptadas no sentido de

solucionar. Não obtivemos
qualquer resposta até ao fecho da edição.
Recorde-se que a Conservatória do Registo Civil
é um dos serviços que deverá transitar em agosto/
setembro para a nova Loja
do Cidadão, uma obra da
responsabilidade da Câmara
Municipal que representa um
investimento da ordem dos
dois milhões de euros. De
resto, é para lá que se irão
mudar os serviços públicos
estatais todos. No entanto, desconhece-se se essa
mudança se irá reflectir na
qualificação da resposta aos
cidadãos para lá da óbvia
quaolificação infraestrutural.
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Dia Internacional dos
Museus dá mote para
nova identidade

A Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão despertou para o Dia Internacional dos Museus tem agora uma
nova identidade, lançada pela Câmara Municipal no início
da passada semana. A nova identidade gráfica dos Museus de Famalicão, adianta em nota de imprensa o município, “foi pensada para valorizar o trabalho de parceria
entre os vários museus do concelho, mas também a força
e a singularidade de cada uma das suas doze unidades”.
Com um conceito planeado e desenvolvido pelo Gabinete de Comunicação e Imagem do Município de Vila
Nova de Famalicão, o novo grafismo sintetiza o trabalho
da Rede no conceito Museus de Famalicão, representando “um novo capítulo da sua história, fiel à sua identidade,
mas mais contemporâneo e com maior potencial de apropriação emocional”.
O novo logótipo da Rede de Museus de Vila Nova de
Famalicão divide-se em duas partes: o ilustrativo e o designativo. O ilustrativo desenha linhas que se cruzam entre
si formando duas iniciais - o “m” de museus e o “f” de Famalicão - que definem a homogeneização, a interligação
e a comunicação em rede entre os diversos museus de
Famalicão. No designativo, na palavra Famalicão, utiliza-se uma fonte serifada, com pequenas astes, que de forma subjetiva representa a tradição, a cultura, o respeito, a
grandeza e a sofisticação da instituição.
Sobre as cores usadas, o dourado representa a tradição, sabedoria e riqueza do património. Já o cinzento que
escreve a palavra Famalicão representa a evolução e a
modernidade de uma cidade que está sempre à frente do
próprio tempo.
A Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão é constituída por dez museus e duas coleções visitáveis. Desde
a sua fundação procura a valorização dos museus que integram a rede, através de uma política de cooperação e
articulação entre si, com vista à promoção, valorização e
difusão das suas coleções museológicas, bem como de
ações de capacitação das equipas que os constituem.

Magali Candeias
expõe na Casa Museu
Soledade Malvar
A artista plástica famalicense
Magali Candeias
está em destaque na Casa
Museu Soledade
Malvar com uma
Exposição
de
Pintura.
Ficará
patente até ao
mês de junho.
“Solo Goya”
designa uma expsição que, exibe texturas e cores retiradas do seu conceito e interpretadas segundo uma visão
contemporânea da obra de Goya: “The black Duchess”.
Magali Candeias nasceu em França no ano de 1978.
Licenciada em Artes Plásticas e mestre em Estudos Artísticos pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade do
Porto.
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“Anima-te” regressa a Famalicão
com nomes sonantes
e mais de 80 espetáculos ao ar livre
Vila Nova de Famalicão
vai repetir este ano a fórmula
do “Anima-te”, estreada no
ano passado numa altura em
que o concelho foi um dos
primeiro do país a retomar
programação cultural. A Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, a promotora,
convida as pessoas a saírem de casa nos próximos
meses e a desfrutarem de
uma programação sociocultural eclética e de qualidade,
assegurando que “todas as
condições de segurança” estão garantidas.
O Anima-te vai decorrer
nos meses de junho, julho e
agosto, com o dobro dos espetáculos em relação ao ano
anterior - mais de 80 - e com
uma programação que não
esquece os grandes eventos
que animam o Verão em Famalicão e que este ano ainda
não se poderão realizar nos
moldes habituais devido à
pandemia, como é o caso
da Feira Medieval e Viking,
do Festival Vaudeville Rendez-Vous, do Laurus Nobilis,
das próprias Festas Antoninas que este ano se realizam
neste enquadramento, entre
outros.
No palco do Anima-te,
que ficará novamente instalado no Parque da Devesa,
ao ar livre, junto ao lago,
numa área limitada e preparada para receber cerca

de 882 pessoas com todas
as condições de segurança,
haverá sobretudo música, cinema e circo.
No mês de junho, o grande destaque da programação vai para os mais de
dez concertos que vão pôr
os famalicenses a celebrar
as Festas Antoninas, com
Miguel Araújo e Zé Amaro
como cabeças de cartaz;
para o concerto de um dos
grandes nomes da folk espanhola, Carlos Nuñez; para
o espetáculo de circo apresentado pelo INAC, para o
fim-de-semana dedicado à
Feira Medieval e Viking, entre outras atuações.
Em julho, destaque para
os concertos de Toy, Maria
Monda, Ana Laíns, Fingertips, para as atuações de
Cristina Clara e Carminho no
dia dedicado ao Festival do

Fado de Famalicão, e de Godiva, Downfall Of Mankind,
Vella e Lhabya no fim-de-semana dedicado ao Rock
e ao Heavy Metal do Laurus
Nobilis Hangover. Nota ainda
para o regresso do Cinema
Paraíso neste enquadramento e das noites de cinema ao
ar livre que se estendem até
ao mês de agosto e para as
várias performances a cargo
da organização do Festival
Vaudeville Rendez-Vous, de
22 a 24 de julho.
No último mês, em agosto, o Anima-te volta a dar palco aos concertos ao pôr do
sol do Devesa Sunset, com
Carlos César Trio, Selma Uamusse, The Partisan Seed,
Luísa Sobral, Manuel de Oliveira, Bruno Pernadas, A garota não e B Fachada. Destaque também, entre outros,
para os concertos de Valter

Lobo, Joscho Stephan, para
o cante alentejano de Pedro
Mestre, e para os fins de semana dedicados a duas organizações bem conhecidas
do público famalicense - o
Festival Calça Ferros e ainda
o Mel :: Piquenique das Artes com os concertos de O
Bom, o Mau e o Azevedo e
Fado Violado. As despedidas
do Anima-te fazem-se no dia
29 de agosto, com o concerto de Tatanka, vocalista dos
The Black Mamba.
Todos os espetáculos têm
entrada livre, com levantamento obrigatório de ingresso no local do evento (Parque da Devesa) no período
das 2 horas que antecede
o espetáculo. Cada pessoa
poderá levantar até 6 ingressos.
Em2020, durante os três
meses de programação, o
recinto do Anima-te foi palco
de 39 espetáculos, recebeu
mais de 11 mil visitantes e
foi distinguido com o selo
“Clean & Safe” atribuído pelo
Turismo de Portugal e pela
Inspeção Geral das Atividades Culturais.
O programa completo da
edição de 2021 do Anima-te
brevemente disponível para
consulta em www.famalicao.
pt.

Paulo Cunha acompanhou
frente de obras em Pedome
A nova Capela Mortuária
de Pedome, a partir da reabilitação do antigo edifício, é
uma das intervenções mais
importantes concretizadas
na freguesia nos últimos
anos. A obra, que deverá
ficar concluída em agosto,
conta com um apoio da Câmara Municipal de 107 mil
euros e foi um dos pontos
de paragem obrigatória da
visita realizada na passada
quarta-feira pelo presidente
da Câmara Municipal, Paulo
Cunha, à freguesia.
Acompanhado pelo vereador das freguesias, Mário
Passos, e pelo presidente da
junta local, José Luís Alves,
o autarca reforçou esta ideia
afirmando que “o investimento, um dos mais importantes
concretizados nos últimos
anos, é fundamental para as
pessoas, dando resposta a
uma necessidade sentida e
legitimamente ansiada pelos
cidadãos”.

Paulo Cunha destacou
também o investimento realizado recentemente na rede
viária, realçando as obras na
Rua de Real, no acesso ao
Parque de Lazer, onde a au-

tarquia investiu numa primeira fase mais de 100 mil euros e onde vai investir agora
mais 60 mil euros no prolongamento da intervenção.
As obras de reabilitação

na Sede da Humanitave também foram alvo de destaque
na visita, tendo sido consideradas pelo presidente da
Junta de Freguesia “como
uma intervenção fundamental”. José Luís Alves salientou ainda o investimento da
Junta de Freguesia na instalação de um multibanco
na freguesia, “que colmata
uma carência da população
do dia-a-dia e representa
uma mais-valia para a população”.
Mas mais do que a obra
feita, José Luís Alves concentra-se agora nos projetos
para o futuro, onde se encaixa as obras de ampliação e
reabilitação da Junta de Freguesia. “É uma obra muito
desejada e muito necessária”, referiu, salientando que
se trata “de um edifício com
mais de 30 anos, que já não
oferece as condições dignas
para o exercício das suas
funções”.
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Utentes do CHMA com nível de satisfação “elevado”
O Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) revela um nível
de satisfação elevado dos seus utentes. Este é o resultado do
inquérito anual de satisfação dos seus serviços e instalações,
que chegou a 536 pessoas, com o objetivo de avaliar quatro
áreas distintas: Cirurgia de Ambulatório, Serviço de Urgência, Internamento e Consulta Externa.
Em nota de imprensa o CHMA adianta que Internamento
obteve um nível de satisfação de 78,7 por cento, verificando-se que sete dimensões avaliadas mereceram um valor superior a 80 por cento, com a exceção das visitas que ficou pelos
37,5 por cento. Relativamente a este indicador, de referir que

Nuno Sá indicado para
Comissão de Revisão
Constitucional
O deputado socialista famalicense Nuno
Sá foi indicado pela
direção do seu grupo
parlamentar para a
comissão eventual de
revisão constitucional,
cuja posse foi dada
pelo Presidente da Assembleia da República,
Ferro Rodrigues, e para
um período de 90 dias.
Esta comissão eventual de revisão constitucional, foi despoletada
em outubro de 2020 pelo líder e deputado único do Chega,
André Ventura, e cujo processo fora suspenso devido ao
estado de emergência por causa da pandemia de Covid-19,
adianta Nuno Sá em nota de imprensa, adiantando que o grupo irá agora fazer a “análise, debate e votação parlamentar
dos projetos de alteração ao Texto Fundamental”.
Na posse, o famalicense agradeceu “o convite e confiança” da líder parlamentar dos socialistas Ana Catarina Mendes, saudou o presidente da comissão, deputado Pedro
Delgado Alves e assumiu “enorme motivação para este novo
desafio parlamentar”. Reitera que continuará “sempre com
empenho e dedicação, convicto de que a nossa Constituição
assente no Princípio Fundamental da Dignidade da Vida Humana, nos Direitos, Liberdades e Garantias e numa República é o projeto de sociedade que queremos construir e desenvolver”. Nuno Sá diz-se “muito honrado por poder integrar
esta Comissão, por indicação da direção do PS, na medida
em que, para além da enorme relevância política do objeto
desta Comissão, que trata de legislar sobre a nossa Lei mais
importante, como jurista esta é uma oportunidade excecional
de poder dedicar o melhor da sua formação e conhecimentos
académicos ao serviço do Parlamento e dos portugueses”.
Refira-se que desde que foi aprovada, em abril de 1976,
a Constituição já foi revista sete vezes até 2005, tendo-se
iniciado um novo processo de revisão ordinário em outubro
de 2010, mas que não foi concluído, devido à dissolução do
parlamento em abril do ano seguinte. A Assembleia da República pode rever a Constituição decorridos cinco anos sobre a
data da publicação da última lei de revisão ordinária.

Mouquim celebrou
a fé em procissão
A freguesia de
Mouquim foi palco,
no passado sábado,
ded uma procissão
em honra de Nossa
Sehnora de Fátima.
O andor saiu à rua
em veículo preparado para o efeito, e
as ruas foram hornamentadas para uma
manifestaão de fé
que comoveu os fiéis
da freguesia.

“este período de avaliação respeita ao ano de pandemia, com
os consequentes constrangimentos que implicou”.
No Serviço de Urgência, a classificação mais baixa é a
da triagem, com 54,8 por cento, em resultado do tempo de
espera, mas o nível de satisfação global é de 73,9 por cento.
O grau de satisfação com o desempenho dos recursos humanos é de 82,8 por cento e da lealdade do serviço de 83,3
por cento.
Relativamente à Consulta Externa, a satisfação global é
de 92,1 por cento, em que o parâmetro mais baixo é o funcionamento da consulta com 83,7 por cento. Noo entanto, subli-

nha o CHMA, “houve um aumento significativo da satisfação
relativamente ao ano anterior”.
Quanto à Cirurgia de Ambulatório, foi a que mereceu melhores resultados, com praticamente todas as dimensões
classificadas acima de 90 por cento de satisfação.
“De uma forma geral, os níveis de satisfação são muito
elevados, nomeadamente quando estão em causa a qualidade de atendimento e o domínio relacional”, frisa o CHMA,
segundo o qual estes inquéritos têm como objetivo “aferir da
qualidade do trabalho interno, tornando-se um instrumento
para uma melhoria contínua”.
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VENDO

CAVALHEIRO
Viúvo s/ filhos, casa própria, apo-

Terreno de construção c/
2750m² em Calendário.

sentado, deseja conhecer senhora
a partir dos 60 anos nas mesmas
condições, para futuro compromisso.

TLM.: 969 994 181

919 113 460 | 252 933 761

VENDO

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

VENDO

CAVALHEIRO
Funcionário público, divorciado,
pretende conhecer senhora dos
45 aos 55 anos p/ relação séria.

TLM.: 912 091 322

SENHORA

2 Máquinas de Bordar
de 12 cabeças.
A trabalhar.

Procura trabalho c/ viatura própria
e muita experiência p/ tomar conta
de idosa. Dão-se referências.

VENDO

PRECISA-SE

TLM.: 969 994 181

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

VENDO

Garagem 40m², h=2m c/ água e luz,
na Rua Monsenhor Torres Carneiro
(perto do Hospital). 19.500€.

TLM.: 933 607 926

ALUGO

Sala para escritório c/ 55,4m².
Rua Alves Roçadas 35, junto
à capela de Santo António.

TLM.: 963 312 014

ARRENDO

Loja C.C. Galiza n.º7 devidamente legalizada p/ comércio
e serviços. 2 montras viradas
p/ a Rua Direita. WC privado.

TLM.: 919 371 367

TLM.: 910 126 365

Empregado/a
de mesa p/
restaurante
nesta cidade.

DIVERSOS
PRECISA-SE

Cozinheira/o entrada imediata para reforço da
sua equipa. Restaurante em Braga, entrada
imediata. Requere-se experiência na área,
disponibilidade imediata, trabalho a tempo
inteiro. Salário acima da média.

TLM.: 965 790 365

PART-TIME

DAS 16H AS 20 H
300/MÊS FIXO | M/F
ZONA: FAMALICÃO / ST. TIRSO / TROFA

TLF.: 252 044 173

EMPRESA
CERTIFICADA

TLM.: 917 529 676

PRECISA-SE

Homem entre
os 25 e 40 anos p/
trabalhar em oficina
de automóveis c/
carta de condução.
TLM.: 963 926 364

25 de Maio de 2021

25 ANOS DE ATIVIDADE

WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM

ANUNCIE
AQUI!
912 811 606

25 de Maio de 2021
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RELAX

RELAX RELAX RELAX

1.ª VEZ

CLÁUDIA MORENA
Safadinha, magrinha,
peluda, grelinho
avantajado c/ oral ao
natural, bem profundo,
gosto de dar e reveber
um bom sexo. Magrinha
s/ tabus à tua espera.

TLM.: 914 481 104

BRASA NA CAMA
Adoro chupar e ser
chupada.Faminta
por um bom sexo.
Completa nas calminhas.

TLM.: 912 446 992

FAMALICÃO

Loira, sexy, magra, peito
durinho, oral natural,
adoro 69, mi...
Todas as posições
nas calmas.
TLM.: 918 081 000

JULIANA

Meiga, carinhosa
e safadinha. Oral natural,
69, mi... Todas as
posições. Completa.

TLM.: 911 158 272

PORTUGUESA

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

TLM.: 910 634 363

HOMEM JOVEM
Atende homens,
senhoras e casais.
TLM.: 910 434 140

PORTUGUESA
Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

PORTUGUESA
De segunda a sábado.
Até às 19 horas.

TLM.: 913 152 177

LENA

Morena, safada, provocante e sensual. A Deusa do
sexo. Todas as posições.
Adoro vibrador.

TLM.: 915 654 526

TRAVESTY
NOVIDADE
24 anos, morenaça,
dotada, 24x6 ATV/
Passiva, oral natural,
69, garganta funda.
Um vulcão de prazeres.

TLM.: 926 393 273

RELAX

A ADORÁVEL
SAFADINHA

GATA

Cheguei amor! Comigo terás
um convívio agradável e bem
descontraído, tudo nas
calminhas. Gosto de dar e
receber prazer. Vaginal em
várias posições. Or*l guloso
e bem molhadinho.
Adoro mi... e um bom 69.

TLM.: 915 637 044

TLM.: 913 234 158

Sapeca, adora uma
pegada mais forte. é uma
morena quente, cheia
de disposição, muito
educada e cheirosa.

