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A Praça também
é o seu lugar
Mercado Municipal regressa ao quotidiano dos famalicenses, depois de cerca
de dois anos de obras, e de um investimento superior a quatro milhões de euros.
Obra foi inaugurada no passado domingo pelo presidente da Câmara.
Págs. 12 e 13

5 mil vacinas
Empresas famalicenses 47.º aniversário
do 25 de Abril focado perdidas por
lideram recurso
a fundos comunitários no tema da corrupção falha eléctrica
Pág. 2
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Falar Direito,
por Costa Salgado

Maior acompanhado:
um novo paradigma
Hoje, falar-vos-ei de
uma questão mais técnica,
mas, de enorme relevância
social. Pretendo sensibilizar-vos para um novo paradigma do nosso Direito.
No seguimento da assinatura da Convenção sobre
o Direito das Pessoas com
Deficiência
(Resolução
ONU, Nº 56/ 2009), Portugal legislou, através da Lei
Nº 49/2018, de 14-08, a
qual provocou uma profunda alteração no Código Civil, ao
revogar os institutos da Interdição e da Inabilitação.
Até Fevereiro de 2019, o nosso ordenamento jurídico
contemplava duas incapacidades de exercício relativas
a maiores, a saber: Interdição e Inabilitação. A primeira,
para situações mais graves, resultantes de anomalia psíquica, surdez-mudez e cegueira (bastante profundas). E,
a segunda, para realidades de menor gravidade, emergentes daquelas mesmas causas (menos intensas e sem
caracter permanente); bem como, ainda, para os casos de
habitual prodigalidade, abuso de bebidas alcoólicas e de
estupefacientes.
Actualmente, temos um sistema mais flexível que promove -- na medida do possível -- a vontade das pessoas
com deficiência e a sua autodeterminação. Respeita a sua
dignidade e facilita a revisão periódica das medidas. Pois,
sempre que possível, deve ser tomada em consideração a
vontade de quem vai ser sujeito a qualquer medida restritiva ou de apoio.
O novo pensamento, é: proteger sem incapacitar. Ou
seja, passámos de um modelo de substituição para um
modelo de acompanhamento.
A mudança de paradigma consiste no abandono de
políticas assistencialistas e paternalistas e assumirmos a
qualidade do sujeito de direitos.
Implica, portanto, a colocação de uma questão diferente. Em vez de perguntarmos: Aquela pessoa possui
capacidade mental para exercer uma capacidade jurídica
de gozo? Deveremos perguntar: Quais os tipos de apoios
necessários àquela pessoa para que exerça a sua capacidade jurídica de gozo?
Este é o novo paradigma que pretende abolir o estigma
resultante da declaração de incapacidade de exercício.
Todavia, naquelas situações em que falta, de todo, a
vontade ou a capacidade para entender e querer (casos
deficiência profunda), então, a título excepcional, deve-se
continuar a recorrer ao instituto da representação. Substituindo-se o incapaz, no interesse deste, pela actuação
de um tutor.
Mas, de todo modo, o novo regime determina o abandono do instituto da Interdição (medida radical e rígida),
substituindo-a por um regime flexível que permite ao juiz
-- qual alfaiate -- fazer um “fato por medida” do necessitado; ou seja, determinar medidas adequadas a cada um!...
Portanto, agora, para aquelas situações – quaisquer
que elas sejam – em que se constate uma diminuição da
capacidade de entender e querer, devemos requerer ao
tribunal um Processo de Acompanhamento de Maior. O
Juiz, depois de aferir o caso concreto (inclusive, ouvir a
pessoa visada), determinará quais as providencias adequadas para uma sã formação de vontade.
Todavia, a maior novidade foi a possibilidade de, no caso
de doenças degenerativas (ex: Alzheimer) a pessoa que
vai sentindo as suas capacidades diminuírem, poder determinar, através de contrato de mandato, quem a deverá
auxiliar em situações futuras. No fundo, permite a escolha
antecipada de quem figurará, no futuro, como acompanhante, na tomada de decisões relevantes.
Muitas são as novidades desta nova Lei. Neste espaço
(exíguo) realcei algumas das questões novas e importantes. Não dispensa uma informação mais profunda e cuidada. Aqui cinjo-me “a levantar o véu”… para aguçar a
curiosidade!...
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Famalicão soma 108 milhões
de fundos comunitários
para investimento empresarial

Vila Nova de Famalicão
lidera, com destaque, o
ranking dos investimentos
empresariais com recurso a
fundos europeus em toda a
região Norte. De acordo com
Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDR-N), os investimento viabilizados pelo
Norte 2020 são da ordem
dos 108 milhões de euros.
A liderar está o projecto
da Continental Mabor, na
casa dos 49 milhões de euros, o projeto do Porminho
Alimentação, da ordem dos
19 milhões, o projeto da Raclac, fixado nos 14 milhões),
e ainda os projecto da Phazaplas e Coindu, ambos a
rondar os 13 milhões de euros.
Numa altura em que se
aguarda um novo ciclo de

fundos comunitários, o presidente da CCDR-N, António
Cunha, lembra que o grande
desafio a curto prazo é o da
aceleração da execução dos
projetos contratualizados no
Norte 2020, para que “sem
perder um euro que seja”,
seja ainda possível conceber
e pôr em prática o próximo
ciclo de ajudas comunitárias
para o Norte 2030.
António Cunha desafiou

os autarcas da área de influência da CCDR-N, entre
os quais Vila Nova de Famalicão (e ainda Cabeceiras
de Basto, Fafe, Guimarães,
Mondim de Basto, Póvoa de
Lanhoso, Vieira do Minho
e Vizela) a “mobilizar braços para executar e a cabeça para pensar”. António
Cunha considera vital ter um
programa regional “robusto financeiramente” e ainda

“com autonomia de gestão
e que responda às necessidades e desafios da região,
nos diferentes territórios”, alicerçados nestes encontros
que considera serem de um
“exercício de concertação
estratégica
De acordo com a CCDR-N, no atual quadro comunitário, a subregião do Ave
atingiu um financiamento por
fundos do Programa Operacional do Norte (NORTE
2020) que ascende a 1,3 mil
milhões de euros, distribuídos por quase 3300 projetos.
Deste investimento, mais de
60 por cento foi atribuído
empresas, um indicador que
se destaca face à média da
região Norte e do País.

Estrada que liga a freguesia de Vilarinho à de Fradelos:
Este poste de electricidade continua à espera de reparação,
e já lá vai tempo!
A última vez que o Gargantinha lhe deu papel principal desta rubrica,
era Setembro do ano passado.
E nada mudou, senão a condição do dito...
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Programa Retomar já chegou
a mais de 300 empresas famalicenses
O programa Retomar já
chegou a mais de 300 empresas do concelho de Vila
Nova de Famalicão, que
vão receber um apoio financeiro do município de cerca

de 64.500 euros para comparticipar os encargos com
as faturas de energia (gás
e eletricidade) e ambiente
(água, saneamento e resíduos sólidos) dos meses de ja-

neiro e fevereiro de 2021. De
acordo com a Câmara Municipal, este é o resultado da
análise do primeiro período
de candidaturas do Programa Extraordinário de Apoio
Direto à Economia Local –
Retomar Famalicão, lançado
pela própria e pela Associação Comercial e Industrial de
Famalicão, ACIF, para ajudar
os empresários individuais e
as empresas sediadas e com
estabelecimento no concelho que viram a sua atividade
reduzida em virtude da pandemia.
Ao todo foram apresentadas 352 candidaturas, sendo
que 309 reuniram as condições de acesso e os requisitos para a atribuição deste
apoio, adianta o município,
segundo o qual “o programa
estará ativo até ao final do
ano de 2021 e tem por finalidade atribuir mensalmente
uma comparticipação financeira correspondente a 50
por cento dos encargos mensais com a energia e o ambiente, desde que o valor das
faturas apresentadas seja inferior ao valor homólogo do
respetivo mês de 2019.”
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha,

considera que esta é uma
medida, sobretudo, direcionada “para as micro e pequenas empresas do concelho que têm dificuldades em
aceder a outros apoios que
se têm mostrado muito burocráticos e distantes”. “Estes
são apoios de fácil acesso
que queremos que cheguem
a todos quantos precisem e
não só aos que estão melhor
preparados para lá chegar”,
salientou o autarca.
Entretanto, na última reunião do executivo municipal,
na passada quinta-feira, foi
aprovada uma proposta para
alteração do regulamento
do programa Retomar Famalicão que prevê alargar o

acesso ao programa a um
conjunto de atividades económicas que inicialmente
não estavam abrangidas por
este beneficio. É o caso da
promoção imobiliária, do comércio de veículos automóveis, da projeção de filmes e
vídeos, entre outras.
Inicialmente a medida
abrangia um universo de
perto de mil empresas da
área do comércio a retalho
não alimentar, pastelarias,
bares e cafés, operadores
turísticos, ginásios, cabeleireiros, entre outras. Com
esta alteração, o universo de
empresas abrangidas quase
que duplicará.
Os empresários famali-
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censes podem candidatar-se
ao Programa Extraordinário
de Apoio Direto à Economia
Local – Retomar Famalicão,
através do preenchimento de
requerimento disponível nas
páginas de internet do Famalicão Made In, em https://
www.famalicaomadein.pt/, e
do município de Famalicão,
em https://www.famalicao.
pt/. O processo decorre todo
de forma digital, com o preenchimento de formulários,
envio de documentos e submissão online, evitando-se
assim, deslocações ao município.
Este é um dos vários
apoios que compõem o “Retomar Famalicão”, o programa extraordinário de apoio
direto à economia local lançado pela autarquia famalicense em parceira com a
ACIF - Associação Comercial e Industrial de Famalicão
e que reúne um conjunto de
medidas para mitigar os efeitos da crise pandémica da
Covid-19 na atividade dos
operadores económicos do
concelho.
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Sessão comemorativa do 47.º aniversário do 25 de Abril

Marquês foi protagonista sem ser
no discurso de Nuno Melo
“QUEM ROUBA UM PÃO É LADRÃO, MAS QUE QUEM ROUBA MUITO MAIS DO QUE UM MILHÃO,
OU É ADMINISTRADOR DE TOPO DE EMPRESAS PÚBLICAS, BANQUEIRO OU, ATÉ,
PRIMEIRO-MINISTRO”
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Não podemos falar do 25
de Abril sem passar ao lado
do que nos choca, a propósito dos pilares fundacionais
do regime. Não é aceitável convivermos hoje, aqui
chegamos, com decisões
judicias que não espelham
o sentimento esmagadoramente maioritário das comunidades”. O presidente da
Assembleia Municipal, Nuno
Melo, aproveitou o palco da
sessão extraordinária evocativa do 47.º aniversário do
25 de Abril, decorrida online,
para dar voz ao clamor nacional que coloca o combate
à corrupção na ordem do dia.
No discurso que encerrou as intervenções dos representantes dos vários partidos e do
presidente da Câmara, nunca se referiu explicitamente ao Processo Marquês, que envolve o
ex-primeiro-ministro, José Sócrates, mas não precisava, para que se percebesse o contexto:
“aqui chegados, 2021, tantos anos depois do 25 de Abril, não podemos deixar que se instale
a convicção de que quem rouba um pão é ladrão, mas que quem rouba muito mais do que
um milhão, ou é administrador de topo de empresas públicas, banqueiro ou, até, primeiro-ministro”. Por isso, “falar de Abril, sem condenar violentamente o que digo, minando os pilares
estruturais de todos um regime, ajudando tanto a ascensão dos extremismos – de estrema
direita e de extrema esquerda -, e provocando um afastamento dos cidadãos em relação á
democracia, não pode ser letra morta nem pode deixar de ser violentamente condenado”,
disse, deixando claro que “compete-nos a nós políticos, ou aspirantes a políticos, ou concorrentes a eleições, saber fazer essa diferença, porque somos representantes do povo, nessa

democracia representativa, e que nos dá mandato para lhe traduzir a voz nos nossos actos”.

Concelho está preparado para encarar adversidades,
garante Paulo Cunha
“Estamos absolutamente convencidos, no contexto
difícil da crise sanitária que
estamos a viver, que Famalicão está preparado, que o
concelho está pronto para
enfrentar as adversidades e
ser bem-sucedido”. A certeza foi expressa pelo presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha, no discurso
que abriu a sessão comemorativa do 25 de Abril.
“Estou seguro que aquilo que temos feito ao longo
destes anos é o condimento
necessário para que possamos ter uma boa expectativa
de futuro para todos nós”, disse, invocando os investimentos feitos em sectores como a Educação, a Solidariedade, a Sustentabilidade, ou a Economia.
Consciente de que, ultrapassada a crise de saúde pública que ainda se vive, as comunidades se depararão com as consequências económicas e sociais de confinamentos que deixaram marcas nas actividades, o edil mostra-se confiante na “vontade férrea” dos famalicenses,
já evidenciada noutras crises, para debelar as dificuldades.
A propósito, e atendendo ao agravamento da situação pandémica no concelho, não perdeu a oportunidade de apelar aos cidadãos do concelho para
que contribuam activamente para uma inversão da situação,
evitando com isso que Famalicão ingresse na lista dos que
estagnam ou têm que dar um passo atrás no desconfinamento: “deixo um forte apelo aos meus concidadãos para que, no
dia a dia, sejam os heróis dos nossos tempos, sejam comedidos, cuidadosos. Mais do que cumprir as normas, que as
autoridades nos impõem, é preciso que dentro desse âmbito
legal saibamos perceber o que podemos e não podemos fazer, porque o que está em causa não é tão só o cumprimento
de um quadro legal, é o futuro de todos nós”. De resto, pegou
no exemplo que deram aqueles que permitiram a Revolução
dos Cravos, há 47 anos, para desejar que também agora “sejam exemplares”.

Combate à corrupção povoa discursos
Paulo Costa, do Bloco de
Esquerda, apelou a um futuro “mais justo, solidário, e até
fraterno, mesmo nas dissensões que caracterizam o Humano”. Inspirado ainda pelos
ideais de Abril, para as lutas
“concretas e reais de uma
cada vez melhor democracia”. Compromete o partido
para responder á crise social
e económica que se perspectiva por consequência da
actual pandemia. “Contem
com os autarcas do Bloco
para lutar por uma melhor democracia, maior transparência
na vida pública e combate férreo à corrupção”, concluiu.
(CONTINUA NA PÁG. 5)
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está por fazer”. Apesar da cidade “justificar investimentos
tardios, para eleitor ver”, considera que o território, nomeadamente, as vilas e freguesias, “merecem mais do que
aquilo que esta Câmara lhes
tem proporcionado”. Crítico,
diz mesmo que a autarquia
se tornou uma “empresa de
trabalho temporário”, ignorando os reais problemas.
“O nosso caminho é outro”,
assegurou.

Também Ricardo Costa,
do CDS, passou pelo tema
da corrupção lamentando
que a justiça tenha perdido
por estes dias uma “soberana oportunidade de se
reafirmar como pilar central
da democracia ao não punir
a vilezas e iniquidades que
mergulharam Portugal na
falência económica e social
vigente”. Considerou mesmo
que “nunca os mais desprotegidos, os pobres, os trabalhadores e que cumprem com os seus deveres fiscais foram tão
insultados no pós-25 de Abril”. “Ilibar, por deficiência processuais, políticos e outros, de crimes
de corrupção é passar uma carta branca ao roubo institucional”, censurou. Desta feita, “o que
poderia ter sido o fim da corrupção, como regime, pode muito bem ter sido o fim da democracia, decapitada pela instituição que mais a deveria defender: a justiça”.

“Abril ferido de morte”
A expressão foi de João Pedro Araújo, do PSD, para quem
“o projecto de Abril falhou”. Falhou face à evidência da corrupção, da promiscuidade entre órgãos do Estado, face à falta de transparência – com uma entidade aprovada em 2019 e
que não sai do papel por falta de instalações -, e à coação da
comunicação social. Realidade que, no entender do social-democrata, “nos deixam corados de vergonha”.
Focou o olhar na justiça para caracterizar o momento que
se vive de “aterrorizador”, denunciando que “nunca o povo
lusitano se sentiu tão órfão da justiça, cada vez mais lenta,
confusão, débil em recursos, que potenciam um sentimento
generalizado de uma justiça célere e implacável com os fortes, e conivente e lenta com os fortes”.

PS censura “investimentos tardios, para eleitor ver”
Eduardo Oliveira, do PS, aproveitou a intervenção na sessão comemorativa do 25 de Abril para situar a discussão no
plano local. “Não basta evitar a repetição do passado”, alegou, invocando os males e vícios do regime do Estado Novo,
para incitar a comunidade famalicense a participar na vida
pública: “é necessário encarar o futuro da nossa comunidade
com visão de missão. É necessário entender os sentimentos
e anseios dos nossos concidadãos e definir um novo caminho. Um caminho de inclusão, de progresso, de desenvolvimento, trilhado de acordo com as expectativas dos famalicenses, para o período pós-pandemia. Um caminho onde
todos se sintam parte integrante do concelho, de um concelho que não funcione a duas velocidades, de todos e para
todos”. Para o socialista, este é “o único caminho capaz de
agregar e responder às questões emergentes”, porque “muito

Jovens
preocupados
com o futuro
Catarina Ferraz,
do Bloco
de Esquerda, apelou
à “união”
na
evocação de
Abril, e sublinhou que os seus pressupostos
devem ser
“uma luta constante”, sob pena de “os podermos perder de vista, ainda que
não os percamos da memória”.
Nascida depois da Revolução, mostra-se “assustada e apreensiva” quanto ao futuro, e considera que os jovens continuam a deparar-se com demasiados problemas, no acesso à Educação ou à Habitação.
Também jovem, Diogo Martins, da CDU, abordou a precariedade que
afecta particularmente os jovens, com baixos salários, desemprego, subemprego, desregulação de horários e bancos de horas, que “provocam instabilidade e não permitem a conciliação do trabalho com a vida pessoal”. A
juventude, disse, “precisa de respostas” aos seus problemas.
Tânia Silva, também da CDU, abordou também a precariedade, deixando claro que a pandemia veio “ampliar” o problema. “Mas Abril é do povo”,
frisou, comprometendo o PCP com os valores da Revolução, na certeza de
que “é pela sua afirmação, defesa e aprofundamento que se construirá o caminho para um Portugal mais desenvolvido, socialmente justo, e soberano”.
José Miguel Silva, também do CDS, também sente o peso de decisões
que recaem sobre a sua geração. Entende mesmo que o desenvolvimento
do país aconteceu, mas afirma que “se vive pior do que há 20 anos”. Quando
se assinala a celebração da liberdade, o jovem mostrou-se convicto de que
ela está refém de uma pobreza crescente.
Luís Miranda, do PS, também não sabe o que é viver “sem liberdade”,
mas deixou claro que o Estado e a democracia “não falharam” consigo, ainda que Portugal esteja “longe de constituir uma sociedade plena, equilibrada
e democratizada”. Assinalou os problemas da sua geração, nomeadamente,
no acesso a transportes, habitação, ensino superior, ou oportunidades.
Censurou ainda a relação do poder local com os seus eleitos. “Em pleno
2021, assistimos às velhas façanhas eleitoralistas, em que em véspera de
eleições autárquicas, temos um centro urbano que é um autêntico estaleiro, comparativamente a três anos de mandato equiparado a um deserto”,
assinalou.
O último jovem da geração pós-25 de Abril a falar, em representação do
PSD, foi David Carvalho, que assinalou a “inveja” que muitas das valências
que Vila Nova de Famalicão causam nos seus congéneres. Um cenário que
contrasta com o nacional, com as estruturas a demonstrarem “fragilidades
que não deveriam existir”. Não tem dúvidas que, “não fossem os agentes
locais, autarquias e associações, o nosso país teria mergulhado numa situação de autêntico descalabro social”.
Denunciou ainda uma sociedade desigual, “onde a justiça de uns não se
aplica á generalidade, onde um cidadão com uma dívida ao Estado de cinco euros vê os seus
bens ameaçados, quando perdões de centenas de milhões de euros são anunciados”.

Praça, também online, em www.pracafamalicao.pt
A nova Praça- Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicãotambém está disponível online através do domínio
www.pracafamalicao.pt. O portal oferece aos visitantes
uma viagem digital completa pelo novo espaço comercial,
cívico e cultural de Vila Nova de Famalicão e alarga inclusivamente o conceito do mercado para lá das paredes
físicas do espaço. Aí, os visitantes podem encontrar os comerciantes e produtores que vão operar no renovado mercado municipal, mas também descobrir outros produtores/
agricultores de Famalicão das mais variadas freguesias
do concelho que vendem os seus produtos. Permite uma

viagem muito próxima da realidade ao espaço através de
uma planta de organização com a identificação de todos
os negócios e seus agentes e contactos, possibilitando
uma perceção clara da organização e localização dos espaços, bancas e lojas. Seguindo esta mesma dinâmica, o
portal apresenta informação concreta sobre cada um dos
responsáveis pelas áreas comerciais, com identificação
da pessoa, descrição da atividade, contactos, horários e
hiperligações, no caso de existirem. É uma forma de os
visitantes reconhecerem os comerciantes e os seus produtos, facilitando o contacto em cada visita à Praça.

Quanto aos produtores locais é possível encontrar informação biográfica sobre cada um deles e filtrar a pesquisa por categorias de produtos produzidos e freguesias
de residência, assim como consultar os seus contactos e
potenciais recursos para encomendas. O site da Praça reserva ainda espaço para sugestões, dicas e informações
sobre os produtos comercializados numa perspetiva de
promoção e de sensibilização para o seu consumo, através de sugestões de receitas, informações sobre os produtos da época, curiosidades sobre os alimentos, truques
de cozinha, entre muitas outras informações.
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Expectativa é do vereador da Educação, Leonel Rocha

Carta Educativa deverá entrar em vigor
no próximo ano lectivo
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

A Carta Educativa do
município de Vila Nova de
Famalicão, aprovada na passada quinta-feira em reunião
do executivo municipal, contempla a criação de um polo
da EBI de Pedome na Didáxis, admite a possibilidade
de encerramento de escolas
básicas atendendo à redução do número de alunos, e
reorienta o prosseguimento
de estudos dos alunos do 1.°
Ciclo de Ruivães e Castelões
para o Agrupamento de Joane.
O documento apresentando, de acordo com o vereador da Educação, Leonel
Rocha, avança agora para
a Direção Geral de Estabelecimentos Escolares, para
avaliação técnica e homologação, prosseguindo depois
para a Assembleia Municipal, para deliberação. O objectivo do município é que o
documento esteja validado
já no início do próximo ano
lectivo. Permite “antever as
próximas duas décadas” em
matéria de oferta educativa,
para além de reorganizar o
território, de acordo com as
alterações que ocorreram a

este nível desde 2006, altura
da primeira Carta Educativa.

Executivo insiste
em polo de
Pedome na Didáxis
de Riba de Ave
Com a actualização da
Carta Educativa, o executivo
municipal resgata a proposta
de criação de um polo da es-

cola de Pedome na Didáxis
de Riba de Ave. A proposta,
prioritária, segundo o vereador, visa permitir “acolher os
alunos que estão a sobrar, e
que por causa de sobrar no
Agrupamento acabam por se
deslocar para fora do concelho, muitas vezes” e restituir
à vila o Ensino Secundário,
que detinha há mais de 50
anos. “Continua a ser uma
defesa política do execu-

tivo, por isso colocámo-la
na Carta Educativa”, frisa a
propósito Leonel Rocha, segundo o qual esta inscrição
é a única forma de validar
esta pretensão do município,
que sempre “manifestou esta
vontade, e disponibilidade
para investimento para que
isso pudesse acontecer”.
Segundo Leonel Rocha,
a Carta Educativa aborda
ainda escassez de oferta em
creche, que sublinha que é
da ordem dos 70 por cento,
uma percentagem “bem acima” da cobertura nacional,
mas que ainda assim aponta
para a necessidade de um
reforço das vagas existentes.
O documento alerta para
a necessidade de medidas
que previnam a falta de docentes no futuro, considerando que o desemprego tornou
a carreira pouco atractiva
nos últimos anos. “A Carta
Educativa inclui um ponto
de situação em relação aos
auxiliares e docentes, concretamente, as suas faixas
etárias, o que nos ajuda a
antecipar as dificuldades que
poderemos vir a encontrar no
futuro em relação ao recru-

Câmara prolonga
discussão pública da Paisagem
Protegida das Pateiras do Ave
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão decidiu
prorrogar por 90 dias o período de discussão pública do regulamento da Paisagem Protegida Local (PPL) das Pateiras
do Ave.
A decisão foi tomada na reunião do executivo municipal
da passada semana, e é justificada pela necessidade de
“consensualizar o mais possível” o processo junto das populações das freguesias na área de influência do projecto. Isso mesmo sublinhou o vereador do Ambiente, Pedro
Sena, que, em declarações aos jornalistas, alertou para a
necessidade de equacionar as várias sugestões de alteração e correcção surgidas no primeiro período de discussão
pública, para além de se impor esclarecer um conjunto de
dúvidas colocadas pela população.
O responsável autárquico alega que um projecto desta
natureza e dimensão deve estar sob o máximo escrutínio,
pelo que as dúvidas que persistem requerem um período de
maior ponderação do regulamento, razão bastante para a prorrogação do prazo de discussão pública inicialmente previsto,
e que terminou no passado dia 17 de abril.
Pedro Sena adianta que, nomeadamente, a população de Fradelos apresentou concordância com diversas matéria e
discordância com tantas outras, pelo que esta nova fase de audição da população visa “chegar a um documento final com
a anuência do máximo de pessoas e entidades possíveis”.
As principais preocupações tocam questões relacionadas com áreas de caça, ou o tipo de operação cultural em algumas terras. “Nós não queremos nem nunca quisemos interferir na tipologia de operação que as pessoas fazem nas suas
terras, que foi percepcionada por algumas pessoas. Que fique claro que não é de todo o objectivo do município interferir
nessas matérias”, alega, deixando claro que este regulamento quer ser o menos intrusivo possível. “Não fomos compreendidos, não tenho dúvida nenhuma, mas estamos num momento de passar isso a papel, e perceber de que forma conseguimos passar a mensagem de forma muito mais claro e objectiva”, conclui a propósito.

tamento de pessoas. Neste
aspecto, a dificuldade maior
é o recrutamento de professores. Ao longo de anos,
pelo facto de não ser possível ter emprego no ensino,
muitos dos cursos de ensino
foram acabando, os alunos
não procuraram estes cursos, e, portanto, actualmente
já começamos a ter alguns
grupos disciplinares em que
temos dificuldade em recrutar pessoas”, contextualiza
o vereador, segundo o qual
este diagnóstico permite perceber que se avizinham “situações muito complicadas
no futuro, não muito longínquo, de grupos disciplinares já com uma faixa etária
muito elevada, próxima de
ir para a reforma, e quando
isso acontecer muito dificilmente haverá professores
das mesmas áreas capazes
de os substituir, o que nos vai
levar a algo que vivemos na
década de 80, em que tínhamos professores sem estar
habilitados para isso”.

Escolas em risco
de fechar no futuro
O documento orientador
admite ainda a possibilidade
de encerramento de escolas, aquelas que têm apenas duas turmas e poderão
reduzir o rácio abaixo dos
21 alunos, o que à luz da lei
determina o encerramento. A

Carta Educativa determina
para que escola estes alunos
irão, no caso desse cenário
se confirmar, adianta Leonel
Rocha, segundo o qual as
escolas em risco são as de
Seide, Arnoso Santa Eulália,
ou Vilarinho das Cambas.
Em sentido contrário, o
município tem intervenções
previstas para Brufe, com a
criação de um centro escolar, e investimentos na Secundária Padre Benjamim
Salgado, em Joane, e Júlio
Brandão, em Famalicão.
No caso das duas últimas,
competência do Governo, o
município assumiu as obras
e avançará com o processo
assim que os fundos comunitários o viabilizarem.
Neste aspecto sensível
da reorganização, as escolas básicas de Ruivães e
Castelões passam agora a
pertencer ao Agrupamento
Padre Benjamim Salgado,
em Joane. Com o fim dos
Contratos de Associação
na zona de Riba de Ave os
alunos tiveram que ser transferidos para as escolas públicas, “Pedome não conseguiu
acolher todos os alunos, o
que já era expectável, o Governo determinou que estes
alunos passariam a fazer
sequencialidade de estudos
em Joane”, sendo que esta
alteração obedece a esse
novo enquadramento.

Liberdade FC
em destaque em prova
de preparação
O Liberdade FC marcou
presença na 2.ª Prova de
Preparação no Parque Desportivo de Ramalde, no Porto, e obteve o 2.º lugar na
prova de 60 metros com a
atleta Carolina Faria, que alcançou ainda o seu recorde
pessoal.
As Infantis Maria Rodrigues e Clara Costa alcançaram
também um novo recorde pessoal, e cortaram a meta no 3.º
e 9.º lugar do seu escalão, respetivamente. Também a Iniciada Inês Sousa, que alcançou a 5.ª posição, obteve a melhor
marcar pessoal da época, ficando a apenas dois segundos
do seu recorde pessoal. Beatriz Faria classificou-se no 19.º
lugar da sua série. Ainda nos mil metros Ricardo venceu a
competição, obtendo a sua melhor marca pessoal à distância. Nos 1500 metros, a Juvenil Joana Ferreira alcançou a
7.ª posição do seu escalão, melhorando a sua marca pessoal
por 12 segundos. Para fechar o evento, o Júnior Alfredo Fernandes cortou a meta na 10.ª posição, também com direito a
novo recorde pessoal à distância.
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As “guerrilhas” da estrada…
Eu cheguei a pensar que a Avenida 9 de
Julho tinha sido “desclassificada”, ou seja,
tinha saído da esfera das competências do
Governo para a esfera das competências
da Câmara Municipal como sucedeu, aliás
com outros troços de estradas nacionais
que agora são avenidas ou estradas do
concelho, tuteladas pela Câmara Municipal.
Afinal, estava enganado e a Avenida 9 de
Julho, integrada na Estrada Nacional nº 204,
é mesmo “do Governo” e não da Câmara
Municipal, competindo àquele a sua
manutenção e a realização de obras
de melhoramento… Tudo isto demonstra
também a “atração” que o asfalto
tem sobre muitos políticos e “fazedores
de opinião” de Vila Nova de Famalicão…

1. A atração do asfalto…
Um deputado assumiu o papel de “lidador” na exigência
da repavimentação da Avenida 9 de Julho, aquele troço da
Estrada Nacional nº 204, compreendido entre a Rotunda de
Santa António, na Cidade, e a “Rotunda do Marco”, já na Freguesia de Brufe. Utilizamos este troço, quando nos queremos
dirigir para a Póvoa de Varzim ou para Barcelos, idos de Vila
Nova de Famalicão.

Houve um “opinador” que, nos jornais locais, quis associar
a pretensa indiferença do Ministro das Infraestruturas, relativamente ao arranjo desta estrada, a uma presumível tentativa
de “prejudicar” o Dr. Paulo Cunha, Presidente da Câmara Municipal, em ano de Eleições Autárquicas.
As obras na Avenida 9 de Julho arrancaram dentro do
calendário previsto (estão quase concluídas) e a Secção do
PS de Famalicão agradeceu ao Governo esta “intervenção
estradal”.
Perante isto, um outro “opinador” local desenvolveu a
tese do arranjo do “quilómetro de asfalto” (aproximadamente a extensão da Avenida 9 de Julho), querendo talvez com
isso “menorizar” o agradecimento do PS local ao Governo
pela intervenção efetuada… Assim andaram as “guerrilhas”
da estrada nos últimos meses e semanas. Começaram na
Assembleia da República, não sei se com uma interpelação
ou se um pedido de esclarecimento ao Governo e terminaram
com esta disputa local, em que uns valorizaram e outros desvalorizaram a obra!
Eu cheguei a pensar que a Avenida 9 de Julho tinha sido
“desclassificada”, ou seja, tinha saído da esfera das competências do Governo para a esfera das competências da Câmara Municipal como sucedeu, aliás, com outros troços de
estradas nacionais que agora são avenidas ou estradas do
concelho, tuteladas pela Câmara Municipal. Afinal, estava
enganado e a Avenida 9 de Julho, integrada na Estrada Nacional nº 204, é mesmo “do Governo” e não da Câmara Municipal, competindo àquele a sua manutenção e a realização
de obras de melhoramento…

Vermoim: construção da nova Junta
avança “a bom ritmo”
Na retoma do ciclo de visitas às freguesias do concelho,
o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, passou
na passada quarta-feira por Vermoim, onde teve a oportunidade de acompanhar alguns dos investimentos municipais
realizados recentemente pela autarquia na freguesia, entre
os quais, a construção da nova sede de Junta.
A obra contou já com um apoio municipal no valor de
85 mil euros destinados à primeira fase da intervenção que
consiste na execução de trabalhos de movimentos de terras
necessários para a implantação do edifício e para execução
da parte referente à estrutura e alvenarias do mesmo.
De acordo com o presidente da Junta de Freguesia, Manuel Carvalho, a construção do novo edifício está a decorrer
“a um bom ritmo” e representará “uma mais-valia para os
vermoinenses”.
A nova Junta está a ser construída numa zona mais central da freguesia, junto ao Centro Cívico, e é composto por dois pisos. De acordo com a memória descritiva do projeto, no
piso inferior é feito o acesso principal ao edifício com um espaço de foyer e de secretaria para os serviços de atendimento
ao cidadão. Neste piso será ainda instalada uma biblioteca com ligação ao exterior através de um jardim de inverno. Já no
piso superior funcionarão os vários gabinetes de trabalho e ainda uma sala multiusos que estará ao serviço da população.
As obras que a autarquia está a realizar de ampliação da rede de saneamento básico em Vermoim mereceram também
a atenção de Paulo Cunha, que nesta visita se fez acompanhar pelo vereador das Freguesias, Mário Passos. Com esta
intervenção a cobertura da rede de saneamento na freguesia passará a rondar os 98 por cento.
Destaque ainda para as intervenções na área das acessibilidades, com destaque para o alargamento e pavimentação
das ruas Joaquim Marinho de Azevedo e Travessa da Presa, que contaram com um apoio municipal no valor de 65 mil
euros, e para a pavimentação da Rua de Além que deverá arrancar em breve e para a qual foi recentemente atribuído um
apoio municipal de 85 mil euros.

AFPAD assinalou
Dia MundiaL da Arte
Os utentes do Centro de Actividades Ocupacionais da
Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência assinalaram, no passado dia 15, o Dia Mundial da
Arte. Numa tela reproduziram aquilo que para eles a arte
representa. “Neste dia, os nossos artistas mostraram como
tudo pode ser arte, quer pelas nossas mãos, quer pelos
nossos olhos … todos os nossos sentidos são capazes de
produzir as artes mais belas do Mundo”, afirma a direção
técnica a propósito.

Tudo isto demonstra também a “atração” que o asfalto
continua a ter sobre muitos políticos e “fazedores de opinião”
de Famalicão, como se o desenvolvimento e a coesão social
dependessem só e exclusivamente de estradas e avenidas
luzidias e bem pavimentadas. São importantes, mas não tanto! Há outras prioridades com que nos devemos preocupar:
a educação, a solidariedade social, o combate à pobreza, a
inovação, a ciência e o clima contam-se entre os muitos desafios que temos pela frente…

2. A menina do leão da Praça 9 de Abril…
Soube pelo “Opinião Pública” que o Dr. António Cândido
Oliveira mantém um bom hábito de muitos anos que é também uma manifestação de civismo, de respeito e de admiração pelos mortos famalicenses na Primeira Grande Guerra,
indo visitar o monumento que lhes é dedicado na Praça 9 de
Abril, na nossa Cidade de Famalicão.
As primeiras ações dos militares portugueses aconteceram em Angola e Moçambique, por causa do apetite alemão
em relação às ex – colónias portuguesas. Foi em março de
1916 que a Alemanha declarou guerra a Portugal, na sequência do aprisionamento de navios alemães que navegavam ao
largo da costa portuguesa.
É em 1917 que o Corpo Expedicionário Português (CEP)
embarca para a Flandres (Bélgica) e França (aliando-se à Inglaterra e à França) e que incluía, como refere António Cândido Oliveira, alguns militares de Vila Nova de Famalicão. A
grande batalha de La Lys ocorre entre 7 e 29 de abril e o
Corpo Expedicionário Português é “chacinando” pelo exército
alemão. Morreram na batalha cerca de 10 000 soldados, a
maioria deles pertencentes ao CEP. Em França, no único cemitério português existente neste país (o cemitério de Richebourg) repousam ainda os restos mortais de 1 831 soldados
portugueses.
Eu não tenho o hábito patriótico de me deslocar, em abril,
ao monumento que homenageia os soldados famalicenses
mortos na Batalha de La Lys, no decurso da Primeira Guerra
Mundial, embora percorra a Praça 9 de Abril quase todos os
dias.
Num destes dias, num fim de tarde ainda quente, encontrei
na base do monumento, uma menina de 4, 5 anos que, sob
a vigilância dos pais, sentados num dos bancos próximos,
afagava e acarinhava o leão que faz parte daquele conjunto
escultórico, percorrendo com as mãozitas a juba, as costas e
a cauda “peludas” do animal que penso querer simbolizar os
“leões (soldados) de La Lys”. É pena que da cauda do leão já
pouco exista, resultado talvez do vandalismo de gente adulta.
Para a menina de pouco importava a imperfeição: indiferente a quem passava, ia afagando, num doce quadro de
ternura, o leão a quem não associava nenhum acontecimento
bélico, antes lhe fazia lembrar talvez um cãozito ou um gatinho que não tivesse em casa…

3. A Pastelaria “Doce Santo Amaro”…
Sou um cliente assíduo (diário e, com frequência, bi – diário) da pastelaria “Doce Santo Amaro”, localizada na Freguesia de Arnoso Santa Eulália. Para além do excelente serviço
e do excelente café, conta muito o ambiente familiar que se
vive, num espaço sempre muito limpo e asseado. Os gerentes da Pastelaria Santo Amaro (que são também quem serve
os clientes) são sempre de uma delicadeza extrema e de uma
compreensão sem limites.
Nas últimas semanas, as conversas giraram sempre entre
confinamentos e desconfinamentos, as necessidades de proteção e os cuidados a ter para não multiplicar o vírus.
No sábado, 17 de abril, quando toda a gente falava já na
reabertura do dia 19, não foi sem surpresa que ouvi uma das
gerentes da casa dizer o seguinte: “Pois nós (a Pastelaria
“Doce Santo Amaro”) não vamos alterar nada, em matéria de
horários e de procedimentos. A situação em Famalicão está
como está e nós não queremos dar um contributo negativo,
embora ele possa nem acontecer!
Quando toda a gente “berra” contra as restrições ainda
há quem pense nos outros e faça até aquilo que não tem que
fazer, para preservar a saúde de todos! Interiormente, aplaudi
a decisão que é muito pedagógica e educativa!...

27 de Abril de 2021

O POVO FAMALICENSE

9

10

O POVO FAMALICENSE

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

Revolução de Abril!

Comemorou-se o 47.º
aniversário da revolução militar de 25 de Abril de 1974.
Nesta data comemora-se
não só a queda do estado
novo e o consequente fim de
uma guerra colonial desgastante para a nação, mas acima de tudo o nascimento da
esperança nos portugueses
da construção de um regime
político democrático, assente no respeito pelos valores
da vida humana e da liberdade enquanto expressão
máxima de uma sociedade
pluralista.

Porém, essa esperança
dos portugueses sofreu duros golpes. Os tempos que
sucederam a revolução foram difíceis, com várias tentativas de alguns em provocar desvios ideológicos aos
princípios proclamados a 25
de Abril de 1974.
Valeu ao país a coragem,
o patriotismo e a crença de
muitos homens na construção de um regime verdadeiramente democrático e de
nação independente, que
com a sua bravura, a 25 de
Novembro de 1975, puseram cobro aos radicalismos
e encontraram o rumo da
soberania democrática para
o país.
Volvidas mais de quatro
décadas poderíamos pensar
que os pilares da liberdade e
do estado de direito ali construídos se encontram firmes
e totalmente sedimentados.
Contudo, isso não ocorre e
o perigo é eminente.
Entre nós emergem movimentos e partidos radicais, cuja matriz ideológica

se afasta dos verdadeiros
anseios democráticos de
Abril de 74 e de Novembro
de 75.
Emana a hora de os Portugueses dizerem o que
querem para o seu País.
Se estão dispostos a ceder
àqueles que pretendem colocar o país no rumo do retrocesso social ou se, por
sua vez, pretendem um país
próspero, onde o respeito
pelos direitos fundamentais
tem de constituir ponto de
ordem.
É certo que estes movimentos ganham força por
culpa de um sistema que
não dá resposta às necessidades dos portugueses. O
poder político exerce a sua
actividade sobre uma nuvem de corrupção sem precedentes. O sistema judicial,
pilar fundamental de qualquer democracia, encontra-se permanentemente sob
suspeita, face à relação de
promiscuidade que mantém
com o poder politico.
Aliado a tudo isto os por-

tugueses enfrentarão uma
crise económica gravíssima, com vista a reagir aos
danos causados pela pandemia que assola o mundo.
O estado não tem conseguido estar à altura do desafio
e isso provoca nos cidadãos
a desconfiança que os movimentos radicais precisam
para emergir.
Importa, por isso, mais
do que nunca, chamar ao
presente os intentos da liberdade conquistados em
Abril de 1974, não apenas
para que os princípios que
aí floresceram se consolidem e a democracia se fortaleça, mas sobretudo para
que qualquer cidadão possa
acreditar que este constitui
o melhor sistema de convivência em sociedade.
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JSD de São Cosme,
Telhado e Portela
inaugurou Escultura
do Soldado

O núcleo da JSD Vale S. Cosme Telhado e Portela
inaugurou no passado sábado, a Escultura do Soldado, na
freguesia da Portela, em homenagem a todos os Soldados
desta União de Freguesias.
Durante o discurso, Luís Barroso, presidente deste
Núcleo, agradeceu a todos aqueles que ajudaram na implementação desta escultura e louvou o trabalho de todos
aqueles que constituem o núcleo. Referiu que “este reconhecimento seria uma justa homenagem a todos aqueles
que defenderam e defendem o nosso país”. Bernardino
Martins, presidente desta União de Freguesias, agradeceu e mostrou-se muito agradado por este Núcleo ter tido
a coragem de meter mãos a caminho e fazer este feito
na freguesia da Portela. O líder do PSD, Paulo Cunha,
marcou presença e falou na importância dos jovens “reconhecerem a história do passado”, loucando ainda todas as
iniciativas que o núcleo tem desenvolvido neste território.
O encerramento ocorreu com o descerrar de uma placa
de inauguração da escultura e de agradecimento a todos
aqueles que apoiaram o erguer desta obra de arte.

AMOB celebra 60 anos de história com nova identidade
e inovação no sector da maquinaria
A AMOB aproveita a
comemoração dos seus 60
anos de história para apresentar publicamente a sua
“nova identidade e posicionamento para o futuro”. Sob
a assinatura “Forming Technology Solutions”, a empresa adota uma perspetiva
integrada com soluções de
engenharia que se adaptam
a cada setor, por um futuro
com melhores e mais flexíveis propostas de valor.
Em nota de imprensa, a
empresa sedeada no Louro adianta que a data “fica
também marcada pelo lançamento de um novo produto
da sua gama de máquinas de
curvar tubo completamente
elétricas, a eMOB Super Heavy Duty, que, com uma capacidade de curvar tubos até
225 mm de diâmetro, reforça
o posicionamento da AMOB
com um player destacado na
inovação internacional”.
De acordo com a AMOB,
“estas máquinas apresentam uma estrutura sólida
e robusta, preparada para
trabalhos exigentes em tubos com grandes diâmetros
e espessuras”, aliando “a
força que existia nas máquinas hidráulicas à tecnologia
presente nas máquinas to-

talmente elétricas”. Desta
forma, a eMOB Super Heavy
Duty “é uma solução para a
curvatura de tubos de grandes dimensões, suportando
cargas de trabalho e ciclos
de produção rigorosos”.
A máquina em questão
permite ainda reduzir os
tempos de manutenção, desgaste dos componentes “e
representa uma considerável poupança energética, podendo alcançar uma redução
de 50 por cento de consumo
quando comparada com outras máquinas de igual tamanho”. As eMOB Super Heavy
Duty, afirma a AMOB, são
por isso aptas para “trabalhos difíceis, com precisão,
flexibilidade e uma garantia
máxima de confiabilidade,
mesmo a longo prazo”.
Com este lançamento,
precisamente numa altura
em que assinala 60 anos de
existência, a AMOB pretende reforçar “a sua missão
de transformar as ideias dos

e liderança de mercado de
sempre e no valor da proximidade” - ou não fosse do seu
fundador, António Martins
Oliveira Barros, a frase “um
dia vou ter amigos nos quatro cantos do mundo, amigos
a quem os outros chamam
clientes”. Com o fornecimento de soluções na vanguarda da tecnologia em todo o
mundo, o futuro da AMOB
“será cada vez mais global,
mas sempre com assinatura
portuguesa”, conclui.
seus clientes em soluções
tecnológicas mais robustas,
inovadoras e eficientes, assumindo-se como um centro
de engenharia à medida do
futuro”. À fileira de inovação
acrescenta
“integridade,
qualidade e compromisso”,
levando a empresa a “desafiar-se constantemente”.
A estes que considera os
seus “pilares base”, a AMOB
soma “o espírito de colaboração e a paixão de uma equi-

pa numa empresa que mantém, ainda hoje, o seu cariz
familiar”. Para além disso,
“o foco no cliente, persistência e dedicação são também
elementos essenciais e servem de inspiração para uma
empresa que se assume
como autêntica, conquistadora, confiável e honesta”,
sublinha.
Esta nova identidade e
gama de produtos “mantém-se alicerçada na postura

Fundada em 1960
A AMOB nasceu em
1960, e tornou-se progressivamente líder mundial no fabrico de equipamentos para
a indústria da metalomecânica, fornecendo uma das
maiores gamas de equipamentos especializados para
a indústria de curvatura de
tubos e perfis a nível global.
Emprega mais de 160
pessoas nas suas instala-

ções principais na localidade
do Louro, em Vila Nova de
Famalicão. A recentemente
renovada unidade produtiva
da empresa cobre uma área
de 18 mil metros quadrados
e está munida de equipamentos produtivos com a
mais alta tecnologia, incluindo centros de maquinação,
tornos, fresadoras CNC,
bem como tecnologia de corte, punçonagem, curvatura,
entre outras, que garantem
os mais altos padrões de fabrico.
A empresa desenvolve,
projeta, produz, comercializa
e presta assistência técnica
a uma enorme variedade de
produtos para um sem número de setores industriais de
topo, incluindo o automóvel,
naval, aeronáutico, construção, entre outros, servindo o
mercado global com um nível
excecional de equipamentos
e ferramentas para a curvatura de tubo, perfis e conformação de extremos – dos
mais simples equipamentos
manuais aos mais complexos sistemas CNC totalmente elétricos.
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Falha de energia causou destruição de 5 mil doses
de vacinas no Centro de Vacinação
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TAKS FORCE ORDENOU INQUÉRITO.
VACINAÇÃO PROSSEGUIU COM CEDÊNCIA DE OUTROS CENTROS DE SAÚDE
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Aproximadamente cinco
mil doses de vacinas” contra a Covid-19 ficaram destruídas depois de uma falha
de energia na sala onde se
encontram armazenadas e
sujeitas a refrigeração. O número foi avançado ao Povo
Famalicense por fonte da
Administração Regional de
Saúde do Norte (ARSN), que
garantiu que o processo de
vacinação em Vila Nova de
Famalicão manteria o curso
normal.
De acordo com a mesma
fonte, o processo de vacinação que estava estabelecido
foi assegurado através da
“cedência de vacinas por
parte de outros centros de
saúde”. Ao que conseguimos
apurar, junto de utentes que
estavam convocados para
vacinação na passada quarta-feira, dia em que a situação se desencadeou, e nos
dias seguintes.
A falha de energia terá
ocorrido na noite do dia anterior, terça-feira, tendo-se

prolongado até às oito da
manhã de quarta-feira, sujeitando as vacinas a cerca de
dez horas de armazenagem
sem as condições de refrigeração necessárias.
Entretanto, o coordenador da Task Force, Gouveia
e Melo, anunciou a abertura
de um inquérito para avaliar
eventuais responsabilidades
no incidente.

Presidente
descarta
responsabilidades
da Câmara
A falha de energia no
Centro de Vacinação, uma
valência instalada nas antigas instalações da Didáxis
de Vale São Comes, onde
opera o CIIES - Centro de
Inovação, Investigação e
Ensino Superior, em Vale
S. Cosme, ocorreu concreta
e exclusivamente no local
do edifício onde as vacinas

se encontram armazenadas
em sistema de refrigeração.
Isso mesmo assegurou, logo
na manhã de quarta-feira, o
presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, segundo
o qual o município, apesar de
proprietário das instalações,
não tem qualquer acesso a
essa sala, sob supervisão
restritas às autoridades de
saúde, às quais as instalações foram cedidas para
instalação do Centro de Va-

cinação.
O edil famalicense disse mesmo que aquela zona
“é um autêntico bunker”, de
acesso restrito às autoridades de saúde, o que inviabiliza uma supervisão por
parte da segurança do edifício. “Ninguém da Câmara
Municipal tem, nem nunca
teve, acesso a esse espaço,
e eu lamento isso”, assume,
considerando que “se tivesse sido autorizado à equipa

de segurança aceder a esse
espaço” teria detectado a
anomalia e agido de modo
a evitar o presente prejuízo. “Parece que têm receio
que alguém roube as vacinas. Mas faz algum sentido
colocar esta questão?! Não
faz qualquer sentido. Com o
medo e receio que tiveram a
consequência foi que tivéssemos desperdiçado este
número de vacinas”, desabafa acerca do clima de suspeição em torno do processo
de vacinação, na expectativa
de que sejam retiradas deste incidente as ilações que
permitam evitar eventuais
repetições de incidentes do
género.
Entretanto, ao que apurámos, o procedimento de segurança foi alterado no próprio dia, de modo a garantir
que quem vigia o edifício
consegue supervisionar a
sala onde se encontram armazenadas as vacinas.
De acordo com Paulo
Cunha, o edifício dispõe de

um gerador, que assegura o
fornecimento de energia em
caso de interrupção do fornecimento por duas horas,
no entanto, a equipa de segurança não se deparou com
qualquer anomalia que justificasse o seu accionamento, o que indica que a falha
ocorreu exclusivamente na
sala onde se encontravam
armazenadas as vacinas.
“Quem faz a vigilância não
sabe se no espaço onde não
tem acesso há ou não energia, porque não tem acesso
ao espaço”, esclarece.
A interrupção de energia
terá acontecido cerca das
onze da noite de terça-feira,
tendo-se mantido até às oito
da manhã de quarta-feira, altura em que o Centro de Vacinação retomou a sua actividade. Armazenadas cerca
de dez horas sem a temperatura desejável, não podem
ser administradas.
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Espaço foi inaugurado no passado domingo, com a festa possível face ao actual
quadro pandémico

Mercado, o respeito pela identidade e a
ambição de agradar a múltiplas gerações
TEXTO: SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
FOTOS: JOÃO QUEIRÓS

Um Mercado que respeita
blicos, pelas suas vivências”.
a história, memória a identiPaulo Cunha não esconde
dade de Vila Nova de Famao desejo de que “as nossas
licão, e que assume o prepraças, os nossos sítios estensiosismo de induzir novos
tarem ao mesmo nível que
comportamentos e agradar a
estão as nossas empresas,
múltiplas gerações. A soma
cidadãos e dinâmicas”.
destas partes define, nas
Convicto de que Famapalavras do presidente da
licão não fazer estas interCâmara Municipal de Vila
venções significaria um “reNova de Famalicão, o protrocesso, consubstanciaria a
jecto inaugurado no passado
perde de uma oportunidade
domingo.
que não se repete”, o autarca
Depois de quase dois
deixa claro que o município
anos de obras, e um investudo fez para agarrar todas
timento superior a quatro
as oportunidades criadas
milhões de euros, cofinanpelos fundos comunitários,
ciados em 3,1 por fundos
também na expectativa de
comunitários, o Mercado
que o currículo empreendido
Municipal reabre finalmente
nesta matéria seja requisito
portas, assumindo-se como
de outras e novas oportuniprimeira peça de um puzzle
dades nos quadros comunique, juntamente com a reatários futuros.
bilitação urbana em curso,
A inauguração contou ainirá trazer um “Famalicão dida com a presença do presiferente, para melhor”. Isso
dente da Comissão de Coormesmo sublinhou o edil fadenação e Desenvolvimento
malicense na cerimónia de
Regional do Norte, António
inauguração, que contou Presidente da Câmara deu boas-vindas aos comerciantes do novo Mercado
Cunha, que sublinhou precom a festa possível, face ao
cisamente o “desempenho
actual quadro pandémico e
notável” de Vila Nova de Fariscos de saúde pública asmalicão no aproveitamento
sociados.
de fundos comunitários, e de
Paulo Cunha sublinha que
que este projecto de reabiliAos 80 anos de idade, Maria Alzira Alves é o símbolo
o projecto chega a esta fase
tação do Mercado Municipal
por excelência do Mercado que foi, e do Mercado que é.
resultando da “vontade dos
é “bom exemplo”.
Tem presença assídua na secção das hortícolas desde o
famalicenses”, que estiveram
A bênção esteve a cargo
primeiro dia de Mercado Municipal, em 1952, e confessa
na base do conceito agora
do famalicense Dom Jorge
que enquanto puder não deixará de fazer na horta o que
materializado depois de um
Ortiga, Arcebispo Primaz
lhe permite vender produtos frescos. “Gosto muito de me
processo de auscultação e
de Braga, para quem a inaulevantar, tomar o pequeno almoço e campo”, confessa com
discussão pública. “O Merguração deste espaço é um
uma energia pouco habitual em quem conta já oito décadas
cado que estamos aqui a ver
sinal de esperança para um
de vida.
hoje é o mercado que é Mercomércio que tem vivido dias
Habituada ao Mercado Municipal do passado, que era o
cado e Praça. Onde se vende “desamparo e desalento”.
local de excelência dos famalicenses para a compra de prode o que se produz, e onde
dutos alimentares, Maria Alzira tem consciência do apelo
se compra. E quem vem
forte das grandes superfícies comerciais, mas acredita que
A venda e o ponto
comprar vem á procura da tal
a modernidade agora incutida possa fazer voltar a clientela.
de encontro
genuinidade, autenticidade,
De resto, não tem dúvidas de que ficariam a ganhar: “olhe
conhecimento do processo
para aqui, cebolas fresquinhas, couve fresquinha, alface
O Mercado Municipal
produtivo. E as pessoas, fefresquinha. Tudo apanhado ontem ao fim da tarde para ter aqui na venda de manhã!”. E questiona, com a resposta especompreende uma zona de
lizmente, avalizam cada vez
lhada nos olhos: “alguma vez isso acontece nos supermercados?! Acha?!”.
restauração, com esplanamais isso. Mas também é
da coberta e ao ar livre tem
Praça, é ponto de encontro,
sete restaurantes. O lugar
é local onde se pode beber uma água, tomar um café, almoçar, conviver com os amigos. É
também o mercado que será ponto de encontro para os mais jovens, para a diversão noctur- dos frescos destinada a talhos, peixarias, frutaria e flores está equipado com seis peixarias,
na. E Famalicão também bem precisa desses equipamentos”, frisou a propósito do resultado dois talhos, seis bancas de frutas e legumes, três floristas e ainda dois espaços de queijaria/
desta reabilitação que assume uma “multiplicidade de funções e fins”, indo ao encontro das charcutaria.
O Mercado dos Lavradores serve a venda direta e ocasional de produtos agrícolas, agrodinâmicas e dos anseios de diferentes gerações.
alimentares e pecuários por parte dos produtores locais, terá a presença rotativa de perto de
quatro dezenas de comerciantes.
Agarrar oportunidades
Nas lojas de rua existem mais de uma dezena de negócios variados, como arranjos de
vestuário, retrosaria, drogaria; barbearia, ourivesaria, lavandaria, padaria, restaurante e café
Entretanto, o presidente da Câmara não ignora que a reabilitação do Mercado Municipal é snack-bar. Um espaço de cozinha experimental para promoção de workshops, degustações,
a primeira peça de um puzzle composto por outras peças que pretendem criar “um Famalicão showcooking e espaços ajardinados para descontrair e respirar, completam as áreas nobres
diferente, para melhor”. Aponta a reabilitação urbana em curso, que irá revolucionar os usos deste verdadeiro espaço cívico famalicense.
e estéticas da Praça Dona Maria II, Mouzinho de Albuquerque e ruas adjacentes, como proVai estar aberto ao público de segunda a quinta-feira, entre as 07h00 e as 24h00, e às
jectos a integrar neste que agora inaugurou. A poucos meses da conclusão, tem a expectativa sextas e sábados, entre as 07h00 e a 01h00.
de que o novo desenho da cidade não desvirtue a sua história: “o seu ponto de partida estará
O mercado permanente e o mercado cíclico funcionarão de segunda a sábado; o primeiro
intacto, mas vai trazer contemporaneidade, modernidade, relação com novos tempos, novos das 07h00 às 19h00 e o segundo entre as 07h00 e as 13h00. Já os espaços de restauração
conceitos, novas formas de ir ao teatro, de estar na cidade, novas formas de relação com os funcionarão de segunda a quinta, das 10h00 às 24h00, e às sextas e sábados, das 10h00 à
outros. E isso significará que Famalicão, hoje muito conhecido no mundo inteiro pelas suas 01h00.
empresas, pelas suas dinâmicas e produtos, também será conhecido pelos seus espaços pú-

Maria Alzira é símbolo do Mercado que foi, e que é
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A Praça está viva!
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Natação: Meeting Internacional de Coimbra
Atletas do FAC
Afonso
Silva
representam Portugal
bate recordes pessoais
no Campeonato
e
sobre
ao
4.º
lugar
da Europa de Badminton
As atletas do Famalicense Atlético
Clube (FAC) Sónia Gonçalves e Adriana
Gonçalves vão participar no Campeonato da Europa de Badminton, de 27 de
Abril a 2 de Maio, em Kiev, na Ucrânia. A
dupla famalicense vai representar Portugal no evento mais importante do Continente, com Sónia a marcar presença
na prova individual e as duas irmãs, na
competição de par senhora.
Na prova individual, Sónia ficou isenta
da primeira ronda e defronta a vencedora
do encontro entre a Suíça Jenjira Stadelmann e a Ucraniana Natalya Voytsekh,
na segunda eliminatória, agendada para
o dia 28, quarta-feira. Em pares, a dupla
portuguesa defronta a sua congénere da
República Checa. Este encontra realiza-se no dia 27, terça-feira.
Este torneio pontua para a Qualificação Olímpica, e todos os pontos arrecadados para a Sónia serão importantes, uma vez que ainda se mantém na luta pelos Jogos de
Tóquio 2020 (2021). Os jogos podem ser acompanhados no site oficial www.badmintoneurope.tv

O nadador do Grupor Desportivo de
Natação de Famalicão (GDNF), Afonso
Silva, esteve em destaque aos serviço da seleção nacional da Federação
Portuguesa de Natação, no Meeting de
Coimbra, realizado no passado fim de
semana. O nadador famalicense estabeleceu dois recordes pessoais, nas
provas de 200 estilos e de 400 estilos,
e classificou-se “num fantástico quarto
lugar da geral”, muito próximo do pódio,
sublinha o clube para o qual este é um
desempenho digno de registo.
Para o treinador Pedro Faia, “foi um
Meeting no qual o Afonso demonstrou o
excelente momento de preparação que
está a realizar, com excelente compromisso no dia-a-dia de treino”. Para o
técnico, “estes resultados são a consequência do processo, na certeza que irá
alcançar resultados de excelência no
futuro”. Admite que “será um final de época desportiva muito desgastante e emotivo, mas
garantidamente proveitoso“.

Desemprego volta
a subir em Famalicão
O desemprego subiu ligeiramente em Vila Nova de Famalicão no mês de março, passando dos 4870 de fevereiro para
os 4877.
É o terceiro mês consecutivo a subir, depois de uma
interrupção verificada no último mês de 2020.
De acordo com os números revelados hoje mesmo
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, o
maior volume de desempregados está entre os que procuram novo emprego, totalizando 4102, apesar de tudo
menos do que no mês de fevereiro, em que eram 4433.
O segundo maior grupo de desempregados é o das
mulheres, que atinge 2959, seguindo-se o dos inscritos há
menos de um ano, ao todo 2928. O número de desempregados inscritos há um ano ou mais são agora 1949, que são o
terceiro grupo mais expressivo, seguindo-se os homens, 1918, e, finalmente, os que procuram primeiro emprego, que totalizam 475.
Comparando com o mesmo mês de 2020, o desemprego subiu mais de 15 por cento, atendendo que a estatística apontava para a existência de 4136 desempregados inscritos.

Covid-19 ganha força
e ameaça
desconfinamento
O concelho de Vila Nova de Famalicão continua a evidenciar uma subida do número de casos de Covid-19 por 100
mil habitantes, podendo perigar no processo de desconfinamento em curso, e que tem no próximo dia 5 de maio
mais uma etapa.
De acordo com o mais recente relatório difundido
pela Direcção Geral de Saúde acerca do cenário em
cada um dos concelhos do país, há a registar 146 casos positivo de Covid-19 por 100 mil habitantes, mais
21 do que na semana anterior, em que os dados oficiais
apontavam para os 125. Nesta altura, era de registar uma
subida expressiva relativamente á semana anterior, em que
Vila Nova de Famalicão tinha apenas 84 casos confirmados
por 100 mil habitantes.
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Plataforma de comércio online arrancou no início da passada semana

Comércio da Vila já conta com 150 lojas aderentes
São já cento e cinquenta
lojas do comércio tradicional
de Vila Nova de Famalicão
presentes no Comércio da
Vila, uma nova plataforma de
e-Commerce e Marketplace
que permite aos empresários
criarem uma montra virtual,
divulgando, promovendo e
vendendo os seus produtos
numa espécie de centro comercial digital. O Marketplace desenvolve-se a partir da
aplicação Comércio da Vila
que já está disponível para
download nos sistemas operativos Android e IOS a partir
da Play Store e App Store,
respetivamente.

Promovida pela Associação Comercial e Industrial
de Vila Nova de Famalicão

(ACIF) com o apoio da Câmara Municipal, a nova ferramenta implica um investi-

Cior apostada em dar bom destino
aos seus resíduos
Os alunos da Escola Profissional Cior
participaram, no início deste mês, numa
ação de encaminhamento de grande
quantidade e variedade de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos e
de resíduos de pilhas e acumuladores,
numa iniciativa enquadrada no projeto
Geração Depositrão 20/21.
Esta iniciativa, programada e desenvolvida no projeto de turma de alunos
que frequentam o Curso de Educação
e Formação/Eletricista de Instalações,
decorre no âmbito de uma parceria existente entre a ERP Portugal - Entidade Gestora de Resíduos - e o Programa Eco Escolas,
adianta a Cior em nota de imprensa.
Para Arcélio Sampaio, professor coordenador dos Cursos de Educação e Formação da
escola, “este projeto, como boa prática ambiental, tem como grande objetivo informar, formar e consciencializar os jovens e, através destes, a população e as comunidades locais,
sobre a importância do adequado destino a dar a este tipo de resíduos, causadores de
gravíssimos problemas ambientais”. Assim, e ainda segundo este responsável, este projeto, pela sua natureza e alcance, contribui significativamente para acabar com as lixeiras e
montureiras espalhadas nas bermas de caminhos e vias de comunicação que atravessam
áreas florestais, rurais e margens de rios como focos de forte contaminação dos solos e
das águas.
Para a Cior, “o devido destino e tratamento deste tipo de resíduos permite a reciclagem
e reutilização da maior parte dos seus diversos constituintes possibilitando, desta forma,
uma correta gestão das matérias primas e poupança de energia numa prática de sustentabilidade ambiental”.

Escola Dr. Nuno Simões
partilha cultura, sons e gastronomia
em intercâmbio Erasmus+
A escola Dr. Nuno Simões envolveu
30 alunos e sete professores estrangeiros no primeiro intercâmbio do projecto
Erasmus+ - Universal Language of Art. O
país coordenador, a Polónia, acabou por
organizar o primeiro encontro digital que
decorreu nos dias 14, 15 e 16 de abril,
envolvendo 40 alunos e diversos professores.
Com o evento, foi possível todos
os alunos conhecerem a Szkola Podstawowa, no norte da Polónia, através de
uma visita guiada, no Youtube direto. Os
alunos exploraram sons através uma técnica com um copo de plástico e gravaram um
concerto musical internacional, “cup song”. Deram ainda a conhecer diversos aspetos da
cultura de cada país e acabaram por criar “Histórias felizes” e desenhos digitais em grupo,
na plataforma Jambord. Cada país realizou um workshop culinário, sendo que os portugueses mostraram como se confeciona o bacalhau e frango à Brás.

mento de 160 mil euros em
dois anos e foi apresentada
no início da passada semana, em conferência de imprensa.
Para o presidente da
ACIF, Fernando Xavier, trata-se de “uma janela de oportunidades dos comerciantes
para o mundo”. É um projeto
“com visão de futuro que vai
ajudar o comércio de proximidade, que só é tradicional
pela sua história, pois está
sempre a inovar e em mudança”.
O responsável salientou a
importância do projeto para
os comerciantes de Famalicão, sublinhando que hoje
em dia é “fundamental estar
na internet” e que o desenvolvimento desta aplicação
começou antes da pandemia, mas que a pandemia
acabou por apressar.
Por sua vez, o presidente
da Câmara Municipal, Paulo
Cunha, felicitou a ACIF por
ter avançado com este projeto, por ter “a perceção do
que é necessário aos comerciantes e à economia local”.

Por outro lado, o autarca
salientou que o digital servirá sempre para potenciar
o comércio de proximidade,
que nunca perderá a sua autenticidade.
“Todos sabemos que o
comércio de proximidade
está a atravessar uma fase
muito difícil e com esta plataforma os nossos comerciantes têm ao seu dispor
uma ferramenta que facilita a
relação entre quem compra
e quem vende”, acrescentou.
Na verdade, o Comércio
da Vila pretende ser muito
mais do que um espaço virtual de compra e venda de
produtos. Para além das promoções e descontos para os
consumidores, a aplicação
tem associado um cartão
para pagamentos com “tecnologia revolut” que permite
carregamentos e a sua utilização nos equipamentos
municipais, com as piscinas
ou Casa das Artes. Para a
coordenadora do projeto Elisabete Costa “queremos que
seja um serviço de qualidade
e diferenciador”. “Todas as

semanas será enriquecido
com novas funcionalidades à
medida que os empresários
forem aderindo”, referiu. A
responsável explicou ainda
que a aplicação integra um
serviço delivery que permitirá em breve “entregas em
apenas duas horas”.
Os comerciantes que
queiram ver a sua loja no
Comércio da Vila devem
preencher o formulário de
adesão disponível no site da
ACIF, em www.acif.pt. A adesão é gratuita, assim como a
permanência na plataforma
durante os primeiros seis
meses.
A iniciativa está incluída
no programa Retomar Famalicão que a Câmara Municipal e a Associação Comercial de Famalicão (ACIF)
têm no terrenopara dar uma
nova vida ao comércio tradicional da cidade, fortemente
fustigado pela crise pandémica da Covid 19.

Câmara promove
obras de remodelação
e ampliação da
pré-primária de Bairro
As cerca de 40 crianças
da pré-primária de Bairro
vão ganhar uma nova escola com as obras de recuperação e ampliação do
edifício. A intervenção que
arrancou este mês implica
um investimento da Câmara Municipal de Famalicão
de perto de 350 mil euros,
tendo um prazo de execução de um ano.
Para já as crianças estão instaladas no Centro
Paroquial de Bairro, enquanto as obras decorrem,
mas quando regressarem
irão deparar-se com uma escola completamente renovada.
Todo o espaço envolvente será reorganizado com a demolição da copa, refeitório e
recreio coberto e a ampliação através de um novo edifício que se desenvolve como uma
continuidade do espaço da arquitetura pré-existente, de modo a obter uma solução arquitetónica e espacial única.
O piso existente contempla duas salas de atividades, sala de prolongamento e arrumos.
No novo edifício propõem-se novas instalações sanitárias para as crianças, para professores e para mobilidade condicionada, bem como vestiários para os funcionários, sala de
professores, refeitório e copa.
As áreas exteriores também serão remodeladas com a criação de um recreio, zona de
relva, passeio e muito espaço para as crianças brincarem.
Para o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, “esta era uma
obra necessária, que vai melhorar as condições de conforto, brincadeira e aprendizagem
destas crianças”, referiu, sublinhando que “felizmente, em Famalicão, temos um parque
escolar moderno e com excelentes condições do qual nos podemos orgulhar, no entanto,
este é trabalho contínuo e persistente”.
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Jovens nadadores
disputaram Torneio
“Para sempre Fama”
A natação de Famalicão reuniu-se, no passado
sábado, para mais uma
edição do Torneio Interno “Para Sempre Fama”,
destinado aos escalões de
formação de Cadetes e de
Infantis.
O Grupo Desportivo de
Natação, entidade organizadora, proporcionou aos
seus atletas do escalão de
cadetes e de infantis “uma
competição “caseira” para
voltarem a sentir o prazer
de competir numa prova
oficial, alcançarem mínimos de acesso aos campeonatos zonais e campeonatos nacionais”, descreve em nota
de imprensa, acrescentando que foi “com enorme entusiasmo, empenho e superação”
que “foram proporcionados momentos fantásticos, inúmeros recordes pessoais, tempos
de acesso às competições zonais e nacionais, assim como dois excelentes momentos e
memórias que ficarão para futuro”.
Para os treinadores Jorge Maia, Sílvio Cardoso e Valdemar Magalhães, “os atletas demonstraram que apesar das dificuldades da pandemia é possível proporcionar momentos
felizes, de satisfação e de reconhecimento do trabalho realizado”. De acordo com os três,
“a alegria de todos os jovens nadadores foi contagiante e convocou os atletas a darem
continuidade ao processo, na certeza que são estes jovens de hoje o futuro da natação de
Famalicão”. Por isso, “podemos assegurar que o futuro está garantido”, concluem.

Xadrezistas voltaram
à competição
e marcaram pontos
O Clube de Xadrez
Associação
Académica
da Didáxis participou, no
passado sábado, em dois
eventos na vertente federada e alcançou dois empates
com sabores diferentes. As
equipas B e C do jovem clube famalicense disputaram
fora de casa a 1.ª sessão
das competições coletivas
Campeonato Nacional III
Divisão – Série A e Campeonato Distrital Associação de Xadrez do Distrito
de Braga, respetivamente.
Ambas as equipas alcançaram um empate (2-2) na entrada da época desportiva coletiva 2020/2021.
Na 3.ª Divisão, a equipa B visitou o histórico clube matosinhense GD Dias Ferreira C,
cabeça de série 1, e arrancou um precioso empate, depois de apresentar uma equipa
muito jovem liderada pelo atual Vice-Campeão Distrital AXDB Emanuel Fernandes que
venceu de forma convincente no 1.º tabuleiro Ricardo Margarido (GDDF C). José João Pinto (Sub-12, CX A2D) também venceu no 4.º tabuleiro António Vinhas (GDDF C) e os jovens
atletas Henrique Guimarães (Sub-16, CX A2D) e João Pedro Afonso (Sub-14, CX A2D)
não foram felizes perante Robério Vasconcelos e Susana Ferreira nos 2.º e 3.º tabuleiros,
respetivamente.
No Campeonato Distrital por Equipas a equipa C defende o bicampeonato conquistado
nas duas épocas transatas, mas para esta edição o grande objetivo passa por dar oportunidade a jovens atletas a ter contacto com o xadrez presencial que esteve ausente durante
7 meses. Assim sendo, estrearam-se três atletas na 1.ª sessão: Rafael Guimarães (Sub-12,
CX A2D) e Tiago Vilar (Sub-18, CX A2D) não foram felizes no 1.º e 4.º tabuleiros, respetivamente, e no 3.º tabuleiro Pedro Roque venceu com elegância. No 2.º tabuleiro, Duarte
Abreu (Capitão), e atual bicampeão distrital por equipas, venceu e convenceu fixando-se
o resultado final em 2-2.
A 2.ª sessão do CN Equipas e CD Equipas disputa-se no próximo dia 8 de maio. A Equipa B do CX A2D recebe a equipa A da AX Barcelos no CN Equipas III Divisão e a Equipa
C do CX A2D visitará o CX Braga B no CD Equipas AXDB. Desta forma, anteveem-se
emoções fortes nas partidas que se irão disputar.
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Escola Júlio Brandão premiada
com computador
no desafio “Seguros e Cidadania”
A Escola Básica Júlio Brandão foi uma
das quatro premiadas do desafio “Seguros e Cidadania”, promovido pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda e a
Associação Portuguesa de Seguradores
(APS), inserido no projeto “No Poupar
Está o Ganho”, dedicado à educação financeira nas camadas jovens. O prémio
é um novo computador que irá reforçar os
recursos da biblioteca escolar.
Em nota de impremsa, as promotoras adiantas que “as turmas das escolas
abrangidas pelo projeto educativo foram
desafiadas a pensar e a explorar o tema dos seguros, enquadrados na temática educação
financeira”. Os trabalhos mais criativos e explicativos foram distinguidos com o primeiro lugar,
arrecadando um computador para a biblioteca das suas escolas.
Para além da escola de Vila Nova de Famalicão, foram distinguidas a Escola Básica de
Monserrate, em Viana do Castelo, a Escola Básica da Costa, em Santo Tirso, e Escola Básica
e Secundária Santos Simões, em Guimarães.
O projeto “No Poupar Está o Ganho”, concebido de raiz pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, é um programa implementado ao longo do ano letivo, que reconhece a importância da formação financeira desde o ensino pré-escolar. Destina-se a todos os ciclos de ensino, centrando-se em três eixos fundamentais: a transmissão de conhecimentos financeiros,
o desenvolvimento de competências, a mudança de atitudes e comportamentos com base em
decisões informadas e financeiramente corretas.
O projeto surgiu da necessidade cada vez mais precoce e complexa dos jovens tomarem
decisões de foro financeiro na sua vida. Maria Amélia Cupertino de Miranda, presidente da
Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, afirma que, por esse motivo, “é, sem dúvida,
fundamental capacitar as crianças e os jovens dos conhecimentos e das competências necessárias a uma correta tomada de decisão, tendo em vista a gestão do seu dinheiro, hoje e
no futuro”.

Alunos de Turismo
do Agrupamento D. Sancho I
em mobilidade virtual na Roménia
Os alunos do 1.º e 2.º anos do curso
de Técnico de Informação e Animação
Turística do Agrupamento de Escolas
D. Sancho I, participaram na mobilidade
virtual do projeto Erasmus+ “Découvrir le
patrimoine naturel et culturel à travers les
5 sens”, em Craiova, na Roménia.
A comitiva, de quatro países distintos:
Roménia, Portugal, Itália e Bulgária, trocou “apresentações e experiências por
videoconferência, através da plataforma
digital Teams, desenvolvendo múltiplas
formas de interação que ultrapassaram
a língua francesa, idioma oficial de comunicação deste projeto”, adianta a o Agrupamento .
Sob a temática “O património cultural e a cooperação europeia”, o país organizador promoveu uma visita virtual a um museu, exposições através da ferramenta Padlet, ateliers de
pintura e culinária, jogos interativos sob a forma de Kahoot e outras atividades que facilitaram
a descoberta do património romeno e dos países parceiros.
Para os futuros técnicos da área do turismo, “tratou-se de uma forma diferente de fazer
Erasmus que lhes possibilitou experiências enriquecedoras a nível social e cultural. Os discentes consideraram muito vantajoso este processo dinâmico de aquisição de conhecimentos
sobre as culturas, os costumes e tradições destes países, bem como o nível de interação
entre todos os participantes”, conclui o Agrupamento a propósito.

“Listen” nas Noites do Cineclube
“Listen”, de Ana Rocha de Sousa, é o filme em exibição esta quinta-feira na Casa das Artes
de Famalicão, pelas 19h00, em mais uma sessão das Noites do Cineclube, promovidas pelo
Cineclube de Joane.
O filme aborda o drama vivido por uma família portuguesa emigrada no Reino Unido, a
quem os serviços sociais retiram a guarda dos três filhos, que consideram em risco de sofrer
danos emocionais, desencadeando os protocolos do sistema de adopção forçada. Desesperados, os pais tentam encontrar uma forma de provar que são capazes de cuidar das crianças,
antes que seja demasiado tarde.
Primeira longa-metragem da actriz e realizadora Ana Rocha de Sousa, “Listen” é uma
co-produção entre a Bando à Parte e a Pinball London. Rodada nos arredores de Londres,
conta com elenco encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles. Foi distinguido
com o prémio Bisato d’Oro de melhor realização – um dos galardões paralelos do Festival de
Cinema de Veneza – e venceu também o prémio Sorriso Diverso Venezia “pela sua abordagem às questões sociais”
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VENDO

Lote de terreno em Delães
c/ todas as insfraestruturas.
Bem localizado.
Boa exposição solar.

TLM.: 962 189 593

VENDO

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

DIVERSOS

-SE
PRECISA
Empresa do sector alimentar de ultra
congelados, em V. N. de Famalicão,
recruta Motorista de pesados
e Empregado de armazém.

Cozinheira e ajudante
de cozinha em
Calendário.
TLM.: 911 999 562

TLM.: 969 994 181

VENDO

PRECISA-SE
Empregado
de mesa.

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

TLM.: 969 994 181

ALUGA-SE

Casa T2 c/ quintal, a 1km
da cidade. (ligar das 13h
às 15h ou das 19h às 22h).

TLF.: 252 322 414

25 ANOS DE ATIVIDADE

PRECISO

VENDO

VENDO

EMPRESA
CERTIFICADA

TLF.: 252 331 750

2 Máquinas de Bordar
de 12 cabeças.
A trabalhar.

Terreno de construção c/
2750m² em Calendário.

27 de Abril de 2021

PART-TIME

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

TLF.: 252 044 173

TLF.: 252 323 400

ADMITE - SE

Pessoal para a colheita de framboesa.
Início em Maio (Cruz).
Horário: 6:00 às 12:00 (estimado).

TLM.: 918 248 312

27 de Abril de 2021

RELAX
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RELAX

RELAX RELAX RELAX

RELAX
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

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

SIMONE

Lindinha, safadinha
e muito sensual.
Disfrute de momentos
inesquecíveis,
acessórios e massagem.

TLM.: 912 234 243

Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

