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Falar Direito,
por Costa Salgado

Sobre
o Testamento
Pensar na morte não é agradável…e, desejamos que
esse momento seja
o mais longínquo
possível. No entanto, a actualidade (a
crise pandémica),
a que ninguém ficou indiferente, veio
alertar-nos para a
volatilidade e fragilidade da nossa vida.
Adverte-nos que a
morte pode chegar
a qualquer momento…sem “aviso prévio”!...
Quantas vezes ouvimos dizer “quando eu morrer,
quero que os meus bens sejam distribuídos da seguinte
forma…”; ou, “quando eu morrer, não quero que sejam
rezadas missas pela minha alma e que as minhas cinzas sejam depositadas no jardim da minha casa…”. Se
pretende que os seus desejos…ou, disposições de última
vontade, sejam cumpridos…a Lei dá-lhe essa possibilidade. Para tanto, terá de fazer um testamento.
O testamento pode ser feito por qualquer pessoa; isto
é, todas as pessoas têm direito a outorgar este acto. Excepcionam-se os menores não emancipados; e, os acompanhados “incapazes”, por anomalia psíquica grave.
O testamento é um acto pessoal: não pode ser feito
por representante; e, também, é um acto singular: a lei
não permite mais do que um outorgante no acto de testar.
O testamento obedece a diferentes formas. As mais
comuns são: o testamento público e o testamento cerrado. O primeiro, é o testamento escrito pelo notário no
seu livro de notas; o segundo, é o testamento escrito e
assinado pelo testador (ou, por outra pessoa a seu rogo)
e cerrado dentro de um sobrescrito. Para ser válido, este
último, tem de ser aprovado pelo notário, sob pena de nulidade do mesmo.
Em Portugal, não é possível distribuir a totalidade dos
bens segundo a vontade do testador. Essa possibilidade
só é facultada ao testador que não tenha cônjuge, descendentes ou ascendentes vivos.
Por regra, todos os testadores têm limitações na distribuição dos seus bens em relação a terceiras pessoas.
Existe um princípio básico na legislação portuguesa que
salvaguarda os herdeiros legitimários; ou seja, aqueles
para quem fica reservada uma parte dos bens: a chamada Legitima.
Segundo o Código Civil, os herdeiros legitimários (cônjuge, descendentes e ascendentes) têm sempre direito a
uma parte da herança (a legitima), independentemente da
vontade do testador.
Cumpre acrescentar que, o testamento, além de ser
um acto pessoal…também, é um acto revogável; vale dizer que: em qualquer altura (até ao leito da morte), o testador pode revogá-lo, nomeadamente, através de outro
testamento.
Todos os testamentos têm caracter sigiloso. Mesmo o
testamento redigido pelo notário. Pois, embora seja denominado de testamento público; o certo é que, só se tornará público e conhecido, após a morte do testador.
No testamento têm de intervir (sempre) duas testemunhas instrumentárias; bem como, na sua revogação, ou,
nos instrumentos de aprovação de testamento cerrado.
O testamento é um documento muito importante que
pode prevenir conflitos nas famílias; principalmente, quando existem vários bens a partilhar; e, convém sublinhar
que, além disso, garante e cumpre a vontade do testador.
As notas que aqui deixamos são meros apontamentos
genéricos que não dispensam a consulta de advogado,
ou notário, para a tomada de posição concreta (caso deseje outorgar um testamento).
Cada caso é um caso... Merecedor de concretude!...
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Deputado do PSD à Assembleia da República insiste
na obtenção de esclarecimentos

Governo ainda não esclareceu
requalificação da N206
Atento às notícias que
dão conta da intenção da
Infraestruturas de Portugal
avançar com a construção
de uma rotunda no entroncamento de acesso à A7, a
partir da N206, na freguesia de Vermoim, o deputado
do PSD à Assembleia da
República, Jorge Paulo Oliveira, recuperou o Voto de
Recomendação
aprovado
pela Assembleia Municipal
de Vila Nova de Famalicão
em 25 de novembro de 2016
para questionar o Ministro
das Infraestruturas e Habitação
Na interpelação escrita
dirigida ao ministro Pedro
Nuno Santos, a 9 de maio
último, o deputado famalicense quis saber qual a
atenção que fora dispensada
à referida Recomendação
que, recorde-se, defende a
necessidade de implementar
medidas de acalmia de tráfego no troço da N206 entre
Famali c ão /J o ane,
instando ainda o
Governo a iniciar os
estudos necessários
à sua requalificação.

O órgão deliberativo municipal, admitindo a impossibilidade de uma intervenção
única, sugeriu que aquelas
fossem calendarizadas e
concretizadas no menor tempo possível.
Jorge Paulo Oliveira perguntou especificamente ao
Ministro das Infraestruturas
e Habitação, se a Infraestruturas de Portugal, “concluiu
ou pelo menos iniciou os

estudos necessários à requalificação da EN206, se a
noticiada construção de uma
rotunda no entroncamento
de acesso à A7, na freguesia de Vermoim, resultava
desse estudo global e quais,
em concreto, eram as outras
intervenções estudadas e
eventualmente já projetadas no sentido de introduzir
correções de forma a tornar
aquela via mais fluida e se-

gura para todos aqueles que
nela circulem”.
Passados dois meses da
formulação das questões,
“e apesar do Governo estar
legalmente obrigado a responder no prazo de 30 dias,
nenhuma resposta foi oferecida”, denuncia Jorge Paulo
Oliveira, que em face disso
interpelou novamente o ministro Pedro Nuno Santos,
não deixando de assinalar
que a conduta deste, e censurando que é “não é aceitável sonegar informação que
é do interesse dos cidadãos,
desde logo dos famalicenses”. A propósito, lamenta
que “o Governo com a sua
conduta omissiva, aliás recorrente, obstaculiza o exercício dos poderes de fiscalização e de controlo político
acometido à Assembleia da
República e degrada a qualidade da nossa democracia,
mas pode estar certo de que
da nossa parte jamais desistiremos de exigir as
respostas a que as
populações têm direito”.
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espalhados pela relva, que os trava, até ver...
Papeleiras, senhores, papeleiras é o lugar certo para este “lixo”,
uma vez que é óbvio que não os pretendem guardar!
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Evento realizado pela Cior regressa esta sexta-feira prolongando-se até domingo
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Não há Feira, mas há Mostra Medieval
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Não há Feira, mas há
Mostra Medieval – Ibérica e
Viking. O evento com o selo
de qualidade da Escola Pro-

fissional Cior, que por razões
de saúde pública não se
pode realizar nos habituais
moldes, arranca sexta-feira

e prolonga-se até ao dia de
domingo, não em modo feira, mas em modo mostra.
Para além das alterações ao
formato, também se introduz
como dado novo a localização, que se muda para o
Parque da Devesa nesta
edição 2021, ainda marcada
pela pandemia de Covid-19.
Ao Povo Famalicense,
Amadeu Dinis, director da
Cior, adianta que a escola
está a contar com “grande
adesão” da comunidade famalicense, que se vem mostrando “entusiasta, colaborativa e participativa” no evento
que volta a trazer a Famalicão os símbolos, as vestes,
os utensílios, os dizeres, as
tradições, e tudo o mais que
caracteriza a vivência de
tempo idos.
O director deixa claro
que a Cior tomou todas as
medidas necessárias para
realizar o evento em segurança, quer para os agentes
da escola que estão envolvidos, quer para os visitantes,
razão pela qual deixa claro
que “estão reunidas as condições para uma mostra com
a qualidade a que os famali-

censes já estão habituados”.
De resto, sublinha “não podia
ser de outra forma, porque
antes de tudo somos educadores, e temos a obrigação
de dar o exemplo”.
Amadeu Dinis adianta
que o plano de contingência
elaborado, para além de prever uma redução do número
de pessoas envolvidas no
evento, salvaguardou a montagem de estruturas com
uma antecedência agravada

em 15 dias relativamente ao
habitual, tudo para que seja
possível proteger o distanciamento social para quem
tem funções designadas no
âmbito da Mostra Medieval.
No que toca aos visitantes, e porque está estabelecido o conceito de mostra, a
aposta passa por demonstrações, quer no que toca às
lutas, quer no que toca a outras dimensões que por norma aconteciam num quadro

de interacção com o público.
Haverá recriação histórica,
assim como espectáculos
musicais, situações para as
quais a lotação está limitada,
sujeita a pré-reserva, com
acesso controlado e supervisionado, assegura o director
da Cior. As acções estarão
também “mais espaçadas”,
esclarece, no sentido de evitar a permanência excessiva
de pessoas.
Para lá de todos os cuidados acautelados, Amadeu
Dinis adianta que a extensão
do próprio local, o Parque da
Devesa, permite uma logística compatível com as questões de segurança que se
impõem face à actual crise
de saúde pública.
Na expectativa de que
2022 possa ser, finalmente,
o ano do regresso de um
evento que “os famalicenses
têm acolhido e acarinhado, e
que já uma marca distintiva
do concelho, quer do ponto
de vista cultural, quer, até,
do ponto de vista turístico”, o
director deixa o convite aos
famalicenses para que visitem a Mostra.
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Cabeça de lista da Coligação Mais Acção Mais Famalicão à Câmara tem Paulo Cunha
como mandatário

Mário Passos apresenta-se como
garante de uma “transição tranquila”
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Subiu ao palco da Casa das Artes para se apresentar aos
“A pessoa melhor preparada”,
famalicenses como o garante da “transição tranquila”. Foi
garante Paulo Cunha, mandatário
desta forma que Mário Passos, o candidato que a Coligação
Mais Acção Mais Famalicão escolheu para suceder a Paulo
Na hora de introduzir o seu sucessor, Paulo Cunha disse
Cunha como cabeça de lista à Câmara Municipal, se assumiu
que Mário Passos “é a pessoa melhor preparada para liderar
na sessão pública de apresentação que teve lugar no passao concelho e para cumprir a ambição dos famalicenses”. É
do domingo.
uma escolha “segura, credível, que corresponderá àquilo que
Mário Passos deixou claro que o seu objectivo é manter
são os sinais que ele já deu”, remetendo para a experiência
a “marca de qualidade e eficiência” que a coligação PSD/PP
autárquica que acumula já desde 2009, altura em que entrou
consolidou desde 2002, primeiro com Armindo Costa, e depara o executivo.
pois com Paulo Cunha, pessoa que escolheu para seu man“Acredito nele, confio nele, é um homem sensível, é um
datário. De resto, as primeiras palavras foram precisamente
homem próximo, é um homem disponível, é genuíno, é inpara o seu mandatário, um autarca sobre o qual disse que
tuitivo, é capaz, é inteligente e tem condições para ser um
está na política para “servir a comunidade”, à qual dedicou
grande presidente da Câmara Municipal de Famalicão”, assi“todo o seu talento, que não é pequeno, ao serviço da coisa
nalou, convicto de que Mário Passos dá garantias de futuro.
pública, e que catapultou o nosso concelho para uma dimenAliás, referiu que a sua candidatura é mesmo “a única que
são nacional, e até mesmo internacional, que é digna de redá garantias de sucesso, é a única que é credível, é a única
gisto, de admiração e de respeito”. Considera mesmo que foi
que tem condições para que o voto não seja um voto perdido,
um dos melhores autarcas que o país já teve, razão pela qual
porque o voto é um exercício de confiança”.
alega que a sua gestão é “um exemplo e uma motivação exDa governação no passado, mas que é ainda é presente
tra”, que o “empolga, incentiva, e anima para prosseguir o deaté ao último dia deste seu segundo
senvolvimento deste magnífico território”.
mandato, Paulo Cunha falou do traHerdeiro desse percurso, Mário Pasbalho feito no trabalho às empresas,
sos sublinhou que irá prosseguir com o
visível na melhoria das condições de
“trabalho gigantesco, que valorizou pestrabalho e massa salarial; do apoio
soas, instituições e empresas, que as
aos jovens, traduzido em ajudas que
uniu como uma grandiosa rede de filigratêm como objectivo servir de “elevaNo que concerne ao programa que irá submeter aos famalicenses, e do qual prometeu dar conta
na, que gerou o bem comum e reforçou
dor social” na garantia de igualdade de
em
breve,
assentará
em
“cinco
grandes
agendas”:
Famalicão
Ecológico,
Famalicão
Qualificado,
Fao orgulho de todos nós em pertencermos
oportunidades; na qualificação inframalicão
Dinâmico,
Famalicão
Integrador
e
Famalicão
Participativo.
Sublinhou
que
se
manterá
o
foco
a este grande concelho”. A capacitação
estrutural do concelho, para sublinhar
na
consolidação
económica,
e
que
tem
em
mente
medidas
excepcionais
para
a
habitação,
no
sentido
do território, disse, manter-se-á como o
o “enorme orgulho” no trabalho feito.
de
adequar
o
mercado
aos
rendimentos
das
famílias,
para
que
nenhum
famalicense
tenha
que
deixar
grande objectivo da sua governação, adUm trabalho que envolve executivo,
a sua terra. Anunciou ainda que irá apresentar uma candidatura de Famalicão a Cidade Europeia do
mitindo que, neste sentido, a educação
mas também autarcas, associações,
Desporto,
atendendo
à
aposta
que
também
será
feita
nesta
área;
e
que
apostará
a
descentralização
não formal terá um papel determinante
instituições e células da comunidade.
da agenda Cultural do município.
na sua acção governativa, convicto de
“Temos muitas razões para estarmos
À
margem
daquela
que
será
a
sua
agenda,
Mário
Passos
reiterou
que
se
manterá
aquela
que
tem
que é essencial para a formação integral
todos muito orgulhosos do trabalho
sido a marca identitária de uma governação “de qualidade e eficiência” da coligação de direita: “não
das novas gerações.
feito, no que à gestão autárquica diz
permitirei
que
as
contas
municipais
comprometam
a
acção
e
a
iniciativa
das
gerações
vindouras”.
Consciente do momento decisivo que
respeito”, disse, apelando ao currículo
atravessamos, com “oportunidades dide uma coligação que está sempre de
versas, novas e irrepetíveis” a caminho,
e de “aproveitar ao máximo” estas oportunidades. “Famalicão
portas abertas para acolher “os melhoreferindo-se ao novo quadro comunitário e ao Plano de Recu- tem que continuar a ser notado pelo bom aproveitamento dos
res”, o que também justifica que muitos independentes “esteperação e Resiliência, o cabeça de lista da coligação PSD/PP fundos comunitários”, frisou a propósito.
jam disponíveis para estar connosco”.
à Câmara alertou para a necessidade de “não cometer erros”

5 grandes agendas

Participação suportada pelo site www.eduardoliveira21.pt, disponível desde o passado sábado

PS convoca famalicenses para elaboração
do seu programa eleitoral
A candidatura autárquica
do Partido Socialista (PS)
de Vila Nova de Famalicão
tem website desde o passado sábado. Pode ser consultada no domicílio digital
eduardoliveira21.pt, e tem
como único conteúdo disponível “um inquérito destinado
a recolher a opinião dos famalicenses sobre o presente
e o futuro do concelho”. A
novidade é avançada numa
nota de imprensa na qual se
refere que o site apela ainda
ao contributo dos famalicenses “com ideias e propostas
para a elaboração do programa eleitoral com que o PS
se apresentará nas eleições
dopróximo Outono”.

De acordo com o director
de campanha da candidatura, Ricardo Vale, a iniciativa
suporta a construção do de
um programa eleitoral “de
baixo para cima, escutando as pessoas e registando
os problemas e necessidades das comunidades e dos
agentes sociais, culturais e
desportivos com atividade
no concelho”.
Este “exercício democrático de audição aberta”
começou por se centrar nos
militantes, autarcas e candidatos do PS nas freguesias,
frisa, sendo que é chegado
o momento de “abrir à sociedade civil esse trabalho
de auscultação e contactos”,

acrescenta o mesmo responsável.
No inquérito, que dispensa a identificação dos respondentes, “os famalicenses
são convidados a indicar
quais as três prioridades da
Câmara Municipal nos próximos anos”. Para além disso
“cada pessoa pode avançar
com os temas ou projetos
que entender, mas o PS pré-selecionou onze áreas, em
função da auscultação prévia que fez a militantes, candidatos e autarcas de freguesia”. São elas a economia e
apoio às empresas; criação
de emprego; a mobilidade e
transportes; a saúde e terceira idade; a habitação so-

cial; educação; a qualidade
de vida; ambiente; a literacia
digital; a situação financeira
do município; e mais transferências financeiras para as
freguesias.
Para as pessoas que colaborarem no inquérito e se
identificarem, o PS Famalicão assegura que “serão as
primeiras” a receber a versão final do programa eleitoral socialista, assim como
informações sobre as iniciativas da campanha e tomadas de posição do candidato
a presidente da Câmara Municipal, Eduardo Oliveira.
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Balanço corresponde à passada sexta-feira

Centro de Vacinação já administrou
mais de 61 mil vacinas contra a Covid-19
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

O Centro de Vacinação
de Famalicão conseguiu administrar quase 36 mil doses
da vacina contra a Covid-19
em pouco mais de um mês,
o que corresponde a uma
média diária de inoculações
superior a mil.
Dados obtidos pelo Povo
Famalicense, respeitando à
última sexta-feira, apontam
para que a estrutura instalada no Centro de Investigação, Inovação e Ensino Superior (CIIES), em Vale São
Cosme, tenha já superado
as 61 mil e 200 vacinas administradas, quase mais 26
mil do que aquelas que havia
chegado ao mesmo período
do passado mês de maio.
A este número somam-se todos os profissionais e
utentes de estruturas residenciais para idosos, onde
o processo de vacinação
já se encontra totalmente
concluído. Assim, àquelas
61 mil e 200 doses somam-se cerca de três mil e 600,
correspondendo às duas doses dadas a cerca de 1800
pessoas correspondentes a

este contexto específico, e
que foram assinaladas como
prioritárias aquando do início
do processo de vacinação.
Somam-se ainda os profissionais do Agrupamento
de Centros de Saúde, com
vacinação completa, e cujo
número não conseguimos
apurar.

Mais de 51 mil doses
abaixo dos 80 anos
De acordo com o calendário de vacinação, o quadro
onde o número de inoculações subiu substancialmente
foi nos utentes com idade
inferior a 80 anos. Isto porque, desde que o processo
de vacinação começou foi
decrescendo
sucessivamente a faixa etária a vacinar, sendo que, somos já
chegados às pessoas com
mais de 40 anos de idade,
que podem agendar a vacinação. Neste grande grupo
de utentes (com menos de
80 anos), são já mais de 51
mil e 300 as doses administradas, sendo que quase 15

mil pessoas já têm o ciclo de
vacinação completo.
No que toca aos utentes
com 80 ou mais anos de
idade, refira-se que há um
diferencial de 400 entre as
pessoas que receberam a
primeira dose e as que concluíram o processo de imunização com a segunda. O
primeiro grupo aponta para
mais de quatro mil e 800
doses, quando o número de
utentes que receberam a segunda dose é pouco superior
a quatro mil e 400. O total é

de 9250 utentes com uma ou
duas doses tomadas.
Para além da população
em geral, foram já vacinados
cerca de 245 profissionais
das forças de segurança,
GNR e PSP. Destes, é da
ordem dos 120 o número de
utentes com ciclo de vacinação fechado.
A estes profissionais
acrescem ainda os bombeiros. Aqui há quase 380
doses administradas, sendo
que quase 180 correspondem a vacinação completa.

Quanto ao grupo dos profissionais das apelidadas forças de resiliência – pessoas
a trabalhar em farmácias,
dentistas e similares -, ao
que apurámos a os 154 que
receberam já a primeira dose
da vacina contra a Covid-19
deverão ver-lhes administrada a segunda dose no próximo fim de semana. O mesmo deverá acontecer com
os profissionais da comunidade escolar, referentes ao
primeiro ciclo e pré-escolar,
seguindo-se posteriormente
os restantes.
Entretanto, o caos vivido
no início da passada semana no Centro de Vacinação,
com esperas da ordem das
quatro e cinco horas, e de
que O Povo Famalicense
deu conta na última edição,
parece ter sido ultrapassado.

Impedidos de entrar
com antecedência
superior a meia hora
A Administração Regional
de Saúde do Norte (ARSN),
em resposta que não veio a

tempo da edição impressa,
mas de que demos conta no
nosso site, justificou a situação com a “sobreposição do
agendamento de segundas
doses”, e que o problema
será resolvido com a “centralização do agendamento”,
com gestão das marcações
e autoagendamento pelos
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, “evitando-se a sobreposição de
utentes”.
Adianta ainda que estes
congestionamentos
resultam também do comportamento dos utentes, que
“não respeitam o horário do
agendamento, tomando a
iniciativa de se deslocar o
mais cedo possível para evitar as filas de espera”, sendo
que para fazer face a isso
“foi instalado um sistema de
controlo que, caso o utente
esteja com um período de
antecedência superior a 30
minutos, não poderá entrar,
a fim de normalizar o fluxo
de utentes e os aglomerados
populacionais”.
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Lesão do intérprete principal leva à recalendarização do espetáculo em Famalicão e Guimarães

Espectáculo do INAC com novas datas
A lesão do intérprete principal do espectáculo “Local”,
promovido pelo Instituto Nacional das Artes do Circo
– INAC, de Famalicão, no
âmbito do projeto “Quadrilátero Cultural”, vão sofrer
alterações, faz com que as
datas previamente anunciadas para os municípios de
Famalicão e Guimarães Tenham que sofrer alterações.
Isso mesmo adianta o município, parceiro, numa nota
de imprensa em que alerta,
contudo, que se mantém a
calendarização prevista para
os concelhos de Braga e
Barcelos.
A estreia da nova criação
do INAC passa assim a decorrer em Barcelos, na Frente Ribeirinha, a 27 de junho,
seguindo para o Parque da
Ponte, em Braga, no dia 3 de
julho. A apresentação do espetáculo no Campo de São
Mamede, em Guimarães, foi
reagendada para o dia 10 de
julho, encerrando em Vila
Nova de Famalicão, no anfiteatro do Parque da Devesa,
no dia 15 de julho.
Todos os espetáculos são
apresentados às 19h00, têm
entrada livre, mas limitada à

lotação do respetivo recinto.
Em Famalicão, obriga ao levantamento do ingresso no
local a partir de uma hora antes, isto é, a partir das 18h00
do dia 15.
O projeto Quadrilátero
Cultural integra quatro conceitos artísticos em circulação pelos quatro municípios
de Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães. Famalicão
irá apresentar o circo contemporâneo e recebe o Ciclo
de Piano Contemporâneo de
Braga, a dança contemporânea de Guimarães e “Instrumentistas de Exceção” de
Barcelos.
O espetáculo “Local” pre-

tende continuar a renovar o
conceito de apresentação
de circo contemporâneo em
espaços não convencionais,
criando relação cenográfica e de proximidade com o
público e com as cidades, relacionando-se também, com
o seu património. “Local”
é uma reflexão sobre isso
mesmo, mas também sobre
a ancestralidade dos territórios onde serão apresentados, encontrando os pontos
de encontro entre as várias
cidades, o que as une e foi
separando ao longo do tempo, através da expressão de
uma prática artística que une
também disciplinas artísticas

e estéticas.
Esta criação, que conta
com direção artística e encenação de Bruno Machado
e Juliana Moura e interpretação de artistas nacionais
e internacionais (Diogo Santos, Mau Jara, Pietro Barilli, Gaspar Ribeiro, Victor
Abreu, Martina Mugheddu),
cenografia de André Filipe
Santos, composição musical
de Luca Argel, é também ela
um cruzamento de referências, nacionalidades e experiências, cuja fusão resultará
na experimentação de um
objeto artístico incomum, em
espaços de apresentação
incomuns e do dia-a-dia dos

habitantes e visitantes, como
são o anfiteatro do Parque
da Devesa, em Famalicão,
ou os locais dos centros históricos como são o Campo
de São Mamede, em Guimarães, o Parque da Ponte, em
Braga, e a Frente Ribeirinha,
em Barcelos, que prometem
imagens únicas.

Um espectáculo
do laboratório
“Bastidores”
O espetáculo “Local” é
acompanhado do laboratório “Bastidores”, dirigido por
Bruno Machado e Juliana
Moura, tendo como base a

desconstrução do processo
criativo do espetáculo e o
desenvolvimento de públicos
para as artes performativas
e circo contemporâneo. O
workshop proposto, baseia-se na reflexão sobre a metodologia utilizada no processo
de criação, através do vídeo-documentário e a videoarte,
usando igualmente alguns
dos exercícios efetuados durante o período de criação
do espetáculo, aproximando
a comunidade do processo
criativo do espetáculo e sensibilização artística para o
circo contemporâneo.

Camilo no 1.º lugar por escola
nas competições nacionais de ciência
A Escola Secundária Camilo Castelo Branco
alcançou o 1º lugar por escola na Grande Final
das Competições Nacionais de Ciência, que decorreu no passado dia 29 de maio na Universidade de Aveiro.
O Projeto Matemática Ensino da Universidade
de Aveiro – PmatE/UA é um projeto de investigação e desenvolvimento cuja missão é a aplicação
das Tecnologias da Comunicação e Informação
(TIC) e o desenvolvimento de conteúdos e eventos para a promoção do sucesso escolar e da
cultura científica. As Competições Nacionais de Ciência (CNC) são o evento pelo qual o
PmatE/UA é mais reconhecido.
Após vários anos de participação na modalidade Mat12, competição na área de Matemática dirigida a alunos do 10º, 11º e 12º anos, a Escola Secundária Camilo Castelo
Branco alcançou, com distinção, o primeiro lugar por escolas.
Ao longo do ano, individualmente ou em pares, os alunos realizaram provas de treino
com recurso ao computador, recebendo feedback imediato e podendo ir melhorando as
suas marcas. Na semana de 22 a 26 de fevereiro realizou-se a primeira competição nacional “CNC-em rede”. Nesta, a ESCCB destacou-se pelos seus resultados no Mat12 de 11º
ano com 7 alunos nos 10 primeiros lugares. A tradicional final nacional, este ano, devido
às contingências associadas à pandemia COVID-19, decorreu de forma diferente dos anos
anteriores, tendo-se desenvolvido em duas fases. Numa primeira fase, na semana de 17 a
21 de maio, em provas online nas escolas, foram apurados os dez melhores classificados
em cada modalidade. Na segunda fase, os alunos previamente selecionados puderam
participar de forma presencial na Grande Final na Universidade de Aveiro.
Na competição Mat12 (10.º ano), o AECCB esteve representado pela aluna Matilde Costa que obteve o 8.º lugar. Já na competição Mat12 (11.º ano) estiveram presentes as alunas
Margarida Cunha e Clara Martins que obtiveram, respetivamente, o 5.º e 6.º lugares. As
três alunas tiveram direito a uma menção honrosa. O professor Pedro Oliveira, subdiretor
do AECCB, esteve presente na cerimónia de entrega de prémios em representação da
escola e dos professores envolvidos neste projeto.

Campanha do Pirilampo Mágico
transita para outubro
A campanha do Pirilampo Mágico, que habitualmente se realizava no mês de maio, deverá acontecer este ano em outubro,
de acordo com o que avança a ACIP, entidade que em Vila Nova
de Famalicão veste a camisola da iniciativa. A cor ainda está por
revelar, mas a instituição promete contar tudo em breve na sua
pagina de Facebook e Instagram.
Em nota de imprensa a ACIP esclarece que o adiamento se
deve ao facto de se “desaconselhar a realização de um evento
que vive do contacto com as pessoas”, face à actual situação pandémica. Previsivelmente em outubro a campanha retomará com
“os habituais materiais que muitos colecionam desde sempre: a
caneca, a chávena, o saco e o pin”.
“Contamos com a preciosa colaboração de toda a comunidade vossa para que a iniciativa possa ser um êxito!”, sublinha em jeito de desafio à adesão. Entretanto as reservas
podem começar desde já a ser feitas através das redes sociais ou para o mail para pirilampomagico@acip.com.pt.
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“O ser humano é um filho da put. (…)
muito perigoso”…
O “ser humano filho da puta” é capaz de
violar crianças, de as matar e de as vender como
escravas sexuais de outros “seres humanos filhos
da puta” que pagam o que for preciso pagar
para satisfazerem os seus desejos mais porcos,
mais primários e mais animalescos. Quem assim
procede devia ser retalhado aos bocadinhos,
da cabeça aos pés, sem misericórdia e sem
compaixão. Quem não tem respeito pelas
crianças merece sofrer um sofrimento atroz
e incomparável, equivalente ao sofrimento
inocente que causaram. Nos crimes contra
crianças, sou adepto do “Código de Hamurábi”
que defendia que o criminoso que arrancasse
um olho a alguém, a justiça devia também
arrancar-lhe também um olho a “sangue frio”…

1. Violadores de crianças…
Arturo Péres Reverte, escritor e jornalista espanhol, classifica assim o ser humano: “O ser humano é um filho da puta
muito perigoso”!
Razões não faltam a Péres Reverte e a todos nós humanos, com sentido da decência e da dignidade, para classificar
o “ser humano” desta forma. Ele observa a realidade da Espanha e do Mundo e nós observamos a realidade de Portugal
e do Mundo e temos razões “mais do que de sobra” para termos o mesmo pensamento.
Este ser humano “filho da puta” (o contrário do homem digno e decente) é capaz das maiores atrocidades, das maiores
mentiras e das maiores canalhices para salvar a sua pele, a
única que lhe interessa salvar, com um desrespeito inconcebível pelos outros e pela comunidade.
O “ser humano filho da puta” é capaz de violar crianças,

de as matar e de as vender como escravas sexuais de outros
“seres humanos filhos da puta” que pagam o que for preciso
pagar para satisfazerem os seus desejos mais porcos, mais
primários e mais animalescos.
Quem assim procede devia ser retalhado aos bocadinhos,
da cabeça às unhas dos pés, sem misericórdia e sem compaixão. Quem não tem respeito pelas crianças merece sofrer
um sofrimento atroz e incomparável, equivalente ao sofrimento inocente que causaram.

2. Código de Hamurábi…
Nos crimes contra crianças, sou adepto do “Código de
Hamurábi” que defendia que o criminoso que arrancasse um
olho a alguém, a justiça devia também arrancar-lhe também
um olho a “sangue frio” e que quem partisse um dente a alguém, a justiça devia também arrancar-lhe um dente com a
máxima dor possível… (Lei de Talião). Hamurábi tinha um
grande objetivo com este código gravado em pedra: que o
mais forte não prejudicasse o mais fraco.
Seres humanos “filhos da puta” são os jhiadistas que, no
Norte de Moçambique, cortam as cabeças com catanas, a
homens, mulheres e crianças indefesas (depois de as violarem), em atos de crueldade que não temos palavras para
descrever. Stefan Zweig, no seu livro “O Mundo de Ontem”,
escreve, referindo-se aos nazis de Hitler, que foi “testemunha
da mais terrível derrota do bom senso e do mais selvagem
triunfo da brutalidade”. Hoje, nós banalizamos a brutalidade
e encolhemos os ombros, parece que normalizamos as chacinas de inocentes, dando a entender que não é nada connosco. Também é connosco e todos temos a obrigação de ao
menos gritar contra o arbítrio e a arbitrariedade, manifestando a nossa indignação…
Seres humanos “filhos da puta” são os “Lukachencos”
deste Mundo que desviam
aviões civis com meios militares, para prenderem um
opositor ou quem lhes “ousa”
fazer frente; são os líderes
políticos que só conhecem
a palavra ditadura, que não
conhecem as palavras decência e democracia; são os
aspirantes a ditadores que
calcam debaixo dos seus
pés a dignidade humana e o
respeito pelas pessoas; são
os algozes do povo e dos
seus direitos mais elementares…
De humanos, estes seres
só têm a forma e o corpo. O
espírito é o “espírito” das serpentes e das hienas…
E como é que se classifi-

cam os grandes devedores do “Novo Banco” que tiveram uma
“branca” repentina, não sabendo os nomes das suas empresas, quantas é que são e aquelas em que são os administradores executivos? Repentinamente, “tudo o vento levou” e
“dão ares” de “virgens ofendidas” quando simplesmente lhes
perguntam “como é que tudo aconteceu”… Todos pagaram
tudo e ninguém deve nada a ninguém. Monstruosidades que
não me atrevo a classificar. Esquecem-se estes “mandriões”
que “aristocracia é acima de tudo a ambição de ser e não a
avidez de ter”! Eles pensam que são “aristocratas” porque
têm tudo e querem mais, sem serem rigorosamente nada…
Como diz José Luís Borges, estão sempre predispostos “a
contar mentiras como se fossem verdades”! São carrascos
do povo, armados em vítimas do “sistema”…

3. Novos líderes…
Os grandes impérios financeiros e imobiliários desta gente
estão assentes no sofrimento e no sangue de muitas pessoas
que, com honestidade, lutam pela vida, sofrem pelos filhos e
sustentam o País. Eles “brincam” com o dinheiro, o trabalho
e o suor dos pobres e dos remediados. Já dizia Rui Barbosa
que “o dinheiro (só) faz homens ricos (e eu acrescentaria que
também estúpidos), o conhecimento homens sábios e a humildade faz homens grandes”…
Jonhn Kennedy desejava, já no seu tempo, que chegasse “o momento de uma geração de líderes novos, homens
que saibam lidar com novos problemas e também com novas
oportunidades, homens que sejam, acima de tudo, homens
decentes e não homens obscenos. Parece hoje que estamos
em presença de homens que enlouquecem em grupo e que
nem, a título individual, recuperam a razão e a lucidez…
Este é o grande drama e o grande desafio que enfrentamos no Mundo de hoje e não no “Mundo de Ontem”, de
Stefan Zweit. Precisamos de líderes que olhem a pobreza de
frente e não com desdém, que defendam até aos limites do
impossível as crianças e os seus direitos, que não sejam aristocratas do “ter”, mas aristocratas do “ser”, que vejam no ser
humano bom e decente o futuro do Mundo, que não sejam ditadores presos nas suas “gaiolas douradas”, com o poder de
mandarem os seus esbirros matar, que tenham grande sentido de justiça, sabendo o que é justo e o que é injusto, que
tenham grande sentido da solidariedade, sabendo que é aos
mais frágeis, aos doentes, às crianças e aos idosos que têm
que dedicar o seu tempo e as suas energias, líderes capazes
de fazer de uma promessa uma verdade e não de uma promessa uma trivialidade, líderes que põem a verdade acima
de qualquer outra coisa, militantes da paz e da solidariedade,
justos e intransigentes na defesa dos princípios essenciais à
vida humana…
Como eu apostaria tudo num líder destes!... Os que estão mais próximos de mim são Agostinho Fernandes e Paulo
Cunha…
(

ESTE TEXTO FOI TAMBÉM PARCIALMENTE PUBLICADO NO FACEBOOK).

Cadastrado detido na posse
de droga e em carro de aluguer
que já devia ter sido entregue
O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Barcelos da GNR deteve, em Vila Nova de
Famalicão, na passada terça-feira e em flagrante, um homem de 46 anos por posse de
arma proibida, tráfico de estupefacientes e abuso de confiança. O suspeito tem antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, ameaças, injúrias, ofensas à integridade física,
participação em rixa e furtos, tendo sido constituído arguido e os os factos encaminhados
ao Tribunais de Vila Nova de Famalicão e de Lisboa.
A detenção é o resultado de uma investigação que decorria há cerca de dois meses.
Os militares intercetaram o suspeito “quando estava na posse de produto estupefaciente e
de um bastão artesanal e a conduzir uma viatura de aluguer que deveria ter sido entregue
há um mês na respetiva empresa, culminando na sua detenção em flagrante”. A operação
implicou ainda quatro mandados de busca, duas domiciliárias, uma em estabelecimento de
restauração e bebidas e uma em veículo, que culminaram com a apreensão de 26 doses de
cocaína; um veículo; dois telemóveis; um bastão artesanal; e uma balança digital.
A viatura apreendida será entregue à empresa proprietária.
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Segunda vítima mortal famalicense no espaço de nove meses

Jovem de Ribeirão morre afogado no Gerês
É sepultado esta terça-feira o jovem de 21 anos que
morreu afogado na Albufeira
da Caniçada, no Gerês, na
passada quinta-feira. João
Couto, residente na freguesia de Ribeirão, mergulhou
nas águas do rio e ainda terá
regressado á superfície pedindo ajuda, mas deixou de
ser avistado de imediato.
O acidente trágico ocorreu cerca das quatro da
tarde do passado dia 10 de
junho. O jovem de Ribeirão
encontrava-se no local com
um grupo de amigos, que ficaram em choque.
O desaparecimento de

João Couto desencadeou
uma operação de busca
e salvamento, envolvendo
diversos meios. O corpo
acabou sendo resgatado
no mesmo dia pelos mergulhadores da Unidade de
Intervenção de Salvamento
Aquático do Distrito de Braga a cerca de seis metros
de profundidade, numa zona
com pouca visibilidade e
bastante lodo.
O segundo comandante
dos Bombeiros Voluntários
de Terras de Bouro, Lino Oliveira, que comandou as operações no loca, é possível
que o jovem se tenha sentido

Atletas do Liberdade
superam-se
A Associação Liberdade FC participou na III Noite
Atlética, na Pista de Atletismo 1.º de Maio, em Braga e
no Torneio Quilómetro Jovem
Regional da Associação de
Atletismo do Porto, na Pista de Atletismo de Lousada.
Da participação na III Noite Atlética, destaque para o novo
recorde pessoal do Juvenil Eduardo Salazar, na distância
dos 1500 metros, uma marca que lhe permite participar nos
Campeonatos Nacionais de Juvenis. Com esta conquista,
Eduardo Salazar tem até ao momento os mínimos exigidos
para participar nestes campeonatos, nas distâncias dos 1500
metros e dos 3000 metros.
No mesmo evento, o Junior Alfredo Fernandes atinge um
novo recorde pessoal nos 1500 metros, ficando a apenas um
segundo dos mínimos exigidos para o Campeonato Nacional
de Juniores.
Já no Torneio Quilómetro Jovem Maria Rodrigues foi 3.ª
classificada a apenas um segundo do seu recorde pessoal
e Clara Costa 7.ª classificada, com novo recorde pessoal.
Como competição extra, Alfredo Fernandes termina os 1500
metros na 4.ª posição da geral.

mal após o mergulho, dada
a forma como o incidente foi
descrito, o que terá desencadeado entretanto o afogamento.
Recorde-se que, no espaço de nove meses, João
Couto é já a segunda vítima

mortal famalicense registada
por afogamento na Albufeira
da Caniçada. Em setembro
do ano passado, também um
jovem de Oliveira Santa Maria morreu afogado no local.
Fernando Azevedo tinha 20
anos e também se encontra-

va no local com amigos.
As buscas envolveram
meios e homens dos bombeiros da corporação local,
para além dos Famalicenses, Barcelos, Barcelinho e
Vizela, e ainda o INEM e a
GNR.
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Candidatos da CDU reuniram
com as três do concelho

Francisco Lima vai ser candidato do PS
CDU encontra
em Joane
“imensidão
de problemas”
nas corporações
de Bombeiros
FILOMENA LAMEGO

O Partido Socialista vai
fazer uma aposta forte na
vila de Joane nas eleições
autárquicas deste ano, preparando-se para apresentar uma lista constituída por
várias figuras com “grande
aceitação na vila”, à frente
da qual deverá estar Francisco Lima, presidente da ACIP
- Ave Cooperativa de Solidariedade Social.
Ao que o nosso jornal
apurou, o convite que Eduardo Oliveira, líder do PS Famalicão, dirigiu a este técnico e gestor de organizações
da economia social foi aceite
no fim de semana, a tempo
de o também candidato à
presidência da Câmara Municipal levar a sua escolha
para derrotar o atual presidente da Junta à reunião da
Comissão Política Concelhia
do seu partido. Este órgão
reúne hoje, terça-feira, e deverá aprovar as listas nas 34
freguesias do concelho.

Segundo uma fonte do
PS Famalicão, com Francisco Lima os socialistas estão
confiantes em manter uma
junta de freguesia que sempre governaram desde as
primeiras eleições autárquicas, em 1976. Mesmo num
cenário de aparente dificuldade, depois do atual presidente, António José Oliveira,
ter decidido recandidatar-se
a um terceiro mandato, como
independente, com o apoio
da coligação PSD/CDS-PP,

o nome de Francisco Lima é
“trunfo forte” que dá “bastantes garantias”.
“Cada um escolheu o seu
caminho e agora o povo irá
decidir. O PS está confiante.
Não só pela mais-valia que é
o cidadão invulgar e o gestor
social Francisco Lima, mas
também pela qualidade global da lista à assembleia de
freguesia e pela presença de
outros joanenses nas listas
para os órgãos autárquicos
do município”, disse-nos a
mesma fonte.
Com formação em várias
áreas ligadas à gestão de
organizações de economia
social, Francisco Lima tem
66 anos, é natural e vive em
Joane. Para além da ACIP,
instituição com centros de
atividade em Joane e em
Lousada, foi fundador de diversas instituições do chamado terceiro sector, entre
as quais a ATC - Associação
Teatro Construção, a Emer-

CEVE leva cultura a Lemenhe
no seu 90.º aniversário
No âmbito da celebração dos seus 90 Anos, a Cooperativa
Eléctrica do Vale d’Este volta a apresentar 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 2 municípios da sua área de concessão, serão promovidas por agentes locais apoiados e patrocinados
pela Cooperativa como forma de ‘devolver à comunidade da
sua área de concessão’ uma série de momentos de convívio,

gência Infantil “O Berço” e
a Cooperativa de Serviços
Quality 2 Business, todas na
sua terra. Esteve também na
fundação da Mais Plural, de
Gavião, e da Casa de Repouso “Mãos Solidárias”, de
Mogege.
Na reunião da Concelhia
socialista desta terça-feira,
pelo que nos foi dado saber, será também abordada
a elaboração do programa
eleitoral e fechada a constituição das listas para a Câmara e Assembleia Municipal. A este nível, há muito
que no seio do PS local se
comenta a possibilidade de
haver uma profunda renovação de equipas. Na Câmara,
é quase certo que nenhum
dos três vereadores em funções (Nuno Sá, Célia Castro
e Vítor Torres Pereira) figurará na lista encabeçada por
Eduardo Oliveira.

confraternização e bem estar através de espetáculos culturais e artísticos em espaço público.
O CEVE CAMP #2 terá lugar em Lemenhe no dia 19 junho, pelas 16h00, no Santuário de Nossa Senhora do Carmo
com uma apresentação musical da Academia de Música de
Viatodos, uma performance do seu Grupo de Teatro Via3,
contando ainda com a participação especial do Grupo de Teatro Greculeme.

Uma delegação da CDU constituída por Miguel Lopes,
candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
e Tânia Silva candidata à Assembleia Municipal, reuniu
com as três corporações de Bombeiros do concelho, uma
iniciativa que se inscreve na necessidade de auscultar as
“aspirações das populações” para construir um programa
eleitoral que se lhes ajuste. “Só através de uma maior e
melhor auscultação da população local é possível encontrar as soluções para os problemas que persistem”, defende a propósito a CDU em nota de imprensa, que se arroga
como “uma força verdadeiramente comprometida com o
interesse público”.
Consciente do papel das Associações de Bombeiros e
dos milhares de homens e mulheres que as integram, pelo
“papel insubstituível que desempenham nas suas missões”, a CDU constata, no rescaldo da jornada de trabalho, que “ficou evidente que continuam a ser confrontados
com uma imensidão de problemas que limitam a sua ação
e que podem colocar em risco a estabilidade da sua missão”. Considera “exemplo”, a “dependência financeira do
serviço de transportes de doentes, um serviço que durante a epidemia praticamente não funcionou; ou a carência
de alguns meios e materiais de apoio, consequências dos
altos valores de mercado; ou a má gestão e deficiência de
vacinação contra a Covid-19 para os homens e mulheres,
operacionais e administrativos, que integram as corporações”.
A CDU considera “imprescindível garantir as verbas,
que asseguram os meios e equipamentos correspondentes à importância estratégica da sua missão, tendo sempre
presente que ela não se esgota no combate aos incêndios
florestais”. Recorda, a propósito, “a proposta apresentada
em 2020 de um apoio financeiro de emergência para fazer
face aos impactos da Covid-19 ou até mesmo, e relativamente às vacinas, a apresentação de uma proposta assente em três eixos: diversificar a aquisição das vacinas,
criar capacidade de produção de vacinas em Portugal, e
suspender as patentes como forma de assegurar a vacinação de todos os portugueses”. A CDU afirma ainda que
ficou “evidente que os problemas destas corporações são
de fundo, que resultam das opções, muitas vezes erradas
e raramente debatidas junto da população e em que o crónico subfinanciamento é apenas mais um problema”.
Neste sentido a CDU compromete-se a defender “um
caminho que valorize os Bombeiros através de propostas
que contribuam para uma ação mais capacitada e eficaz”.

“O Ano da Morte de Ricardo
Reis” das Noites do Cineclube
“O Ano da Morte de Ricardo Reis”, de João Botelho é
o filme que o Cineclube de Joane propõe para a sessão
desta quinta-feira, dia 17, pelas 19h00, na Casa das Artes
de Famalicão.
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Paulo Cunha visitou a União de Freguesias

Calendário vai criar novo parque de lazer
Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão esteve de visita à União de
Freguesias de Famalicão e
Calendário, e entra assim
no mapa do ciclo de visitas
ao terreno promovido pelo
autarca famalicense.
Das obras visitadas ressalta a reabilitação do centro
urbano e a construção da
rede urbana pedonal e ciclável, mas há outros investimentos “não menos importantes” que segundo Paulo
Cunha vão contribuir para
um aumento da qualidade de

vida desta comunidade. É o
caso do novo parque de lazer que a Junta de Freguesia
quer construir junto ao apeadeiro de Barrimau, numa
parcela de terreno com mais
de um hectare que será cedida pela Câmara Municipal,
mas também da requalificação da zona envolvente da
capela de Santa Catarina
que deverá iniciar em breve.
Ao nível das acessibilidades destaque, por exemplo,
para as intervenções já concretizadas e outras ainda por
iniciar em algumas ruas com
vista ao melhoramento do

piso, dos passeios e criação
de novos estacionamentos,
como é o caso da Rua Lino
José de Sousa Ferreira, Rua
da Balaída, Rua de Painçães, Rua Fontes Pereira
Melo, Rua da Vitória, Rua de
São Julião, Rua José Elísio
Cerejeira, Avenida D. Afonso
Henriques, Avenida Carlos
Bacelar, entre outras.
Ao nível do edifício escolar, destaque para os trabalhos de remoção de fibrocimento nas escolas básicas
Dr. Nuno Simões e Júlio
Brandão.
Refira-se ainda que na vi-

Atletas da EARO
vão aos Campeonatos Nacionais
A Escola Atletismo Rosa Oliveira participou na III
Noite Atlética, an apassada quarta-feira), no Estádio 1º de Maio em Braga, onde os atletas obtiveram
marcas de acesso aos Campeonatos Nacionais de
Juvenis e Juniores, com recordes pessoais.
Nos 1500 metros femininos Cátia Silva bateu o
recorde pessoal 5.24.62; nos 1500 metros masculinos Francisco Silva atleta ainda juvenil venceu com
a marca de 4.01.51,Rui Oliveira 6.º 4.04.38 recorde pessoal, Nuno Fernandes 4.10.14,João
Rodrigues juvenil 4.11.99 recorde pessoal, Rui Fernandes 4.13.50 recorde pessoal, Leandro Gonçalves 4.21.18 recorde pessoal e João Azevedo 4.23.35. Nos 300 metros Luís
Ribeiro fez 38.54 recorde pessoal; e nos 3000 metros femininos Ana Marinho ficou em 2.º
lugar com a marca de 10.15.04 também com recorde pessoal.

sita da passada quarta-feira,
Paulo Cunha fez-se acompanhar pelo vereador das
Freguesias, Mário Passos,
e pela presidente de Junta,
Estela Veloso, que quis também realçar a importância de
todo o investimento realizado
que não se materializa em
obra física.
“Queremos dar continuidade à aposta na área social. Se hoje somos uma comunidade dinâmica muito se
deve à força do nosso tecido
social, educativo, desportivo e cultural que queremos
que continue a ver na Junta

de Freguesia um parceiro
inabalável”, referiu Estela

Veloso.

Andebol

Seniores da Didáxis entram a perder
no Campeonato Nacional
A A2D deslocou-se a Gaia, para defrontar o Colégio de Gaia B, no passado fim de semana, e perdeu por 29-27, naquele que foi o início da 2.ª fase
do campeonato nacional de seniores femininos da
2.ª divisão.
As juniores iniciaram a sua participação, após
uma longa paragem, motivada pela interrupção dos
campeonatos. Iniciaram a sua participação na prova de encerramento com uma jornada dupla. Perderam contra o Maiastars, no entanto as jovens atletas tiveram uma prestação muito positiva. No domingo deslocaram-se a Fafe, para defrontar o AC Fafe e venceram por 40-6.
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IL lança José Bilhoto à Câmara
e Inês Brandão à Assembleia
José Bilhoto, médico de
48 anos de idade é o candidato da Iniciativa Liberal
á presidência da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão nas eleições do final do ano. Por sua vez, Inês
Brandão, jurista de 23 anos
é a cabeça de lista à Assembleia Municipal.
Os candidatos foram
apresentados há pouco mais
de uma semana, numa sessão pública que contou com
a presença de João Cotrim
de Figueiredo, deputado à
Assembleia da República e
da Comissão Executiva do
partido.
José Bilhoto, aceitou o desafio de se candidatar devido
“à estagnação do concelho
e ausência de ideias mobilizadoras”. Por outro lado,
caracterizou ainda os investimentos realizados na nova
Praça e as muitas obras no
centro da cidade como “investimentos supérfluos, que

não respeitam a identidade
local e em nada resolvem os
problemas de estacionamento na cidade”.
Já Inês Brandão, prometeu ser “uma verdadeira
oposição ao poder instalado”. Defendeu “a procura
de maior transparência nas
decisões municipais e a luta
contra o clima de compadrio
entre o poder e aqueles que
deveriam ser oposição”, propondo-se ainda a “representar adequadamente todos os

famalicenses, com destaque
para os jovens e as mulheres, cujos interesses não
tem sido devidamente valorizados”.
Carlos Figueiredo, na
qualidade de Mandatário
destas Candidaturas, salientou a necessidade de
mudança tendo em vista a
redução da carga fiscal em
Famalicão, que é uma das
mais altas do país, e salientou a necessidade de “sanar
a democracia num concelho

em que se tenta controlar a
comunicação social, existem
vereadores acusados de recebimento indevido de vantagem e presidentes de junta
eleitos pelo PS a transformarem-se em independentes,
para poderem ser apoiados
pela coligação PSD/CDS”.
Para João Cotrim Figueiredo, estas candidaturas representam “a consumação
da estratégia da Iniciativa
Liberal de se apresentar sozinha a eleições, recusando
as dezenas de propostas de
coligação em vários pontos
do país”. Salientou ainda o
gosto que tinha em estar no
concelho que é o terceiro
maior concelho do país em
termos de exportações, fazendo ainda uma referência
a Camilo Castelo Branco,
que embora conservador, foi
um dos primeiros escritores
a viver exclusivamente do
seu trabalho.

PAN questiona “destruição de represa de água”
na Carreira
A Comissão Política Concelhia do PAN Pessoas-Animais-Natureza alerta para a
destruição de uma represa
de água e o habitat natural
de anfíbios na freguesia da
Carreira, mais concretamente na Rua do Fontanário.

A propósito, o partido dirigiu um conjunto de questões
quer à Câmara Municipal
quer à União de Freguesias
de Bente e Carreira para “obter esclarecimentos relativos
à finalidade da obra e o motivo que esteve na base da

obstrução do curso natural
de água” e saber que “medidas estão a ser consideradas para a manutenção da
fonte de água do local”.
Para o PAN “é imperioso
a proteção da biodiversidade
local, assim como a manutenção e defesa dos nossos
meios hídricos”, refere San-

dra Pimenta, porta-voz da
concelhia,
acrescentando
que “também estranhamos
os motivos que levam à não
identificação da obra em
causa, nomeadamente da
licença de execução da obra
e alvará da empresa responsável pela mesma”.

15 de Junho de 2021

Pódio para
Pedro Almeida
e Hugo Magalhães
em Rali de França

Pedro Almeida e Hugo Magalhães conquistaram o
terceiro lugar do pódio no Rallye Vosges Grand Est, em
França.
Disputado em pisos de asfalto, foi o primeiro do piloto
em França, onde vai voltar em Julho para mais dois ralis.
Pedro Almeida fala de um “rali muito intenso, muito disputado”, acrescentando que “se fizermos a análise troço
a troço, verificamos que o nível é muito igual e com todos os pilotos da copa a ficarem separados por escassos segundos, o que é excelente para quem assiste mas
também para nós pilotos, porque nos obrigar a estar no
melhor nível e no a andar no limite”. A justificar esta intensa luta o facto de só depois de concluída a última especial
do dia, Pedro Almeida e Hugo Magalhães conquistarem o
pódio. “Nunca deixamos de lutar e travamos uma intensa
batalha pelo terceiro lugar em todas as classificativas da
tarde, uma posição que acabou por nos sorrir depois da
desistência de um dos pilotos na última classificativa, e
consequência desta luta ao segundo que todos travamos
durante as 14 especiais de classificação” rematou o piloto.
A próxima prova do calendário de Pedro Almeida é também pontuável para o Peugeot Rally Cup de França.

Bloco denuncia
“irregularidades”
no lay-off da Coindu
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre alegadas “irregularidades na aplicação do lay-off e não pagamento das horas noturnas na
Coindu”.
O Povo Famalicense já solicitou, entretanto, esclarecimentos à empresa visada, aguardando por uma resposta
que ainda não se fez chegar.
Em nota de imprensa, o partido adianta que “no documento entregue na Assembleia da República, os deputados do Bloco de Esquerda eleitos pelo círculo de Braga,
José Maria Cardoso e Alexandra Vieira, dizem ter conhecimento que a empresa recorreu ao regime de lay-off para
cerca de 400 trabalhadores e trabalhadoras, no entanto,
as pessoas mantêm a atividade e o horário laboral e deslocam-se diariamente à empresa para cumprir o horário
de trabalho completo em atividades de formação no posto
de trabalho”.
Os deputados referem que “o lay-off é destinado a situações onde há redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho”
e apelam à intervenção do Instituto da Segurança Social
para “corrigir esta ilegalidade”.
Segundo os deputados, “a empresa também não estará
a pagar a compensação por trabalho noturno”. O Bloco refere que “os trabalhadores do terceiro turno (22h-6h) deveriam receber um acréscimo pelas horas prestadas durante
o período da noite”, e a propósito exigem a intervenção da
Autoridade para as Condições no Trabalho para “assegurar o cumprimento da legislação laboral”.
Entretanto, os bloquistas querem conhecer os resultados de eventuais inspeções do ISS e da ACT e saber se o
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
vai tomar medidas para garantir os direitos dos trabalhadores.
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Poeta angolano radicado em Famalicão edita primeiro livro, “O Lírico Imortal”
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Danny Catumbela é símbolo da “força dos sonhos”
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Danny Catumbela, poeta
angolano radicado em Vila
Nova de Famalicão desde
2011, acaba de conseguir
concretizar o sonho de editar o primeiro livro. “O Lírico
Imortal”, obra que atravessa doze anos de vida, será
lançado dentro de cerca de
duas semanas e tem o selo
de qualidade de uma das
mais prestigiadas editoras
nacionais, a Chiado Books.
Com 31 anos de idade, o
jovem que veio para Portugal
para frequentar o curso de Direito, mas nunca abandonou
a ambição de editar. “Desde
a mais tenra infância sempre
li, sempre escrevi. Entretanto tive a oportunidade de vir
para Portugal - sabia que o
angolano do futuro tinha que
ver Angola fora de Angola -,
e não hesitei, porque eu sabia que ia conseguir lançar o
meu livro”. O brilho no olhar
com que o afirma, é próprio
de quem não se desvia do
caminho porque sabe que
vai chegar ao destino.
O poeta angolano adianta
que “O Lírico Imortal” carrega em si “a força dos sonhos”. “É um hino a África,
um hino à saudade, à força
dos que sabem lutar, e, aci-

ma de tudo, é uma espécie
de desabafo, quase vómito
até, porque partilha não só a
minha vida, como a dos outros. É também uma visão de
Angola no seu global, a nível
económico, político, social.
Ou seja, conta a história da
minha vida, mas também de
Angola, da minha terra natal,
das minhas aventuras e sonhos”, descreve acerca da
obra que compila um vasto
portefólio de poemas que
celebram, precisamente, a

vida.
Aberta que está a porta
do mundo editorial, Danny
Catumbela acredita que este
livro será o primeiro de outros que poderão surgir no
futuro. Isto porque “O Lírico
Imortal” é um repositório de
apenas uma parte da obra
que já produziu.
Com raízes em Vila Nova
de Famalicão, terra que o
acolheu há quase dez anos
e que lhe deu a oportunidade
de se fixar e constituir famí-

Famalicão tem nova associação
dedicada ao fado
A Associação Cultural & Artística Famalicão Fado – ACAFADO, constituída
no passado dia 21 de maio, tem por objeto “o desenvolvimento de atividades
recreativas e culturais, relacionadas com a música, a promoção, a valorização
e a divulgação do estilo musical Fado (repertório, músicos, história)”.
Compete à ACAFADO “promover e organizar eventos de fado em diversos
locais e instituições, primando sempre pela qualidade; promover o desenvolvimento do ensino de fado, mantendo sempre que possível uma Escola própria;
promover conferências e divulgar por quaisquer meios de publicidade, os assuntos que interessem ao fado; promover o intercâmbio cultural com outros grupos e associações de natureza idêntica; e
solicitar auxílio de quaisquer entidades oficiais ou particulares e pugnar junto delas por tudo quanto possa prestigiar ou de
qualquer forma, beneficiar a Associação e o fado em geral”.
O presidente da direcção, empossado tal como os restantes órgãos no passado dia 29 de maio, é Joaquim Macedo,
que conta com o vice-presidente Rogério Ferreira, o secretário Manuel Sanches, e o tesoureiro Filipe Fernandes, sendo
vogal Pedro Marão. A Assembleia Geral é presidida por Arlindo Silva, que tem como 1.º secretário Abílio Godinho; e 2.º secretário Joaquim Rodrigues. Já o Conselho Fiscal tem como presidente Joaquim Carneiro, que tem como 1.º vogal Miguel
Rodrigues, e 2.º vogal Filipe Correia.

lia, o poeta angolano alega
que é por cá que pretende
ficar, até porque obteve da
parte das instituições a abertura e a disponibilidade para
o ajudar na concretização
deste sonho editorial. “Tive
sempre muitos apoios, mesmo da parte do vereador Leonel Rocha, que me incentivou muito, viu os meus textos
e me deu força para ir em
frente, porque viu potencial.
Deu-me alguns contactos
de editoras, apresentou-me
uma professora de Literatura da Universidade do Minho. Tentei, e depois de um
mês as respostas surgiram”,
descreve. “É o meu primeiro
rebento literário, mas espero
dar continuidade”, remata.
O Povo Famalicense entrevistou-o em 2019, numa
altura em que participou nas
acções da Festa Intercultural, no âmbito da Semana
da Internacionalização. Teve
oportunidade de dar a conhecer a cultura angolana,
mas aproveitou também para
lançar a semente de uma
carreira literária. Passados
que estão nem dois anos, fechou o ciclo do tentar e abriu
o ciclo do conseguir.
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VENDO

Terreno de construção c/
2750m² em Calendário.

ARRENDO

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

TLM.: 969 994 181

TLM.: 919 371 367

Casa Res/chão e 1.º andar
c/ quintal e 2 poços de
água. Pavilhão Indústrial
7230m² e Pomar em
Gavião.Bons acessos à
Variante e A3 a 2 minutos
da cidade. 490.000€
Negociável.

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

VENDO

TLM.: 963 408 282

VENDO

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

SENHORA

TLM.: 910 126 365

TLM.: 914 877 337

PART-TIME

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

TLF.: 252 044 173

CAVALHEIRO
Divorciado, quero andar
e não tenho força nas
pernas. Quero fazer
trabalhos domésticos
mas não posso. Quero
alguém que me ajude.
Não sou ninguém sozinho.
Sem brincadeira.

TLM.: 917 777 885

ALUGA-SE
T2 próximo do LIDL

DIVERSOS

EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

ANUNCIE
AQUI!

15 de Junho de 2021

15 de Junho de 2021
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RELAX

RELAX RELAX RELAX

CLÁUDIA MORENA

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

PORTUGUESA
TLM.: 914 481 098

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

De segunda
a sábado
até às
19 horas.

TLM.: 913 152 177

JULIANA

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

TLM.: 911 158 272

MIÚDA

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.

Bem constituída. 21 aninho
bumbum durinho, seios rijos,
pele macia e cheirosa. Oral
guloso, peludinha, adoro 69
prazer mais massagem corpo
a corpo. Convívio nas calmas.
Aguardo visita.

TLM.: 913 234 158

TLM.: 912 544 055

ANUNCIE

Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

PORTUGUESA

TLM.: 910 634 363

A ADORÁVEL
SAFADINHA

1.ª VEZ

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.

PORTUGUESA

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

VIVIANE

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

TLM.: 913 441 183

SOU A GATA
Mais quente que você vai
conhecer. Vou-te deixar
louco com o que eu sei
fazer, sou cheirosa, sexy,
atrevida. Uma loucura.

TLM.: 915 654 526

AQUI!
252 312 435

