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Guerra comercial EUA/Ásia, pandemia e outros factores 
na origem da escassez

Falta de matérias-primas 
ameaça parar indústria

Augusto Lima, 
vereador da Economia 

diz-se “preocupado” 
e vai abordar questão 

com o ministro da Economia.
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Homem de 50 anos 
morre em despiste 
violento na A7
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Autárquicas 2021
PS e CDU apresentam 
candidatos em 7 freguesias
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Justiça
Noviça foi “escravizada” 
no Convento de Requião
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Num ecoponto à face da Estrada Nacional 204 - que liga Famalicão a 
Santo Tirso -, na freguesia de Antas

É fácil de entender: 
se o lixo não cabe, é porque o local próprio não é este;
se não se envergonha de deixar o local neste estado, 

é porque alguma coisa de muito errado se passa na forma 
como entende o espaço público.

Falar Direito,
por Costa Salgado

Despedimento 
por iniciativa 
do trabalhador

A rescisão do contrato de trabalho – por iniciativa do 
trabalhador – pode ser efectuada com ou sem justa cau-
sa. A Lei do Trabalho permite que o trabalhador coloque 
termo – livremente – ao seu contrato, desde que comu-
nique, por escrito, a sua vontade com aviso prévio. E, tal 
aviso prévio, depende sempre do tipo de vínculo laboral.
NO CASO DE CONTRATOS DE TRABALHO 
A TERMO (CERTO OU INCERTO)

Neste tipo de contratos teremos de aferir se o vínculo 
laboral é inferior, ou superior, a seis meses. Caso seja in-
ferior, o prazo de aviso prévio é de 15 dias; se, porventura 
for superior, o período de aviso prévio terá de correspon-
der a 30 dias.

Há, porém, uma especificidade, no caso de contratos 
a termo certo. Neste tipo de contratos, o trabalhador pode 
fazer cessar o seu vínculo, através do envio de uma carta 
de oposição à renovação, a qual deverá ser recebida pela 
entidade patronal, até 8 dias antes do prazo expirar.
NO CASO DE CONTRATOS SEM TERMO

A maioria dos contratos laborais não têm termo fixado. 
Nestes casos, a fronteira de aviso prévio fixa-se nos dois 
anos. Assim, se o vínculo for inferior a dois anos, a carta 
deverá ser enviada com 30 dias de antecedência; se for 
superior, o aviso prévio a cumprir terá de corresponder a 
60 dias.

Se o trabalhador não cumprir o período de aviso pré-
vio…poderá ser obrigado a pagar uma indemnização à 
entidade patronal, no valor igual à remuneração base e 
diuturnidades, correspondente ao período de aviso prévio 
em falta. Além disso, caso esse pedido de demissão sem 
respeitar o aviso prévio provoque qualquer tipo de danos 
na empresa, a entidade patronal poderá peticionar uma 
indemnização.

Existem, todavia, algumas excepções a estes prazos, 
nomeadamente, no caso de trabalhadores que exercem 
funções de representação, de direcção ou técnicos de 
grande responsabilidade. Nestes casos, o prazo de aviso 
prévio poderá ser alargado, desde que fixado previamen-
te no contrato.

A rescisão do contrato de trabalho, por iniciativa do tra-
balhador, poderá ocorrer com ou sem justa causa.
RESCISÃO COM JUSTA CAUSA

O trabalhador poderá operar a rescisão do seu con-
trato com justa causa, sempre que: a) não é efectuado o 
pagamento pontual do vencimento acordado no contrato; 
b) o empregador desrespeitar as garantias do trabalhador 
de acordo com a lei, o contrato ou a convenção colec-
tiva; c) não estão garantidas as condições de higiene e 
segurança no local de trabalho; d) a empresa lesa, propo-
sitadamente, os interesses patrimoniais do trabalhador; 
e) é ofendida a integridade física, a moral e a liberdade 
do trabalhador; f) a empresa aplica uma sanção abusiva 
ao trabalhador; g) necessidade de cumprimento de obri-
gação legal incompatível com a continuação do contrato; 
h) alteração substancial e duradoura das condições de 
trabalho no exercício lícito de poderes do trabalhador; i) 
falta não culposa de pagamento pontual da retribuição; 
j) transmissão da empresa para outra entidade, caso o 
trabalhador não queira continuar a trabalhar para o novo 
empregador.

Nestes casos – com a excepção dos últimos quatro 
pontos (alíneas g, h, i, e, j) – o trabalhador tem o direito 
de peticionar uma indemnização entre 15 e 45 dias de 
retribuição da remuneração base acordada e respectivas 
diuturnidades, por cada ano de antiguidade.
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

Nos casos em que nenhum dos pontos da rescisão do 
contrato por justa causa são aplicados, estaremos peran-
te um despedimento sem justa causa. Nestes casos, o 
trabalhador não recebe nenhuma indemnização, mas tem 
direito a receber pelas férias não gozadas; assim como, o 
valor correspondente e proporcional ao tempo trabalhado 
das férias; bem como, aos subsídios de Natal a das férias.

Um homem com cerca 
de 50 anos morreu este do-
mingo na sequência de um 
despiste seguido de capota-
mento na autoestrada A7, em 
Oliveira Santa Maria. Para 
além da vítima mortal há ain-
da a registar um ferido grave, 
a mulher que seguia consigo 
no lugar do pendura.

O acidente terá ocorri-
do pouco depois das quatro 
da tarde, no sentido Fama-
licão-Guimarães. O carro 
despistou-se depois de uma 
curva pronunciada, tendo 
capotado por diversas vezes 
e embatido num outro auto-
móvel que circulava no mes-
mo sentido da autoestrada. A 
Brigada de Trânsito da GNR 

de Fafe esteve no local para 
apurar as circunstâncias do 
acidente mortal.

Ao que apurámos, à che-
gada dos meios de socor-

ro - as VMER’s do Hospital 
de Braga e São João e os 
Bombeiros Voluntários de 
Famalicão -, o homem en-
contrava-se já em paragem 

cardiorrespiratória. Não obs-
tante os esforços das equi-
pas não foi possível reverter 
a situação e o óbito foi decla-
rado no local. Já a mulher, 
que sofreu ferimentos gra-
ves, foi estabilizada e con-
duzida ao Hospital de Braga, 
acompanhada pela VMER 
do Hospital de São João.

No sentido Famalicão-
-Guimarães o trânsito esteve 
cortado enquanto ocorreram 
as operações de socorro, e 
posteriormente condiciona-
do, dando origem a filas de 
vários quilómetros.

S.R.G.

Despiste seguido 
de capotamento na A7 
fez uma vítima mortal

A expressão da Covid-19 no concelho de Vila Nova de 
Famalicão continua a subir, seguindo a tendência verifica-
da nas últimas semanas. De acordo com o boletim diário 
da Direcção Geral de Saúde, que actualizou a situação 
por concelho no país na passada sexta-feira, há agora 90 
casos por cem mil habitantes, mais 25 do que há uma se-

mana, altura em que o território evidenciava apenas 65.
Ainda que com uma subida de 25 casos por cem mil 

habitantes, na versão actualizada do risco pandémico, o 
concelho mantém-se no terceiro grau de risco, numa es-
cala de sete, dentro do intervalo 60/119,9 casos.

Covid-19: Famalicão sobe dos 65 
para os 90 casos por 100 mil habitantes
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A Autoridade de Segu-
rança Alimentar e Económi-
ca (ASAE) apreendeu 3.017 
embalagens de produtos 
lácteos, correspondendo a 
cerca de oito mil unidades 
de iogurtes e sobremesas 
lácteas que se encontravam 
armazenados sem as con-
dições exigíveis, concreta-
mente, ao nível da refrigera-
ção. A apreensão ocorrida 
na passada semana num 
entreposto comercial em Vila 
Nova de Famalicão tem um 
valor estimado da ordem dos 
3.500 euros, de acordo com 
a ASAE. Foi instaurado um 

processo de contraordena-
ção.

Em comunicado a auto-
ridade esclarece que “estes 
produtos alimentares, que 
exigem temperatura de con-
servação controlada (refri-
geração entre os zero e os 
seus graus centígrados) en-
contravam-se armazenados 
na nave  central do armazém 
há cerca de uma semana, 
expostos à temperatura am-
biente de cerca de 20 graus, 
sem qualquer mecanismo de 
controlo da temperatura no 
local”. Uma perícia revelou 
ainda que “os produtos apre-

endidos foram considerados 
anormais, com falta de requi-

sitos”, conclui a ASAE.

Produtos lácteos sem refrigeração 
em armazém apreendidos pela ASAE

O município de Vila Nova 
de Famalicão acaba de lan-
çar mais uma edição do seu 
Boletim Municipal, com o 
objetivo de dar a conhecer 
as principais dinâmicas do 
concelho.

A primeira edição de 2021 
destaca, ao longo das 56 
páginas, as principais obras 
municipais executadas ao 
longo dos últimos meses, 
mas também os eventos 
culturais, o património, as 
atividades desportivas e da 
juventude. A Assembleia Mu-
nicipal também tem espaço 
nesta revista, assim como, 
os principais destaques da 
imprensa nacional relaciona-

dos com Famalicão e ainda 
uma página dedicada a pas-
satempos.

Em evidência estão a 
criação da via ciclo-pedonal 
entre Famalicão e a Póvoa 
de varzim; a reabilitação do 
mercado municipal; os pro-
gramas de desporto como o 
Famalicão em Forma; a ini-
ciativa Há Cultura; a criação 
do Centro de Recursos Edu-
cativos, entre outros.

No editorial que abre a re-
vista, o presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
refere que “este é último 
Boletim Municipal do man-
dato autárquico” que está a 
terminar. O autarca refere “o 
balanço positivo do exercício 
iniciado em 2013”, salientan-
do que “os compromissos 
assumidos com os famali-
censes estão cumpridos pra-
ticamente na sua totalidade”, 

e que o “concelho está em 
velocidade cruzeiro, a um rit-
mo que só pode conduzir a 
um melhor amanhã.”

Com uma tiragem de 25 
mil exemplares, o Boletim 
Municipal é distribuído por 
todo o concelho. A sua con-
sulta também pode ser efetu-
ada através do portal oficial 
do município em www.fama-
licao.pt.

Nova edição do Boletim Municipal dá a conhecer 
dinâmicas do território
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José Fernandes recebe 
o Prémio Excelência nos 
Famalicenses D’Ouro

O Prémio Excelência da 
edição 2020 dos galardões 
Famalicenses D’Ouro foi 
entregue ao presidente do 
Grupo Desportivo de Na-
tação de Vila Nova de Fa-
malicão (GDN), José Fer-
nandes. Já a 6.ª edição do 
Famalicão Dança, da Aca-
demia Gindança, foi consi-
derado o Evento do Ano.

As cerimónias de entre-
ga dos últimos galardões 
dos Famalicenses D´Ouro 
de forma descentralizada 
nas associações dos ho-
menageados, culminando 
um processo que decorreu  ao longo dos últimos meses e que consagrou 184 atletas e 
equipas desportivas do concelho que na época 2019/2020 arrecadaram o título de campe-
ões nas diversas modalidades em que competiram. Estes dois últimos prémios equivalem 
à escolha do Júri e, no caso do Evento do Ano, à eleição do público.

É desde 2002 que José Fernandes é presidente do GDN, clube que se tornou num dos 
mais importantes clubes do país da modalidade, com perto de duas centenas de títulos 
conquistados em toda a sua história, o clube famalicense é um autêntico viveiro de campe-
ões e já deu ao país alguns dos melhores atletas de sempre da modalidade.

Entretanto, a 6.ª edição do Famalicão Dança trouxe pela segunda vez na história da 
Dança Desportiva nacional um campeonato do Mundo de Profissionais ao país. Organi-
zado pela Academia Gindança, o Famalicão Dança marca o calendário internacional e 
continua a atrair a atenção da Federação Mundial. 

As galas descentralizadas dos Famalicenses D’Ouro, realizadas em virtude da pande-
mia da Covid-19, tiveram início no mês de dezembro de 2020 e contaram sempre com as 
presenças do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e do vereador das Fregue-
sias e do Desporto, Mário Passos. Ao todo foram realizadas 38 sessões, que galardoaram 
184 atletas e instituições de 26 modalidades diferentes. As sessões percorreram pratica-
mente todo o território de Famalicão. No entender do edil famalicense, “foi um esforço que 
valeu a pena”.

Vilarinho terá novo 
Parque de Lazer

A freguesia de Vilarinho 
das Cambas está prestes a 
abraçar um novo projecto. 
Trata-se do Parque de La-
zer, um espaço que vai ocu-
par cerca de dez mil metros 
quadrados, que vai nascer 
nos terrenos da Bouça do 
Passal, junto do parque 
desportivo já existente. 
“Será um local de lazer, 
central na freguesia, que 
será usufruído por todos, 
com espaço para despor-
to, convívio, brincadeiras 
e muito mais”, salientou a 
presidente da Junta, Judite 
Costa, adiantando que a limpeza do terreno está já prevista para os próximos dias.

A novidade foi avançada durante uma visita do presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, à freguesia, na passada semana, e na qual pode conferir o andamento de outros 
investimentos. Nomeadamente, ao nível da cobertura do saneamento básico, que passou 
de 50 por cento para 80 por cento nos últimos quatro anos. Foram realizadas obras de 
alargamento, pavimentação e construção de passeios em vias estruturantes como é o 
caso da rua Gonçalves Novo, que beneficiou de um investimento municipal de 49 mil eu-
ros, da Rua Pombarinho, da Fonte da Bouça, da Travessa do Sobral, entre muitas outras. 
Foi reabilitada a Escola do 1.º ciclo, com uma intervenção que implicou um investimento 
municipal de quase meio milhão de euros, com a recuperação total do edifício, assim como 
melhoramento dos espaços exteriores, com a criação do campo de jogos, entre outros. 

Em curso estão as obras rua António José Barros de Faria, “uma via central de grande 
importância para a população, a EM 309 e outras acessibilidades essenciais para a dinâ-
mica de Vilarinho das Cambas” acrescentou Judite Costa.

Paulo Cunha mostrou-se “bastante satisfeito” com o trabalho que está a ser desenvolvi-
do em Vilarinho das Cambas, afirmando que “a freguesia está a crescer e a modernizar-se”.

De quinta-feira a domingo

Dias à Mesa celebram 
carisma da francesinha 

O carisma da francesinha, 
prato típico da zona norte do 
país, é celebrado na próxima 
sessão do Dias á Mesa, que 
decorre da próxima quinta-
-feira a domingo.

A iniciativa gastronómica, 
promovida pela Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Fa-
malicão que vai contar com 
a participação de pnze res-
taurantes do concelho. São 
eles o Attrevidu; o Barão; o 
Bis – Pasta e Risotto; o Chur-
rascão Sousa; a Colunata; 
Combinação de Sabores; El 
Vagabundo; Marco; O Caça-
rola; Príncipe e Refresco. 

Refira-se que a iniciativa Dias à Mesa arrancou em 2019 com um conjunto de propostas 
dos melhores sabores regionais combinadas com as inesquecíveis vivências culturais do mu-
nicípio. A pandemia provocada pela Covid 19 veio alterar o conceito da iniciativa, privando as 
pessoas dos eventos, mas mantendo as experiências gastronómicas de excelência.

Uma das novidades dos Dias à Mesa é o “Passaporte Gastronómico”, que oferece um 
desconto de dez por cento nos restaurantes aderentes. Para além disso, o passaporte dá a 
oportunidade de jantar ou almoçar gratuitamente num restaurante à escolha. Os restauran-
tes aderentes vão distribuir os passaportes já carimbados aos clientes, com cada uma das 
refeições.

Composta por fatias de pão, fiambre, salsicha, bife, queijo e ovo, a francesinha tem no 
molho o seu verdadeiro segredo. De resto, esse é o ingrediente que muda de restaurante para 
restaurante, e que tornam um mesmo prato tão diverso. A sua criação tem raízes populares e 
muitas histórias rodam à volta deste petisco famoso.
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SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

O desemprego em Vila 
Nova de Famalicão está em 
queda há três meses conse-
cutivos, depois de um ano 
de 2020 em que o abranda-
mento da economia, preci-
pitado pela necessidade de 
controlo de uma pandemia, 
abriu feridas no mercado de 
trabalho.

O boletim estatístico men-
sal do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional re-
lativo ao mês de maio, pu-
blicado no final da passada 
semana, aponta para uma 
nova descida do número de 
desempregados inscritos, 
que são agora 4472, menos 
43 que em abril (4515), e me-
nos 405 do que em março 
(4877).

O cenário é bem mais po-
sitivo do que aquele que se 
encontrava há um ano, em 
que o número de desem-
pregados era de 5.027, mais 
onde por cento. Em todo o 
caso, o concelho começa a 
ir de encontro aos números 
do período pré-Covid. Re-
corde-se que, em janeiro de 

2020, altura em que já era 
abordada mundialmente a 
questão da pandemia, mas 
estava ainda a meses de 
atingir Portugal ao ponto de 
se ver forçado a confinar, os 
registos do IEFP apontavam 
para a existência de 3.412 
desempregados em Vila 
Nova de Famalicão, menos 
1.330 face a janeiro de 2021, 
e menos 1.060 que no pas-
sado mês de maio.

“Preocupado” 
com a falta de 
matérias-primas

Para Augusto Lima, vere-
ador da Economia e Empre-
endedorismo, estes indica-
dores são “muito positivos e 
são sinónimo de esperança”, 
mas devem ser encarados 
com “cautela”. Isto porque, 
para além de não ter sido 
ainda debelada a questão da 
pandemia, e de haver o ris-
co de recuo a medidas com 
impacto negativo sobre ela, 
acresce a isso uma questão 

“preocupante” relacionada 
com o acesso a matérias-pri-
mas. 

De acordo com o respon-
sável autárquico esta é uma 
dificuldade que afecta quase 
todos os sectores preponde-
rantes da malha empresa-
rial local – têxtil, automóvel, 
agroalimentar e metalome-
cânico - e que, “não havendo 
ainda muitos casos em que 
as produções tiveram que 
parar, não sei se isso não 
irá acontecer”, lamenta. Au-
gusto Lima adianta que esta 

situação resulta de vários 
factores, nos quais pesa, ne-
cessariamente, a pandemia 
de Covid-19, mas revela que 
no centro está essencial-
mente “esta guerra comer-
cial entre a Ásia e os Esta-
dos Unidos, com a Europa 
no meio”. Preocupado com 
o impacto desta dificuldade 
de acesso a matérias-primas 
essenciais para a indústria 
famalicense, que também in-
flacciona os preços, sublinha 
que essa é uma das ques-
tões que irá abordar hoje 

mesmo no Fórum ATP, onde 
deve estar hoje presente o 
ministro da Economia Pedro 
Siza Vieira.

Não obstante as reticên-
cias motivas pelo contexto 
que descreve, Augusto Lima 
constata com agrado os “si-
nais positivos” verificados 
no Made IN. O mês de maio 
foi de “muitas solicitações, o 
que revela que os empreen-
dedores famalicenses têm 
vontade e confiança para in-
vestir”. No limiar de retomar 
os número pré-pandemia, 
revela que a maioria dos pro-
jectos é da alçada do têxtil e 
da metalomecânica.

Desemprego 
em queda

O maior contributo para 
esta redução do desempre-
go entre abril e maio deste 
ano são os desemprega-
dos inscritos há menos de 
um ano, que são menos 98. 
Em abril eram 2.504 e são 
agora 2.406. Descida signi-

ficativa ocorre ainda no gru-
po dos que procuram novo 
emprego, menos 60 (eram 
4.149 em abril por oposição 
a 4.089 em maio), e nos de-
sempregados do sexo femi-
nino, onde a queda é da or-
dem dos 50 (2.743 em abril e 
2.693 em maio).

No entanto, há categorias 
onde o desemprego continua 
a subir, sendo a mais expres-
siva junto dos que estão ins-
critos há mais de um ano no 
Centro de Emprego, no ape-
lidado desemprego de longa 
duração, onde os registos 
apontam para um acréscimo 
de 55. Em abril eram 2.011 e 
o mês passado aponta para 
2.066. Por sua vez, são mais 
17 os que procuram primeiro 
emprego, num total de 383, 
em maio, face a 366 do mês 
anterior. Nos homens o de-
semprego também contraria 
a tendência global, subindo. 
Os dados do IEFP apontam 
para 1.779 homens na situ-
ação de desemprego, mais 
sete relativamente ao mês 
anterior (1.772).

Terceiro mês consecutivo em queda

Vereador entre a “esperança” e a “cautela” 
na avaliação da descida do desemprego
FALTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AMEAÇA INDÚSTRIA



6 O POVO FAMALICENSE 29 de Junho de 2021

“Aquilo era 
uma casa de 
escravidão!”
NOVIÇA DO CONVENTO 
DE REQUIÃO RECORDOU 
JORNADAS DE TRABALHO 
“EM CONDIÇÕES 
DESUMANAS E “PORRADA 
DE MANHÃ À NOITE”

Natacha tinha 15 anos quando entrou para o Convento 
da Fraternidade Missionária Cristo Jovem, em Requião, 
e guarda de nove anos de permanência, até ao dia que 
fugiu com a ajuda de pessoa de fora da comunidade, ex-
periências “traumáticas”, algumas ainda não totalmente 
superadas. A noviça, que de acordo com a acusação terá 
levado uma coça da irmã Arminda por não saber cortar um 
frango, o que confirmou em audiência, disse mesmo que 
“ainda hoje, quando cozinho, me lembro do que apanhei 
naquele dia, que fiquei com o olho todo pisado e me partiu 
a haste dos óculos”. 

“Aquilo era uma casa de escravidão, obrigada a traba-
lhar em condições desumanas e levar porrada de manhã 
à noite”, relatou na passada quarta-feira ao colectivo de 
juízes do Tribunal de Guimarães, que julga Joaquim Mi-
lheiros e três irmãs da Fraternidade – Arminda, Isabel 
e Joaquina – por nove crimes de escravidão cometidos 
contra noviças que foram integradas na comunidade até 
2015. Para além destes quatro arguidos, o processo envol-
ve ainda mais um, um sacerdote incumbido pela Diocese 
de Braga de representar formalmente o Centro Social de 
Apoio à Juventude, instituição vinculada à Fraternidade.

De acordo com Natacha Ramos, a irmã Arminda era 
a protagonista dos castigos e agressões. “Uma vez levei 
com o cabo de uma vassoura que se partiu nas minhas 
costas”, lembrou, assinalando que a apelidada revisão de 
vida, em que ao final do dia abordavam os momentos me-
nos positivos da jornada, “era um momento de pancada-
ria”. Apesar de remeter para Arminda a maioria dos even-
tos traumáticos que viveu no Convento, Natacha disse que 
também foi agredida uma vez pela irmã Isabel: “deu-me 
uma cacetada na nuca. Alguém estragou uma torradeira, 
mas ninguém se cortava. A pressão psicológica era tanta 
que fui obrigada a dizer que tinha sido eu”. Para além dis-
so, vincou que tanto Isabel como Joaquina e o padre Mi-
lheiros eram conhecedores das acções de Arminda. “Sois 
desobedientes, apanhais no focinho, é bem feito”, recorda 
sobre palavras que ouviu da irmã Isabel. “Tão ladrão é o 
que rouba como o que fica à porta”, desabafou por con-
siderar que o facto de Arminda ser a alegada autora da 
maioria das agressões não isenta os restantes de respon-
sabilidades, uma vez conhecedores. De resto, referiu que 
a irmã Isabel “tinha poderes para contrariar a irmã Armin-
da, mas não o fazia por conforto dela, não queria chatear”.

Instada sobre a razão de não ter fugido antes, Natacha 
referiu que vivia toldada pelo “medo”. Medo de ser apa-
nhada a tentar, medo de confiar na pessoa errada. Para 
além disso, quer nos momentos em que ia aos correios, 
sempre acompanhada, ou nos convívios, em que tinha 
oportunidade de estar com a família, “tinha que ter sem-
pre um cão de guarda”. Acabou por desabafar com um 
electricista que percebeu sinais de que “alguma coisa não 
estava bem”, e foi esse que a ajudou a fugir.

A jovem, hoje casada e com um filho pequeno, foi lite-
ralmente espremida pela maioria dos advogados de defe-
sa, que fizeram estender o depoimento a duas sessões. O 
confronto com a queixosa levou mesmo a juíza presidente 
a insurgir-se contra um dos advogados e a decretar que 
as perguntas passassem a ser formuladas à depoente por 
seu intermédio.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

O icónico edifício da Fun-
dação Cupertino de Miranda 
de Vila Nova de Famalicão 
vai ser alvo, já durante o pró-
ximo mês de julho, de uma 
intervenção de restauro vi-
sando os painéis de João 
Charters de Almeida e Silva 
que revestem o imóvel. As 
obras anunciadas no inívio 
da passada semana numa 
conferência de impremsa em 
que participaram os presi-
dentes da Fundação Cuperti-
no de Miranda (FCM), Pedro 
Álvares Ribeiro, e da Câma-
ra Municipal de Famalicão, 
Paulo Cunha, resultam de 
um trabalho de equipa e co-
laboração entre as duas ins-
tituições.

O projecto beneficia da 
oportunidade proporcionada 
pela execução das obras de 
reabilitação urbana, que de-
correm no centro da cidade, 
onde se situa precisamente o 
edifício, a Fundação Cuperti-
no Miranda decidiu avançar 
agora com esta intervenção 
de restauro. 

O presidente da FCM, 
adiantou que “há muito que 
desejávamos esta obra e 
que a vínhamos estudando 
e planeando, porque é uma 
obra necessária devido es-
sencialmente ao desgaste 
natural dos painéis”, consi-
derando que “este é momen-
to oportuno, tendo em conta 
as obras de renovação do 
centro da cidade, que irão 
tornar Famalicão numa cida-

de mais moderna, funcional 
e atrativa para os seus cida-
dãos e visitantes”. Segundo 
responsável a obra que de-
verá iniciar no próximo mês 
de julho terá uma duração de 
sete meses, devendo estar 
concluída durante o primei-
ro trimestre de 2022. Sem 
mais, assumiu que “é um so-
nho que se concretiza e que 
nos enche de orgulho”.

Orçada em 300 mil eu-
ros, a obra contará com um 
apoio municipal de 150 mil 
euros, o que corresponde a 
50 por cento do valor. Para 
a realização da intervenção, 
a FCM conta com a empre-
sa Signinum, uma das mais 
experientes em Portugal na 
área do restauro. Para apoio 
na análise e na seleção das 
melhores técnicas e mate-
riais, contará com o apoio 
cientifico de responsáveis 
do Instituto Politécnico de 
Tomar e da Universidade de 
Aveiro.

Paulo Cunha salientou a 
importância desta obra” para 
a cidade e para o território”, 
destacando tal como Pedro 
Álvares Ribeiro que “este é 
o momento oportuno para se 
avançar com esta interven-
ção”. Toda a zona envolvente 
“está a ser intervencionada 
e com esta obra vamos con-
seguir revitalizar esta área 
central sabendo do peso que 
a Fundação Cupertino de Mi-
randa tem aqui”, sublinhou 
a propósito. Neste sentido, 

“queremos preservar este 
património cultural, valo-
rizando o espaço exterior, 
para que este se transforme 
num cartão de visita ao es-
paço interior”.

Autor saúda 
intervenção

O artista autor da obra 
João Charters de Almeida e 
Silva já se mostrou, entre-
tanto, entusiasmado com as 
obras de restauro. O artista 
nascido em Lisboa a 12 de 
julho de 1935, está represen-
tado em Museus, Fundações 
e Coleções particulares em 
Portugal e noutros países da 
Europa, USA, Brasil, Canadá 
e Japão. Tem trabalhos de 
grande escala em espaços 
públicos em Portugal, Bélgi-
ca, USA, Canadá e China.

A torre da Fundação, com 
34 metros de altura, é reves-

tida exteriormente, em toda a 
sua extensão, por quatro pai-
néis de azulejos superiores, 
mais seis ao nível do piso do 
rés-do chão. Trata-se de um 
edifício emblemático tanto 
pelo seu revestimento azule-
jar, da autoria de Charters de 
Almeida (n. 1935), como pela 
estrutura helicoidal interior 
da torre com 10 pisos.

Cada painel tem uma ale-
goria diferente, que repre-
sentam o intuito do Funda-
dor: À Educação e às Artes; 
Conjugação dos esforços; O 
Homem e o Universo; Pro-
tecção. O edifício da Funda-
ção Cupertino de Miranda foi 
inaugurado a 8 de dezembro 
de 1972. 

Atualmente o edifício aco-
lhe o Centro Português do 
Surrealismo inaugurado em 
1 de junho de 2018, pelo pre-
sidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa.

Restauro dos azulejos de João Charters de Almeida e Silva 
ocorre através de parceria com a Câmara

Painéis da Fundação Cupertino 
Miranda com investimento 
de 300 mil euros

ACIF entrgou prémio da 2.ª edição 
do Concurso de Montras

A Associação Comercial e Industrial de Vila Niva 
de Famalicão (ACIF) entregou, na passada semana, o 
prémio à montra vencedora da 2.ª edição do Concurso 
de Montras de Natal, destinado às lojas do Comércio 
Tradicional famalicense. A montra vencedora foi a da 
Ourivesaria Augustos, a que obteve maior votação 
online, e o prémio foi oferecido pelo associado ACIF, 
Valpitravel – Agência de Viagens, Lda. A entrega do 
prémio decorreu na loja da Valpitravel, em Famalicão.

Devido à pandemia, a ACIF optou por adiar a entre-
ga do prémio, tendo realizado apenas nesta fase esta 
atribuição ao vencedor. O prémio, patrocinado pela 
Valpitravel, é uma noite para duas pessoas em hotel 
4 estrelas, com pequeno almoço incluído. O concurso decorreu entre 1 e 30 de dezembro de 2020 e consistiu na execução 
da decoração da montra ou das instalações alusivas ao tema do Natal, com referência à ACIF e/ou imagem da campanha.

Bastava tirar uma fotografia da montra concorrente e enviá-la para a ACIF, de forma a ser publicada no website da Cam-
panha de Natal e votada segundo as preferências dos visitantes. Estiveram a concurso 28 fotografias de montras de lojas 
famalicenses, num total de 8 lojas concorrentes. A Ourivesaria Augustos foi a grande vencedora desta edição.

Esta foi a 2.ª edição de um concurso que visava a promoção do Comércio Tradicional, procurando envolver os comercian-
tes do concelho de Famalicão na Campanha de Natal ACIF 2020. Também uma forma de mostrar o seu dinamismo e contribuir 
para que a época do ano seja ainda mais especial. A ACIF pretende manter esta e outras iniciativas na próxima campanha 
natalícia a realizar.
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A espumar pelos cantos da boca, 
a “senhora professora” mandava-nos 
ajoelhar junto das carteiras e, em altos
 berros, gritava connosco: -Vós “creis” 
ir pró Céu ou pró Inferno? 
A tremer de medo e a tremer de frio, 
dizíamos, baixinho, para não atiçar 
e zangar ainda mais os trovões e, em coro, 
como se estivéssemos na missa: -Pró Céu, 
minha senhora! 
Confortada com a resposta e ainda 
possessa pelos trovões, a espumar pelos 
cantos da boca, a “senhora” professora 
continuava a gritar connosco: -Então, fazei 
penitência!!! 
E nós fazíamos penitência, ajoelhados 
no soalho duro da sala de aula, 
até que os trovões passassem e a “senhora” 
acalmasse…

 
1. Anos cinquenta e sessenta 
do século passado…

Esta é uma história verdadeira que publiquei já sob várias 
formas. Penso que mantém grande atualidade e é sempre 
bom revivê-la, para que não voltemos ao passado e não de-
mos como adquirido e eterno tudo aquilo que conquistámos. 
É uma história de meninos e de famílias pobres que passa-
ram muitos sacrifício e privações, mas que sobreviveram às 
dificuldades de toda a ordem.

Repito-a de novo aqui, no “Povo Famalicense”, certo de 
que ela continua a ter utilidade para as crianças e para os 
jovens de hoje, para os seus pais e para as suas famílias. 
Reza assim.

Há mais de sessenta anos atrás, por volta de 1957, 1958, 
havia meninos que, em manhãs de chuva fria, saíam de casa 

descalços, com uma camurcina de flanela a cobrir-lhes a 
pele, umas calças de cutim muitas vezes herdadas do irmão 
mais velho e, na cabeça, um saco de linhagem para os prote-
ger da chuva. E havia dias em que chovia muito! 

Na sacola de pano, pendurada a tiracolo, estas crianças 
levavam os livros, a lousa, o lápis, o ponteiro de ardósia e um 
pedaço de broa dura de dias ou uma cebola salpicada de sal 
que iam ser o seu lanche, depois de ainda cedo terem comido 
um prato de sopa de farinha – umas “papas de farinha” - que 
as mães lhes arranjavam antes de iniciarem a caminhada 
pelo caminho de terra, pedras e lama que os conduzia até à 
escola primária.

Na escola, cheios de frio, passavam longas manhãs a ou-
vir professores, às vezes meio tresloucados, que lhes metiam 
na cabeça as contas, a leitura, os rios, as serras, os oceanos, 
os mares e os planetas… 

2. Trovoada e terror

Recordo-me de uma professora da quarta classe (o 4º ano 
de hoje), a D. Beatriz, uma beata solteira de “puncho” espe-
tado na cabeça, que ficava aterrorizada e nos aterrorizava 
quando trovoava e o som dos trovões fazia um eco medonho 
nas encostas do monte das Ermidas que, ao longe, se via da 
escola de Arnoso Santa Eulália.

A espumar pelos cantos da boca, a “senhora professora” 
mandava-nos ajoelhar junto das carteiras e, em altos berros, 
gritava connosco: 

-Vós “creis ir pró Céu ou pró Inferno? 
A tremer de medo e a tremer de frio, dizíamos, baixinho, 

para não “atiçar” e zangar ainda mais os trovões e, em coro, 
como se estivéssemos na missa: 

-Pró Céu, minha senhora! 
Confortada com a resposta e ainda possessa pelos tro-

vões, a espumar pelos cantos da boca, a “senhora” professo-
ra continuava a gritar connosco: 

-Então, fazei penitência!!! 
E nós fazíamos penitência, ajoelhados no soalho duro da 

sala de aula, até que os trovões passassem e a “senhora” 
acalmasse…

Assim vivemos durante quatro anos, entre os horrores de 
professores que não sabiam o que era a palavra carinho, o 
pão duro do lanche muitas vezes borratado com tinta, descal-
ços, as calças rotas, os pés roxos de frio, o saco de linhagem 
e a saca dos livros e da lousa, numa interminável ladainha de 
conhecimentos absurdos que nos enfiavam na cabeça com a 
ajuda da régua que nos feria as mãos geladas e da cana pe-
sada que nos batia nas cabeças molhadas e mal dormidas…

Há muitos anos também, alguns destes meninos, depois 
de passarem pelos seminários de Viana do Castelo e de Bra-
ga, foram de seguida também para Braga e para Vila Nova de 
Famalicão, para continuarem a estudar, à custa do sacrifício 
dos pais e, muitas vezes, dos irmãos e das irmãs. Já não 

vestiam tão mal, mas a diferença era imensa entre eles e os 
meninos da cidade que os olhavam como bichos estranhos 
num território que não era o seu.

Levantavam-se cedo, continuavam a comer as “papas de 
farinha” e, ainda muito cedo e com uma enorme escuridão 
no inverno, percorriam largos quilómetros nos carreiros e ca-
minhos de terra batida, ladeados por pinheiros que ameaça-
vam cair com o vento, para apanharem o comboio em Couto 
de Cambeses, comboio que os levaria à cidade. Depois de 
uma manhã de aulas, faziam a viagem inversa, de regresso a 
casa, onde, pelas duas da tarde, comiam o almoço pobre que 
as mães lhes preparavam.

As tardes eram passadas a olhar pelos bois, pelas ovelhas 
e pelas cabras, de livro e caderno na mão, para relembrar o 
que se tinha aprendido de manhã na escola.

Alguns destes meninos chegaram à universidade, no Por-
to. Continuavam a levantar-se ainda mais cedo, para apanhar 
o comboio que agora ia para muito mais longe. Continuavam 
a ir às aulas, continuavam a ter manhãs de barriga meio vazia 
e o corpo frio e, ao início da tarde, regressavam de novo a 
casa onde almoçavam, não já não às duas da tarde, mas às 
três ou quatro… 

3. Maio, mês do terço…

No mês de maio, a senhora professora “roubava” uma 
hora ao tempo letivo das tardes e levava-nos até à Igreja de 
Arnoso Santa Eulália, situada ali a poucas dezenas de me-
tros, para rezarmos o terço e continuarmos “os sacrifícios” da 
escola, agora ajoelhados no chão frio de madeira da igreja 
paroquial.

Antes deste ritual, repetido em todos os dias do mês, ela 
ia de altar em altar, a explicar-nos a vida dos santos e das 
santas que ali eram “venerados” pelos fieis, sabendo de cor 
a “ladainha” que tinha preparado para cada um dos que já 
“habitavam” no Céu, junto a Deus.

A régua continuava a ser uma companheira inseparável 
da “senhora” e, mesmo na Igreja, espaço de solidariedade e 
de concórdia, era utilizada de forma feroz para corrigir gestos 
e atitudes de todos aqueles que se desviavam dos padrões 
mentais da Professora Beatriz.

Dos altares e das suas personagens, guardei por muito 
tempo a memória de um que não deixava de me impressionar 
e que representava uma “senhora” de cujo nome já não me 
recordo. Aos pés desta “senhora santa” estava uma cobra a 
quem cortaram a cabeça, num simbolismo que ainda hoje 
não entendo. Coisas de santas e de santos.

Certo é que esta cobra de cabeça cortada me perseguia 
em todas as noites nos meus sonhos, tornando-se um pesa-
delo permanente.

Ao pesadelo da D. Beatriz juntava-se o pesadelo da cobra 
de cabeça cortada…

Dia a Dia - Mário Martins

Santa Eulália: os meninos da ditadura…
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A Academia Gindamça regressou a Vila Nova de Famalicão com 
quatro vice-campeões e quatro fianlistas do Campeonato Nacional 
de 2021, realizado nas Caldas da Raínha no passado fim de sema-
na. Após 15 meses sem campeonatos devido à pandemia esta foi a 
primeira iniciativa de retoma competitiva.

Pedro Castro e Matilde Silva, em Juniores 2 Intermédios , sagra-
ram-se vice-campeões na modalidade de Standard, e foram sextos 
classificados na vertente Latinas. Já a dupla Tomás Gomes e Ga-
briela Teixeira, em Juniores 2 Open, também foram vice-campeões, 
acumulando com um tereceiro lugar em Latinas e a elegibilidade 
para integrar a Selecção Nacional 2021. Eduardo Azevedo e Rita 
Silva bizaram como vice-campeões em Standard e Latinas, eles 
que disputam a categoria Juventude Iniciados. Por sua vez João 
Barros e Matilde Bessa alcançaram o seto lugar em Latinas, na 
classe de Juniores 2 Open. A finalizar, Martim Matos e Bárbara Sil-
va, em Juniores 1 Open, conseguiram o quarto lugar em Latinas. 

“Foi um ótimo regresso de todos os pares a um sítio onde são 
muito felizes”, revela a Academia no rescaldo da retoma da activi-
dade competitiva. 

Gindança regressa à competição 
com 4 vice-campeões e outros tantos finalistas
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Mais 200 os adultos que 
completaram o seu proces-
so RVCC (Reconhecimento, 
Validação e Certificação de 
Competências) e se encon-
tram assim mais preparados 
para fazer face às suas vidas 
profissionais ou para ultra-
passarem a situação de de-
semprego atual. 

Os certificados foram en-
tregues no início da passada 
semana na Casa das Artes 
de Famalicão pelo Centro 
Qualifica de Vila Nova de 
Famalicão. Os alunos foram 
acompanhados pelo Centro 
Qualifica de Famalicão e re-
ceberam formação através 
dos polos do Agrupamento 
de Escolas Padre Benjamim 
Salgado, do Agrupamento 
de Escolas D. Sancho I, do 
Agrupamento de Escolas Ca-
milo Castelo Branco, da Es-
cola Profissional FORAVE e 
da CESPU. Concluíram o ní-
vel básico, que corresponde 
ao 9.º ano de escolaridade, o 
secundário, correspondendo 
ao 12.º ano de escolaridade, 
ou terminaram o processo de 
certificação profissional.

A sessão solene contou 
com a presença do presi-
dente da Câmara Municipal, 
Paulo Cunha, do vereador da 
Educação, Leonel Rocha, do 
vice-presidente do Instituto 
de Emprego e de Formação 
Profissional (IEFP), Antó-
nio Leite, e da presidente 
da Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino Pro-
fissional, Filipa de Jesus.

Momentos antes da entre-
ga dos diplomas, o vice-pre-
sidente do IEFP deu nota 
que Famalicão é um “con-
celho de referência nacional 
na qualificação de adultos” e 
salientou que esta referência 
deve ser feita porque “é a 
verdade”. António Leite apro-
veitou a oportunidade para 
destacar que o resultado 
de Vila Nova de Famalicão 
no domínio da formação de 
adultos se deve às opções e 
ao “trabalho conjunto” entre 
o IEFP e a autarquia lide-
rada por Paulo Cunha e ao 
trabalho do vereador Leonel 

Rocha. 
A presidente da Agência 

Nacional para a Qualifica-
ção e o Ensino Profissional, 

Filipa de Jesus, destacou o 
facto de o Centro Qualifica 
de Vila Nova de Famalicão 
estar no restrito grupo dos 
centros “com melhor de-
sempenho no país”. Justifi-
cou esta distinção com os 
“indicadores de excelência” 
do Centro Qualifica famali-
cense, sempre “superiores 
à média nacional”. Filipa 
de Jesus destacou o facto 
do Centro Qualifica de Vila 
Nova de Famalicão ser “fre-
quentemente citado como 
boa prática” por outros Cen-
tros Qualifica do país.

O vereador da Educação, 

Leonel Rocha, recordou a 
forma como o Centro Quali-
fica de Vila Nova de Fama-
licão atua, no envolvimento 
de todas as entidades da 
Rede Local de Educação e 
Formação, através de um 
modelo integrado e concer-
tado, em polos. O vereador 
aponta a existência de ser-
viços descentralizados e o o 
compromisso por parte das 
parcerias/entidades envolvi-
das, com vista a assegurar 
a efetiva implementação das 
medidas e ações previstas.

A sustentação em fatores 
de inovação, nomeadamen-
te, na rentabilização dos 
recursos existentes no ter-
ritório, através da alocação/
disponibilização de recursos 
humanos e instalações físi-
cas necessárias à concre-
tização das ações propos-
tas, de modo a potenciar as 
sinergias existentes, foram 
também destacadas por Le-
onel Rocha.

O presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
agradeceu a todas as entida-
des envolvidas neste proces-
so de formação de adultos e 
destacou o facto de aquela 
ser uma “cerimónia relevan-
te” para o concelho porque 
se tratava de “um momento 
muito importante na vida de 
muitas pessoas”.

Mais 200 adultos com competências 
profissionais certificadas em Famalicão

Câmara e IEFP reforçam capacidade 
das estruturas ao serviço da formação

O município de Vila Nova de Famalicão e o Instituto de Emprego 
e de Formação Profissional (IEFP) assinaram, no início da passada 
semana, um novo protocolo de colaboração que prevê a cedência de 
instalações, com a quais vai resultar em mais formação de adultos em 
Famalicão.

Na cerimónia protocolar, Carla Vale, Delegada Regional do Norte 
do IEFP, salientou a estreita colaboração entre o instituto e a autarquia 
que redundou em mais um protocolo. A responsável sublinhou a “pro-
ximidade” e o “trabalho em rede” que tem vindo a acontecer entre o 
IEFP e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. “Os municípios 
são entidades que conhecem as necessidades das comunidades e são 
parceiros de excelência do IEFP”, frisou.

Por último, Carla Vale agradeceu “a confiança do Município de Vila 
Nova de Famalicão” nos serviços do IEFP.

O presidente da Câmara, Paulo Cunha, retorquiu e também agradeceu “ao IEFP a confiança” depositada na autarquia 
famalicense, sublinhando que o presente protocolo “é um vínculo” de uma colaboração que assume aplicar “energia e re-
cursos” em prol das pessoas de Vila Nova de Famalicão.

O autarca apontou ser defensor de uma “governação multinível”, explicando que se materializa na atuação de várias 
entidades com afinidade e competências sobre problemas concretos e que atuam em sincronia.

Atletas do Liberdade FC 
“vestem camisola” da 
Associação de Atletismo 
de Braga

A dupla do escalão de 
Iniciados Ricardo Vieira e 
Inês Sousa, do Liberdade 
Futebol Clube, eviden-
ciou-se na Fase Nacional 
do Quilómetro Jovem,  
justificando inteiramente 
a chamada por parte da 
Associação de Atletismo do distrito.

Ricardo Vieira sagrou-se vice-campeão Nacional do Qui-
lómetro Jovem e Inês Sousa alcançou o 5.º lugar nacional. 
De realçar que ambos os atletas, obtiveram um novo recor-
de pessoal à distância. No mesmo evento, a participar em 
competição extra, Tânia Silva e Alfredo Fernandes cortaram 
a meta na 4.ª e 2.ª posição, respetivamente. 

De destacar ainda a formação presente na 1.ª Etapa da 
Vitalis Kids Challenge by Hyundai.

No escalão de Benjamim A, as estreantes Teresa Lopes e 
Leonor Lopes alcançaram a 9.ª e 10.ª posição, respetivamen-
te; em Benjamim B, Carolina Faria alcançou a 8.ª posição; em 
Infantis, Maria Rodrigues e Clara Costa alcançaram a 2.ª e a 
4.ª posição, respetivamente; em Iniciados, Beatriz Faria con-
quistou a 5.ª posição; e em Juvenis, Joana Ferreira e Eduardo 
Salazar conquistaram a 2.ª e a 4.ª posição, respetivamente.



A Recutex, Fiavit e Lurdes 
Sampaio são os players do 
projeto Rfive, que visa tornar 
o velho em novo e criar um 
processo baseado no con-
ceito “zero waste” (lixo zero).  

A primeira empresa faz a 
reciclagem de fibras têxteis 

a partir de peças de vestu-
ário sem uso ou em fim de 
vida que recebe de marcas 
e desperdícios da confeção; 
a segunda produz novo fio 
já reciclado a partir dessas 
fibras; a terceira usa esse fio 
com alta percentagem de fi-

bras recicladas na produção 
de novas malhas que intro-
duz nas suas coleções e que 
darão origem a novas peças 
de vestuário.

Conceição Sampaio, ad-
ministradora da têxtil Lurdes 
Sampaio, sublinha que “a 

consciência social e ambien-
tal nas empresas tem revela-
do iniciativas de sucesso na 
indústria têxtil e do vestuá-
rio”, sendo que “este projeto 
pretende ser um grande con-
tributo para uma cadeia têxtil 
sustentável e um consumo 

mais consciente, minimi-
zando o impacto ambiental 
em todo o seu processo”. Já 
para João Valério, da Fiavit e 
Recutex, este é um “projeto 
chave na mão que incorpo-
ra mais de meio século de 
experiência na produção de 
fibras recicladas num projeto 
global”.

O nome do projeto Rfive 
remete para cinco dos prin-
cípios basilares da sustenta-
bilidade e economia circular: 
reduzir, reutilizar, reciclar, re-
novar e restaurar.

O processo inicia-se com 
a recolha de resíduo têxtil, 
seguindo-se a escolha, se-
paração e preparação das 
fibras têxteis recicladas e de-
pois a fiação da fibra recicla-
da, terminando na produção 

de malha com algodão reci-
clado. “Consequentemente, 
obtemos uma produção sem 
emissão de CO2, sem con-
sumo de água e sem uso de 
produtos químicos. Conse-
guimos, dessa forma, fechar 
um ciclo de economia circu-
lar”, enfatiza João Valério.

A ideia surgiu com o pro-
pósito de antecipar as nor-
mas e os objetivos da União 
Europeia relacionados com a 
reciclagem têxtil para 2025, 
envolvendo desde já as prin-
cipais marcas no processo, 
o que, nas palavras daquele 
responsável, deu lugar a um 
produto final de qualidade 
que este consórcio preten-
de disponibilizar a todos os 
agentes nacionais e interna-
cionais do setor.

Nas últimas semanas 
vieram a público notícias 
particularmente preocupan-
tes para quem, como eu, en-
tende que a contratação pú-
blica de recursos humanos 
se deve reger por escolhas 
assentes na meritocracia.

Ficámos a saber que 
cerca de 70% dos candida-
tos a cargos de topo da ad-
ministração pública, antes 
de passarem pelo crivo da 
CRESAP - Comissão de Re-
crutamento e Seleção para 
a Administração Pública -, 
já ocupavam essas funções 
em regime de substituição. 
Isto significa que 70% das 
nomeações de diretores da 
função pública foram esco-
lhas directas do Governo 
em vez de serem opções 
exclusivas e criteriosas de 

uma entidade independente.
Segundo a actual presi-

dente da CRESAP, o recur-
so excessivo ao regime de 
nomeação em substituição, 
embora legal, prejudica a 
eficácia da CRESAP, uma 
vez que afasta potenciais 
candidatos e se a nomeação 
em substituição for seguida 
de demora na abertura do 
concurso o candidato fica 
em vantagem face a outros 
porque adquire experiência 
no lugar até à decisão do 
júri.

Na verdade, já o primei-
ro presidente da CRESAP, 
João Bilhim, alertava que 
se deve acabar com a prá-
tica abusiva de recorrer a 
este regime como tirocínio 
e experiência profissional 
para preparar candidatos 
para o concurso, pois isso 
corresponde a uma viciação 
do princípio democrático do 
concurso.

Na teoria, a CRESAP foi 
criada com o objetivo de dar 
primazia ao mérito e despo-
litizar os cargos de topo da 
Administração Pública atra-

vés da seleção por concur-
sos independentes. Mas o 
actual Partido Socialista não 
se compadece com essa 
ideia e continua a manipular 
a nossa democracia. Assim, 
o PS e os seus seguidores 
vão ganhando enquanto o 
país vai perdendo.

Ao invés, nas empresas, 
as competências dos cola-
boradores são considera-
das como um dos factores 
mais importantes para o 
sucesso. Por essa razão, 
quando abre uma vaga, 
contratam-se recrutadores 
especializados, analisam-
-se dezenas de currículos 
e entrevistam-se diferentes 
candidatos até se encontrar 
a pessoa com o perfil mais 
adequado para essas fun-
ções.

Para o governo do Par-
tido Socialista o processo 
de seleção é bem mais sim-
ples. O primeiro critério é 
fazer parte do grupo e com 
um ou dois telefonemas es-
colhe-se a pessoa certa.

Esta forma politiqueira de 
contratar enfraquece o ta-

lento e a independência das 
nossas instituições, degra-
da a qualidade dos nossos 
serviços públicos e contribui 
para o empobrecimento de 
Portugal face à maioria dos 
países da União Europeia.

Confesso que estes da-
dos não me surpreendem. 
O que me cria estupefacção 
é que tudo isto se faça e nin-
guém seja capaz de colocar 
o dedo na ferida.

Continuamos a viver na 
tese de que temos a ge-
ração mais qualificada de 
sempre, sem que lhe seja 
dada a oportunidade de fa-
zer mais e melhor pelo seu 
país.

Hoje, em Portugal, infe-
lizmente, a melhor menção 
a colocar num currículo a 
apresentar num concurso 
para um cargo público é a 
militância no PS. 

Depois não há que ad-
mirar quando os serviços 
públicos não respondem 
às necessidades da popu-
lação, tamanha é a incapa-
cidade e incompetência de 
quem os gere.
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OPINIÃO, POr Hélder PereIra, dePutadO dO CdS Na aSSembleIa muNICIPal

O PS a ser PS!

SCOP eleva 
salário mínimo 
a 715 euros

A SCOP - Cria-
ção e Desenvolvi-
mento Têxtil, Lda., 
sedeada em Oli-
veira Santa Maria, 
vai passar a pagar 
um salário míni-
mo da ordem dos 
715 euros a partir 
de 1 de setembro. 
A este montante 
acresce ainda o 
prémio de assiduidade e seguro de saúde, ds ordem dos 
15 euros, o que remete a massa salarial para os 730 euros.

A medida, que se inscreve na política de responsabili-
dade social da empresa, nasce da convicção da adminis-
tração que o segredo do sucesso é resultado de um todo: 
“uma equipa motivada é a locomotiva de uma organização 
e o fator financeiro, a par de outros fatores como o bom 
ambiente de trabalho, é fundamental para essa motivação. 
Por estas razões decidimos dar à nossa equipa um melhor 
salário, porque o bom desempenho dos nossos colabora-
dores e o espírito de equipa e entreajuda são o que fazem 
da SCOP uma grande organização”.

A par do anúncio desta medida, a SCOP informa ainda 
que está a contratar costureiras para trabalhar na unidade 
de Oliveira Santa Maria. A marcação de entrevista poderá 
ser feita através do email geral@scop.pt ou pelo telefo-
ne 252981500. A SCOP é uma empresa têxtil do Grupo 
Mosanto, sediado em Oliveira Santa Maria, Vila Nova de 
Famalicão, e com 22 anos de existência, sempre dedica-
dos ao setor têxtil e do vestuário. Actualmente conta com 
30 colaboradores.

Trio empresarial dá cartas na economia circular 
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“Articular com o Governo, 
as instituições europeias e 
os agentes económicos in-
vestimentos que reforcem 
a atratividade territorial do 
concelho e melhorem o nível 
de qualidade de vida dos fa-
malicenses”. Este é, para o 
cabeça de lista do PS à Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão”, o fio condutor 
de uma governação capaz 
de interferir de forma positi-
vca no território.

Para o socialista, que teve 
um fim de semana de agenda 
intensa com a apresentação 
de cinco candidatos noutras 
tantas freguesias do conce-
lho, “os recursos financeiros 
de que o país vai dispor até 
final da década são uma so-
berana oportunidade para o 
município resolver ou, pelo 
menos, mitigar as suas insu-
ficiências em matérias como 
habitação, saúde, mobilida-
de sustentável, acessos às 
redes de transportes que 
servem o comércio global, 
ambiente e capacitação da 
força de trabalho para a so-
ciedade digital”. A propósito, 
adiantou: “já há candidaturas 
abertas ao Plano de Recupe-
ração e Resiliência e daqui a 
pouco, espero eu, estarão 
aí as do Portugal 2030, ao 

abrigo do Quadro Financeiro 
Plurianual 2021/2027. Câma-
ra, empresas e instituições 
do terceiro sector devem 
articular-se, dialogar, harmo-
nizar ideias e projetos, para 
apresentar excelentes can-
didaturas e otimizar todos os 
meios disponíveis para que 
se colmatem as principais 
necessidades de Famalicão 
e da nossa comunidade”. 
Eduardo Oliveira alertou que  
“se perdermos esta oportu-
nidade de ouro e adiarmos 
investimentos, corremos o 
risco de outros concelhos se 
posicionarem mais rapida-
mente na captação de novos 
investimentos, na reindus-
trialização e nas tecnologias 
verdes”. 

António Silva 
em VNF e Calendário

Na última sexta-feira, 
Eduardo Oliveira esteve ao 
lado de António Silva, super-
visor industrial de 46 anos 
que o PS candidata a pre-
sidente da Junta da União 
de Freguesias de Vila Nova 
de Famalicão e Calendá-
rio, para depois seguir para 
Nine, onde oficializou, com a 
sua presença, uma candida-
tura que se apresenta como 

“suprapartidária”, por agre-
gar cidadãos focados, sobre-
tudo, na freguesia e nos pro-
blemas dos fregueses, que é 
liderada pelo arquiteto, de 47 
anos, José Luís Barbosa.

No sábado, o candidato 
do PS a presidente da Câ-
mara esteve em duas fre-
guesias da zona nascente 
do concelho, com um pas-
sado industrial marcante e 
que atualmente apresentam 
problemas semelhantes: De-
lães e Riba de Ave. O dela-
ense Filipe Cunha, 45 anos 
e funcionário administrativo 
numa empresa do sector da 
reparação automóvel, e a 
ribadavense Cláudia Araú-
jo, 42 anos e contabilista, 
são as apostas socialistas 
nestes territórios. Ambos, 
nas respetivas apresenta-
ções públicas, reconhece-

ram que “a falta de coesão 
social explica a maioria dos 
problemas das respetivas 
comunidades”. Quer Delães 
quer a vila de Riba de Ave 
“precisam de maior atrativi-
dade empresarial e mais em-
prego, de autarcas e de polí-
ticas que valorizem os seus 
recursos naturais e sejam 
fator de proteção do ambien-
te, melhorem a qualidade do 
espaço público, criem oferta 
cultural e contribuam para a 
retenção dos jovens no terri-
tório”, sublinha o PS em nota 
de imprensa no rescaldo da 
jornada.

Alternativa 
com Sérgio Costa 
em Mogege

A última das seis fregue-

sias da agenda semanal do 
líder concelhio do PS foi Mo-
gege, onde esteve domingo, 
para participar na apresen-
tação do candidato socia-
lista à presidência da Junta 
local, Sérgio Costa, 47 anos 
e profissional do sector têxtil. 
Segundo ele, apesar de ser 
uma freguesia onde pratica-
mente não há desemprego 
e estão sediadas algumas 
das grandes empresas do 
concelho, a rede de sanea-
mento está abaixo dos cem 
por cento, “a cobertura da 
rede de gás natural é insu-
ficiente e os jovens da terra 
são obrigados a procurar 
habitação acessível fora, 
porque em Mogege não há 
casas a preços compatíveis 
com a bolsa de quem acaba 
de constituir família”. E, lem-
brou ainda, “continua por re-

solver o problema que é para 
a comunidade mogegense o 
cruzamento da VIM. 

O cabeça de lista eneyen-
de que “temos de fazer al-
guma coisa urgentemente”, 
atendendo a que “as pes-
soas atravessam ali com o 
coração nas mãos”. O can-
didato, que atualmente tem 
assento na Assembleia da 
Freguesia, aproveitou para 
apresentar a questão a Edu-
ardo Oliveira, que registou.

A campanha prossegue 
nos próximos sábado e do-
mingo, 3 e 4 de julho, com as 
apresentações dos candida-
tos do PS a presidentes das 
juntas de freguesia de Olivei-
ra Santa Maria, Vermoim, Ri-
beirão, Cruz e Gavião.

Eduardo Oliveira defende articulação de investimentos 
em jornada de apresentação de candidatos em 5 freguesias

PS apresentou cabeças de lista em Famalicão e Calendário, Delães, Riba de Ave, Nine e Mogege
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Patrícia Azevedo e Carlos Azevedo 
são os candidatos da CDU na UF 
de Ruivães e Novais e em Vermoim

A CDU - Coligação Demo-
crática Unitária, PCP-PEV, 
anuncia a candidatura à Jun-
ta de Freguesia da União de 
Freguesias de Ruivães e No-
vais e à Junta de Freguesia 
de Vermoim.

Na primeira a cabeça de 
lista é Patrícia Azevedo da 
Cunha, nascida em 1993 e 
licenciada em Enfermagem 
no Instituto Politécnico de 
Bragança, é a cabeça-de-lis-
ta da CDU à UF de Ruivães 
e Novais. “Sou enfermeira há 
cerca de seis anos e atual-
mente trabalho no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, onde cuido diariamente 
dos entes queridos de todos”, revela a candidata.

Ja Xavier Sampaio, 43 anos, eleito na Assembleia de Freguesia, ocupa o segundo lugar 
na lista da CDU e assume que a experiência de quatro anos de “trabalho, honestidade e 
competência são o mote da sua candidatura em 2021”. Apresenta-se “com provas dadas e 
com ideias para consolidar a unidade da UF de Ruivães e Novais, preparando um futuro que 
responda às necessidades dos trabalhadores e da juventude”.

No terceiro lugar está Sérgio Faria Martins, natural da freguesia de Ruivães, com 36 anos,  
camionista e candidato porque “quer fazer parte da mudança de rumo que a CDU deseja para 
a freguesia”.

Na freguesia de Vermoim, o candidato da CDU é Carlos Azevedo, de 45 anos, Técnico 
Superior de Relações Internacionais. Com uma visão enquadrada numa perspetiva alternati-
va sobre a gestão autárquica da freguesia, Carlos Azevedo assume-se como “um candidato 
independente alinhado com os objetivos políticos da CDU no campo do poder local autár-
quico”, tendo já sido eleito na Assembleia Municipal de VNF pela CDU. Natural e residente 
de Vermoim, Carlos Azevedo diz-se “conhecedor da gente da terra, e dos seus problemas”. 
Apresenta-se assim como “inteiramente capaz de representar o povo de Vermoim e de dar 
voz às suas justas reivindicações no plano social, económico, político e cultural”.

Laura Correia, é o segundo elementos da lista candidata à Junta de Freguesia de Ver-
moim. É professora aposentada e foi dirigente sindical no Sindicato dos Professores do Norte/
FENPROF.

“Chegou com força o alcatrão, o cimento, os equipamen-
tos, tudo acompanhado de utilidade e gosto duvidosos”. A 
acusação é de Sandra Costa, candidata da Iniciativa Liberal 
(IL) na União de Freguesias de Antas e Abade Vermoim, que 
cerra fileiras contra aquilo que considera ser uma flagrante 
“falta de ambição” da actual gestão. E assume que é por isso 
que se candidata. 

A cabeça de lista refere-se concretamente ao alargamento 
do cemitério de Antas, e assume claramente que, “sem tirar 
nenhuma importância ao alargamento do cemitério, se tal se 
revela necessário, é curioso quando, no século XXI, num país 
europeu, há uma terra em que “a questão do cemitério é, sem 
dúvida, a mais urgente”, parafraseia o actyal presidente de 
Junta, para ironizar a propósito: “somos imediatamente reme-
tidos para um cenário de novela de Jorge Amado”.

“É por esta falta de ambição que me candidato. É por este 
contínuo levantar de pedra, de espalhar cimento e alcatrão, sem se saber bem porquê. É por 
um conceito de urbanismo mais ecológico, mais equilibrado, tolerante”, assume, sublinhando 
a necessidade de uma mudança de paradigma: “por se planear e pensar em cada cêntimo 
que sai do bolso do contribuinte. Pela noção de que não se pode gastar de ânimo leve aquilo 
que foi subtraído ao resultado do trabalho das pessoas. Tem que ter valor, valor acrescentado. 
Tem que justificar o facto de o ter subtraído ao rendimento de um indivíduo, de uma família”.

Paulo Cunha dá a cara pelo futuro, 
como mandatário de Mário Passos

Paulo Cunha, actual pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, 
sublinha que “é pelos fama-
licenses” que aceitou ser 
mandatário de Mário Passos. 
“É pela responsabilidade que 
eu tenho para com Famali-
cão que dou a cara pelo fu-
turo” revela, acrescentando 
que o faz por “imperativo 
de consciência”, convicto de 
que “o caminho que come-
çou há uns anos não pode 
ser invertido”.

Ao leme da Câmara Mu-
nicipal desde 2017, os dois 
mandatos protagonizados por Paulo Cunha “ficaram fortemente marcados pela afirmação 
territorial nacional e internacional do território através do desenvolvimento de políticas am-
bientais, culturais, sociais, desportivas, educativas e económicas inovadoras, integradas e 
abrangentes”, sublinha em nota de imprensa a coligação Mais Ação, Mais Famalicão, que 
se desafia a prosseguir o projecto governativo, agora com Mário Passos. Aliás, o cabeça de 
lista à Câmara alega que “o Paulo Cunha foi seguramente um dos melhores presidentes de 
Câmara do país”, rassumindo que a sua gestão será  “um exemplo e uma motivação extra, 
que me empolga, que me motiva, que me anima para prosseguir o desenvolvimento deste 
magnífico território”.

Já Paulo Cunha, considera que “os famalicenses querem sempre mais, querem ser bem 
sucedidos”, e que “por tudo aquilo que fizemos, esperam que haja esta lógica de continuidade, 
esta capacidade de ir mais longe”, colocando a candidatura de Mário Passos como “a única 
que dá garantia de sucesso”. O autarca que fecha o seu ciclo governativo diz-se “satisfeito 
pelo histórico, pelo percurso, mas muito mais satisfeito por poder juntar-me ao futuro, aju-
dando a criar condições para que Famalicão não se desvie do rumo”. Para o efeito assume 
“confiar inteiramente nas capacidades de Mário Passos”.

Candidata da IL em Antas 
e Abade Vermoim  censura 
“falta de ambição” da actual gestão

PASEC promoveu Jogos da Diferença 
Com o tema “O Multiverso que nos une”, a 

PASEC promoveu, no passado sábado, os Jo-
gos da Diferença 2021. Divididos por 20 postos 
(em quatro localizações), de modo a respeitar 
as regras de saúde pública devido à pandemia 
de Covid-19, foram mais de 420 (427 no total) 
as crianças e jovens que se envolveram na 
discussão e reflexão sobre a Educação para 
a Diferença através do Jogo. Esta foi a sétima 
edição dos Jogos da Diferença, a segunda edi-
ção condicionada pela pandemia.

No fecho de mais uma edição a presidente 
da PASEC, Sara Gomes, realçou o facto “de esta atividade conciliar a Educação Lúdica, a 
reflexão e a expressão artística como formas de refletir e perceber o que é realmente a Edu-
cação para a Diferença”. 
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A Casa da Juventude de 
Delães é o local escolhi-
do para Ateliers de Música 
Colaborativa, desenvolvido 
pelo Município de Vila Nova 
de Famalicão em parceria 
com a Ondamarela, dirigido 
a agentes musicais e sociais 
que atuem junto de comuni-
dades de Vila Nova de Fa-
malicão. As sessões deste 
atelier decorrerão nos dias 
17 e 18 de setembro, 1 e 2 de 
outubro e 5 e 6 de novembro. 
As sessões contarão com a 
mentoria de Tim Steiner.

Compositor e maestro 
especializado em criação 
e performance colaborati-

va, Tim Steiner tem dirigido 
centenas de projetos cria-
tivos em toda a Europa, em 
variados contextos musicais 
e sociais. O trabalho recen-
te inclui a composição e di-
reção de Hunter Gather, um 
trabalho para três orquestras 
apresentado pela BBC Con-
cert Orchestra com orques-
tras amadoras, como parte 
do projecto Music Nation. 
Tem trabalhado como anima-
dor de workshops e formador 
com a The Royal Philharmo-
nic Orchestra,  Philharmonia 
Orchestra e BBC singers, e 
coordenou trabalho para as 
London Chamber Orchestra,  

BBC Symphony Orchestra, 
Bergen Philharmonic, Viva 

Det Norske blåseensemb-
le e a Stavanger Symphony 
Orchestra, entre outras. Em 
Portugal, compôs e dirigiu 
a Operação Big Bang para 
Guimarães2012 e desenvol-
ve, neste momento, projetos 
na Casa da Música. No que 
refere a espetáculos com 
comunidades, trabalhou em 
Coimbra, Guimarães, Ovar e 
Espinho.

O Atelier de Música Co-
laborativa é uma ação dina-
mizada pela Ondamarela e 
inserida no projeto Há Cul-
tura - Cultura para Todos,  
promovido pelo Município 
de Vila Nova de Famalicão 
e cofinanciado pelo Norte 
2020, através do Fundo So-
cial Europeu (FSE). Trata-se 
de uma ação intensiva de ex-
ploração musical colaborati-
va que visa desenvolver as 
competências musicais na 
sua relação com a liderança, 
as aptidões de comunicação 
e colaboração, assim como 
a criatividade e os processos 
de ensino-aprendizagem, di-
recionado ao eficaz trabalho 
musical colaborativo.

A Ondamarela é uma 
entidade dedicada ao de-
senvolvimento de projetos 
artísticos, sociais e educa-
tivos inspirados nas pesso-
as e nos lugares, que, em 
2019, numa parceria com o 
Município de Vila Nova de 

Famalicão, efetuou a dire-
ção artística do projeto “Al-
deias em Festa”, um projeto 
musical desenvolvido com 
comunidades das freguesias 
de Bairro, Carreira, Bente, 
Delães, Ruivães e Novais, 
que resultou num espetáculo 
com meia centena de parti-
cipantes, apresentado a 22 
de setembro de 2019 no au-
ditório da Fundação Castro 
Alves, em Bairro.

A inscrição neste atelier é 
gratuita e obrigatória, haven-
do um limite de 15 participan-
tes. O formulário de inscrição 
estará disponível até ao dia 
31 de julho de 2021, no site 
do Município de Vila Nova de 
Famalicão, juntamente com 
as normas de participação. 
A seleção dos participantes 
será feita pela direção artís-
tica do atelier e os resultados 
informados a 15 de agosto 
de 2021.

Inscrições abertas até ao dia 31 de julho

Atelier de Música Colaborativa com Tim Steiner 
na Casa da Juventude de Delães

Retratos de família 
estão em exposição 
na Gerações

A Associação Gerações, 
em colaboração com os 
pais e as famílias das crian-
ças do berçário, da creches 
e do pré-escolar, organizou 
uma grande exposição de 
“Retratos de Família” que 
agora enche por completo 
o átrio da entrada principal 
da instituição.

O repto para a realiza-
ção desta exposição “foi 
lançado pelas educadoras 
destas respostas sociais às 
crianças e às famílias que 
se lançaram com deter-
minação e entusiasmo na 
confeção e recolha dos melhores momentos da vida dos agregados familiares, produzindo 
quadros de muita ternura, carinho e afeto”, descreve a instituição em nota de imprensa.

Arrogando-se “espaço de partilha, de encontro, de afeto e amor”, a Gerações adianta 
que “tudo isto está bem visível na exposição que agora foi inaugurada”. Dá conta de “mo-
mentos mágicos do dia a dia e da vida familiar, aniversários, passeios, visitas culturais, 
encontros e aventuras”, que estão expostos nos “Retratos de Família”, chegando, por esta 
via, a todas as outras famílias, colaboradoras e técnicas da associação.

Esta exposição pretendeu ser também um prolongamento natural da “Dia da Família” 
que se celebra a 15 de maio, não admirando, por isso, que as fotografias e os desenhos 
sejam por vezes acompanhados de frases mais ou menos arrebatadoras.  “Família é par-
tilha”, “família é o nosso bem mais precioso”, “família é não desiludir aqueles que ama-
mos”, “família é o nosso refúgio”, “onde há família há amor” são algumas das frases que 
acompanham os “quadros” da exposição, vincando com clareza que todas as famílias são 
especiais e únicas.

Alguns pais e algumas mães vão um pouco mais longe nos “retratos” das suas famílias, 
descrevendo com pormenor as aventuras dos fins – de – semana e das férias, um tempo 
muito precioso para todos, para desfrutar daqueles momentos em que podem estar com 
os filhos. As aventuras e os desafios do campo e da praia, que vão daquela onda mais alta 
e assustadora até ao “tirar leite às vacas” e à participação em atividades agrícolas de vária 
ordem são também tratados com minúcia e pormenor.

A exposição “Retratos de Família” vai estar patente até ao fim do ano na Associação 
Gerações.

Atletismo: EARO foi 4.ª 
Nacional Absoluto

Ana Marinho atleta júnior da Escola de Atletismo 
Rosa Oliveira conquistou o 4.º lugar nos 800 metros 

no Campeonato Nacional Absoluto 2021, que decorreu 
na Maia.

Pedro Almeida vai ter 
Carlos Magalhães como na-
vegador no Rallye Castine 
Terre D‘Occitanie 2021. A 
prova que marca o começo 
da fase de terra da Peuge-
ot 208 Rally Cup de França 
será realizada entre os dias 2 
e 4 de julho.  

Este Rallye Castine Ter-
re D‘Occitanie foi adiado do 
mês de maio para aqui o 
próximo fim-de-semana e o 
habitual navegador de Pedro 
Almeida, Hugo Magalhães, 
estava já inscrito em prova 
do ERC, pelo que o piloto de 
Famalicão encontrou em Carlos Magalhães a aposta para o ditar de notas neste rali em Fran-
ça. “O Carlos Magalhães é um experientíssimo navegador, que tem estado ao lado de vários 
pilotos e esta versatilidade vai permitir uma rápida adaptação, necessária para este rali”, csu-
blinha Pedro Almeida acerca do novo assessor aos comenados do Peugeot. 

Esta prova do calendário será um grande desafio para o piloto. “O regulamento de prova 
e deste campeonato de terra só nos permite fazer uma passagem de reconhecimento, que 
é feita no dia da prova e com o carro de corrida, situação completamente nova para mim e 
que vamos ter de nos adaptar. O  Carlos Magalhães, pela vasta experiencia que tem, será 
uma grande ajuda nisso”, sublinha o piloto de Famalicão, segundo o qual “o carro em asfalto 
deu-nos boas sensações, mas agora tudo muda”. De acordo com Pedro Almeida, a Sarrazin 
Motosport que nos dá assistência “demonstrou ter feito um, excelente trabalho nesse capítulo 
e agora na preparação para a fase de terra também estamos à espera de que as coisas fun-
cionem na perfeição”. 

O Rallye Castine Terre D‘Occitanie começa no sábado com seis classificativas e no do-
mingo a competição há mais seis passagens em troço contra o relógio. “Percebemos na fase 
de asfalto que o andamento de todos os carros da Peugeot Rally Cup França é muito igual e 
muito exigente. Nós, apesar de todo esse fator novidade, vamos procurar estar ao nível deles 
e conquistar pontos para o campeonato, que é o quem nos propusemos a fazer”, rematou Pe-
dro Almeida, que vai estar com o  Carlos Magalhães em França já esta quarta e quinta-feiras 
para os primeiros testes com o carro em pisos de terra. 

Pedro Almeida em estreia 
com Carlos Magalhães
no Rallye Castine Terre 
D‘Occitanie 2021
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ANUNCIE AQUI!
912 811 606

25 ANOS DE ATIVIDADE

EMPRESA 
CERTIFICADA

DIVERSOS
PART-TIME
DAS 16H AS 20 H

300/MÊS FIXO | M/F
ZONA: FAMALICÃO / ST. TIRSO / TROFA

TLF.: 252 044 173 

VENDO
Casa grande c/ terreno 

em Calendário.
TLM.: 969 994 181 

VENDO
Terreno de construção c/ 
2750m² em Calendário.
TLM.: 969 994 181

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

TLM.: 919 371 367

VENDO
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.
TLM.: 963 408 282

CAVALHEIRO
Deseja conhecer senhora 
viúva ou divorciada não 

fumadora. Até aos 55 anos.
TLM.: 968 773 788

PRECISA-SE
Aprendiz/

serralheiro.
TLM.: 917 336 176

EMPREGADO DE ARMAZÉM
Empregado de armazém c/ 

carta de condução.
Local de trabalho: Famalicão

Enviar e-mail: 
recrutamento@mendesirmaos.pt



15O POVO FAMALICENSE29 de Junho de 2021

RELAX RELAX RELAX

PORTUGUESA 
Quarentona, meiguinha e 

carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098
PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

FAMALICÃO
Loira, sexy, magra, peito 

durinho, oral natural, 
adoro 69, mi... 

Todas as posições
 nas calmas.

TLM.: 918 081 000

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

JULIANA
Meiga, carinhosa 

e safadinha. Oral natural, 
69, mi... Todas as 

posições. Completa.
TLM.: 911 158 272

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

Completa nas calminhas.
TLM.: 912 446 992

HOMEM JOVEM 
Atende homens, 

senhoras e casais.
TLM.: 910 434 140

RELAX RELAX

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

NOVIDADE
Morena atrevida, safada, 

gosotosa, pronta para
 te dar prazer. Você ir 

além da sua imaginação.

TLM.: 926 985 744

VENHA 
CONHECER
A beleza estonteante que 

relaxa sensulidade de 
uma forma apaixonante. 

Garanto 100%. Qualidade 
e satisfação.

TLM.: 915 654 526

ANUNCIE 
AQUI!

www.opovofamalicense.com

RELAX

1.ª VEZ 
TRAVESTY
Negra, 100% ativa/

passiva c/ grande dote 
duro como ferro, peito 
XXL tenho uma boca 

bem gulosa para beber 
todo o seu lei***.

TLM.: 911 727 864

FAMALICÃO
Jovem pele clara, magra, 

nova, faço convívio c/ massa-
gem peniana prostática e re-
laxante. Não atendo números 

privados. Máximo higiene.
TLM.: 915 551 751

PORTUGUESA
De segunda a sábado 

até às 19 horas.
TLM.: 913 152 177




