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“Anima-te” Famalicão“Anima-te” Famalicão
Contrariar um ano 
atípico, em que festas, 
férias e outros planos 
sucumbiram ao surto de 
Covid-19, é a intenção 
da Câmara Municipal 
de Famalicão ao lançar 
o programa “Anima-te”.
O evento foi anunciado 
ontem e vai trazer 
ao concelho nomes 
da música nacional 
como Katia Guerreiro, 
Salvador Sobral, 
Samuel Úria 
entre muitos outros.
Haverá dezenas 
de concertos e outros  
eventos para fazer bulir 
o concelho ao longo 
de três meses. Pág. 5

Continental suspende alteração nos turnos 
do fim de semana Pág. 3
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Acautele-se quem circular na Rua da Boavista, 
em Santiago da Cruz.

Entre a faixa de rodagem e o passeio encontra-se 
um grande buraco, sem qualquer gradeamento, 

e sem qualquer sinaléctica que chame à atenção 
daqueles que por ali passam.

Intervenção impõe-se, mas entretanto todo o cuidado é pouco, 
se não quer cair ao buraco!

Uma verba superior a um 
milhão de euros é a expres-
são do mais recente ciclo de 
investimentos nas freguesias 
que o executivo municipal 
deliberou na última reunião 
de Câmara. As várias inter-
venções vão ocorrer sobre-
tudo na rede viária visando 
mais de uma dezena de fre-
guesias do concelho. 

Das várias obras previs-
tas e contempladas nes-
ta tranche destaque para 
o alargamento da Estrada 
Municipal 571/1, na União 
de Freguesias de Mouquim, 
Lemenhe e Jesufrei, no valor 
dos 158 mil euros; a benefi-
ciação da Rua dos Caçado-
res, em Nine, no valor de 141 
mil euros; e a requalificação 
do adro da igreja de Gavião, 
no valor de 127 mil euros. 

O pacote financeiro dis-
ponibilizado pela autarquia 
prevê também a atribuição 
de um apoio à Junta de Fre-
guesia de Fradelos, no valor 
de 95 mil euros, para a be-
neficiação das ruas 5 de Ou-
tubro, D. Maria II e D. San-

cho I; e de um apoio de 85 
mil euros às Juntas da União 
de Freguesias de Seide e 
de Vale S. Martinho para a 
repavimentação da Rua da 
Boavista e para a construção 
de um parque de estaciona-
mento junto à igreja paro-
quial, respetivamente. 

A freguesia de Brufe foi 
também contemplada com 
um apoio financeiro no valor 
de 75 mil euros destinado a 
comparticipar as obras na 

Travessa Manuel Moreira 
Maia. Uma intervenção con-
siderada prioritária para a 
Junta e que irá permitir au-
mentar a fluidez de trânsito 
nesta zona da freguesia.

A requalificação da Rua 
Joaquim Teixeira de Melo e 
da Avenida do Pinheiro Tor-
to, em Landim, no valor de 
62 mil euros; a beneficiação 
da Rua dos Combatentes, no 
Louro, no valor de 51 mil eu-
ros; a primeira fase das obras 

de requalificação da Rua 
dos Moinhos, da Rua Antó-
nio Gomes Oliveira, da Rua 
da Resistência e da Rua do 
Folão, na União de Fregue-
sias de Arnoso Santa Maria, 
Santa Eulália e Sezures, no 
valor de 40 mil euros; a pavi-
mentação da Rua da Igreja, 
em Telhado, no valor de 32 
mil euros; a beneficiação da 
Rua do Pombarinho, em Vi-
larinho das Cambas, no valor 
de 28 mil euros; a primeira 
fase da ampliação do adro 
da igreja paroquial  de Olivei-
ra Santa Maria, no valor de 
23 mil euros e o alargamento 
da Rua Capitão Fonseca, em 
Ruivães, no valor de 17 mil 
euros são outras das obras 
contempladas neste pacote 
de apoios financeiros atribu-
ídos pelo executivo liderado 
por Paulo Cunha.

Refira-se ainda que na 
última reunião do executi-
vo municipal foram também 
atribuídos dois apoios não 
financeiros: um no valor de 
3444 euros destinado à ela-
boração de projetos de ilu-

minação pública para as fre-
guesias de Gavião, Landim, 
Ribeirão, Oliveira Santa Ma-
ria e União de Freguesias de 
Lemenhe, Mouquim e Jesu-

frei, e outro no valor de 2300 
euros para a cedência de 
material destinado às obras 
de construção do parque de 
lazer de Cavalões.

Vão avançar mais de uma dezena de intervenções nas freguesias

Mais de um milhão de euros 
para beneficiar sobretudo a rede viária

Alunos de Pedome 
debateram alterações 
climáticas

A Escola Básica de Pedo-
me foi palco, de 27 de maio a 
3 de junho, de sessões de es-
clarecimento sobre “As Altera-
ções Climáticas e a Europa”, 
em vídeoconferência, organi-
zadas pelo clube da Europa da escola, e dinamizadas pelo 
Centro de Informação Europe Direct Minho (CIED Minho).

A sessão, dirigida a alunos do 7.º, 8.º e 9.º ano, deu 
a conhecer os resultados do inquérito, previamente rea-
lizado pelos alunos da escola durante o mês de maio, e 
explicou os vários objetivos ambientais e apresentou os 
projetos europeus “Do Prado ao Prato” e “A Estratégia da 
Biodiversidade”, que fazem parte da primeira prioridade 
política da Comissão Europeia – o Pacto Ecológico Euro-
peu. O objetivo da União Europeia é alcançar a neutrali-
dade climática no continente europeu até 2050, resultado 
de uma transição económica e social mais sustentável e 
ecológica.
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Os trabalhadores da Con-
tinental, em Lousado, conse-
guiram o recuo da empresa 
na intenção de proceder à 
alteração do horário de 670 
trabalhadores do quarto tur-
no, do fim de semana, que 
implicaria uma redução do 
rendimento da ordem dos 
400/500 euros por mês. Este 
foi o desfecho da ronda ne-
gocial que teve lugar ontem, 

segunda-feira, e que se pro-
longou por várias horas, du-
rante as quais administração 
e comissão de trabalhadores 
procuraram um entendimen-
to.

Fernando Costa, dirigente 
sindical, confessou-se “sa-
tisfeito” com o facto da em-
presa abandonar a intenção 
anunciada de alterar o horá-
rio destes trabalhadores. Em 

declarações ao Povo Fama-
license pouco depois de ser 
conhecido o resultado do en-
contro entre administração e 
trabalhadores, adiantou que 
o processo e reajustamento 
dos horários foi “cancelado”, 
e que os trabalhadores conti-
nuarão a trabalhar em lay off 
parcial a 90 por cento. 

As dezenas de trabalha-
dores que ao longo de uma 

semana se mantiveram à 
porta da empresa como 
forma de demonstrar o seu 
protesto às intenções da 
multinacional alemã, e que 
na manhã de ontem ainda 
lá encontramos, acabaram 
por “desmobilizar”, descreve 
Fernando Costa. Garante, 
contudo, que vão continuar 
“atentos” a qualquer intenção 
da empresa de “atacar os di-

reitos dos trabalhadores”.
A proposta anunciada 

há cerca de uma semana 
dirigia-se a 670 dos 2300 
funcionários da Continental. 
Não só porque significava 
uma perda substancial da 
retribuição mensal, mas tam-
bém porque poderia abrir 
caminho à instituição da la-
boração contínua, já adop-
tada por outras empresas do 
grupo, e que significaria uma 
perda definitiva de 38 por 
cento do salário. Isso mes-
mo apontou à nossa repor-
tagem o dirigente sindical, 
para quem “não faz qualquer 
sentido, nesta altura, tentar 
impor isso aos trabalhado-
res, quando esta empresa 
deu lucros acima dos 200 
milhões”. 

Os trabalhadores continu-
arão a trabalhar em equipas  
que se revezam a cada 15 
dias.

Empresa espera 
melhorias

Fonte da empresa encara 
com normalidade o desfecho 
da ronda negocial, subli-
nhando que este é um “pro-
cesso usual”. 

Quanto ao quarto turno, 
adianta que a reformulação 
tinha por base a falta de en-
comendas e as condições 
económicas  adversas ao ne-
gócio, mas que em face das 
mais recentes indicações do 
mercado de substituição de 
pneus, que apontam para 
uma expectável uma melho-
ria do cenário, permite pre-
ver que o trabalho do fim de 
semana possa ser retomado 
oportunamente.

Entretanto, a empresa 
continuará a avaliar o evoluir 
da situação.

Administração propunha alteração de horário com impacto no rendimento de 670 colaboradores

Continental abandona proposta de alterar 
horários do fim de semana
EMPRESA ESPERA MELHORIA DO MERCADO DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS



Quase quatro anos depois 
do despacho de acusação 
por parte do Ministério Pú-
blico (MP), o processo que 
envolve o alegado desvio de 
1,7 milhões de euros, e irre-
gularidades remuneratórias 
e administrativas no Centro 
Social de Bairro (CSB) che-
ga finalmente a julgamento. 
A primeira audiência teve 
lugar na passada terça-feira 
no Tribunal de Guimarães, e 
fica marcada pelos testemu-
nhos do ex-tesoureiro, acu-
sado de desviar 1,7 milhões 
de euros da instituição, e da 
directora técnica e presiden-
te da direcção, actual e à 
época, que está acusada de 
deliberar um aumento remu-
neratório que o MP conside-
ra ilegítimo por se destinar a 
ressarcir o exercício de um 
cargo que não pode ser re-
munerado à luz dos estatu-
tos.

O antigo tesoureiro está 
acusado dos crimes de pe-
culato, branqueamento, 
falsificação e participação 
económica em negócio, e 
a directora de peculato e 
participação económica em 
negócio. Esta última chegou 
a estar fora do processo na 
sequência de decisão instru-
tória conhecida em meados 
de 2018, mas acabou regres-
sando à condição e arguida 
no início de 2019, depois do 
MP ter recorrido da decisão 
para o Tribunal da Relação, 
que validou a sua posição.

O processo conta com 
mais três arguidos, membros 
da Assembleia Geral, acu-
sados de um crime de falsi-
ficação por terem ratificado 
actas que de facto nunca 
tiveram lugar e se destina-
ram a legitimar actos de ges-
tão como o da hipoteca das 
instalações do centro social 

com o objectivo de realizar 
dinheiro e fazer face a dívi-
das a organismos como a 
Segurança Social.

Ex-tesoureiro 
já devolveu 
400 mil euros

Na primeira audiência de 
julgamento, o ex-tesoureiro 
assumiu o desvio de fun-
dos da instituição, entre os 
anos de 2008 e 2011, mas 
negou que esses desvios 
correspondam ao montante 
constante da acusação, da 
ordem dos 1,7 milhões de 
euros. O antigo dirigente do 
CSB confessou o desvio de 
verbas das contas da insti-
tuição para contas bancá-
rias de empresas de que era 
gerente, movimentos que, 
de resto, estão amplamente 
reportados em documentos 

bancários constantes da 
acusação. Negou, todavia, 
o desvio de verbas de caixa, 
em dinheiro. O arguido, que 
à data geria uma empresa 
de contabilidade, referiu em 
tribunal que “os clientes dei-
xaram de me pagar impostos 
que tinha adiantado devido 
à crise de 2008”, e que “em 
dois a três meses fiquei des-
capitalizado”. É este o con-
texto que atribuiu aos des-
vios feitos para contas suas, 
da mulher e de funcionários, 
reiterando, contudo que, que 
a sua intenção sempre foi 
devolver as quantias de que 
se apropriou.

O ex-tesoureiro, que já 
no decorrer do processo de-
volveu de facto uma quantia 
próxima dos 400 mil euros 
à instituição, e referiu disse 
mesmo que, de acordo com 
as suas contas, o valor des-
te ressarcimento já fará dele 
“credor” do CSB. Instado 
pelo advogado, referiu que 
“pelas minhas contas terei a 
haver cerca de 40 mil euros”.

Assumiu ainda que foi ele 
quem elaborou a acta da fal-
sa Assembleia Geral que va-
lidou a hipoteca do edifício, 
e que os elementos daquele 
órgão a assinaram porque 
mantinham com ele uma re-
lação de confiança. Do mes-
mo modo, assumiu também 
que a presidente da direcção 
só soube da escritura da hi-
poteca no dia em que foi por 
si chamada a comparecer 
em cartório.

Directora nega 
remuneração 
do cargo 
depresidente

A presidente da direcção 
e directora técnica da insti-
tuição negou ter decidido em 
causa própria o acréscimo 
remuneratório de 620 euros 
decidido em Abril de 2010, 
com efeitos retroactivos a 
Janeiro desse mesmo ano, 
verba que auferiu até Se-
tembro de 2012, de acordo 
com a acusação. Ao colec-
tivo de juízes sublinhou que 
aquele aumento “foi como di-

rectora técnica”, função que 
acumulava com o cargo de 
presidente da direcção, sen-
do que, para este efeito “ne-
nhum de nós é remunerado”.

De acordo com a dirigen-
te da instituição o aumento 
salarial foi decidido numa 
reunião da direcção, por 
proposta do ex-tesoureiro 
arguido, que é também seu 
cunhado. Considerou-o “jus-
to”, e “um reconhecimento 
pelo trabalho” acrescido que 
passou a ter, em áreas como 
a dos recursos humanos, 
reuniões técnicas e gestão 
global da instituição, tarefas 
que eram desenvolvidas pelo 
presidente que a antecedeu, 
pessoa que, segundo ela, 
“fazia questão” de acompa-
nhar essas questões.

Instada sobre o facto des-
se acréscimo remuneratório 
constar no recibo de orde-
nado como “horas”, quando 
de facto se tratava de um 
aumento, a directora não ter 
estranhado. “Pensei que es-
tava bem. O meu pensamen-
to é que realmente avolumei 
mais trabalho, e se ninguém 
levantasse essa questão (a 
das horas), eu também não 
ia levantar”, assinalou.

Confrontada com 
hipoteca 
no dia da escritura

Quanto à hipoteca feita ao 
edifício, precipitada por uma 
dívida superior a 300 mil eu-
ros à Segurança Social, a 
presidente da direcção disse 
que nem conhecia a exis-
tência de uma dívida nem 
soube da hipoteca até ter 
sido confrontada com a con-
vocação à Loja do Cidadão 
de Santo Tirso, por parte do 
ex-tesoureiro, para ratificar 
uma escritura pública nes-
se sentido. Quanto à dívida, 
que acabou por conhecer 
ao receber uma carta de in-
timação ao pagamento por 
parte da Segurança Social, 
estranhou porque “não havia 
rumores nem sinais de crise 
na instituição”. Tomou co-
nhecimento da situação em 
Maio de 2010, disse. Quanto 
à hipoteca, sugeriu que nada 

teve a ver com esta dívida, 
mas com a pressão do ante-
rior presidente para ser liber-
tado de um aval pessoal que 
havia assumido em nome da 
instituição. De acordo com 
a arguida, este ex-dirigente 
estaria a fazer “alguma pres-
são” para resolver a situa-
ção. Em todo o caso, frisou 
que desconhecia os planos 
do ex-tesoureiro para a hi-
poteca das instalações do 
CSB. Este ter-lhe-á ligado no 
próprio dia, chamando-a a 
comparecer á Loja do Cida-
dão, e terá sido aqui que foi 
confrontada com a situação. 
“Quando cheguei a Santo 
Tirso é que percebi que se 
tratava de uma escritura para 
empréstimo”, disse. Questio-
nada pela juíza presidente 
sobre o que a levou a avan-
çar mesmo desconhecendo 
o que se estava a passar, 
reagiu: “o senhor José Au-
gusto para mim era uma pes-
soa série, credível e estaria 
a fazer alguma coisa de bom 
para a instituição”. Posterior-
mente, mas já em Julho, deu 
conhecimento da situação 
aos colegas dos órgãos so-
ciais, e estes acabariam por 
se demitir em Assembleia 
extraordinária realizada em 
Agosto de 2010.

O Procurador do MP 
questionou o “zelo” da diri-
gente, pela “facilidade com 
que se entregava a estas 
situações” e lançou dúvidas 
sobre de facto a arguida não 
teria conhecimento da dívida 
à Segurança Social. Recor-
rendo à prova constante do 
processo, invocou uma de-
claração em que dá plenos 
poderes ao ex-tesoureiro 
para tomar a dianteira de vá-
rias matérias, nomeadamen-
te a negociação e regulariza-
ção de dívidas à Segurança 
Social. A director garantiu, 
“nunca me passou pela ca-
beça” que a instituição tives-
se essa dívida, e que, no seu 
entender, aquela declaração 
assumiu uma formulação 
“genérica” para que ele pu-
desse tratar de assunto que 
ela própria não dominava. 
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Processo do Centro Social de Bairro chegou 
finalmente a julgamento

Ex-tesoureiro assume 
desvio de fundos 
mas nega montante

CONVOCATÓRIA
O Presidente da Assembleia Geral da Mundos de Vida, Associação para 
a Educação e Solidariedade, convoca todos os associados para a reunião 
ordinária que terá lugar no dia 27 de junho, sábado, pelas 15H00, na sua 
sede, na Rua Quinta da Serra, em Lousado.

Ordem de Trabalhos

1 - Análise, discussão e deliberação sobre o Relatório de atividades e as 
contas de 2019.

2 - Outros assuntos de interesse informações gerais aos associados.

Os documentos de suporte à reunião encontram-se disponíveis para consul-
ta dos associados na sede da instituição.

De acordo com a lei e os estatutos, se, à hora marcada, não se encontrar 
reunido o número legal de associados, a Assembleia terá lugar meia hora 
mais tarde com qualquer número de sócios presentes.

Lousado, 9 de junho de 2020

Joaquim Agostinho Carneiro da Costa e Sá
(Presidente da Assembleia Geral)
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Centro de diagnóstico móvel 
à Covid-19 desmantelado 
na passada semana

O centro de diagnóstico móvel à Covid-19 
de Vila Nova de Famalicão, em funcionamento 
desde o início do mês de abril no parque de 
estacionamento do Parque da Devesa, deixou 
de estar em funcionamento desde a passada 
quarta-feira atendendendo à “evolução positiva 
da pandemia”, justifica em nota de imprensa a 
Câmara Municipal, parceira da Administração 
Regional de Saúde do Norte e da Unilabs na 
criação da valência. 

A criação deste centro de rastreio à Co-
vid-19 foi uma das medidas anunciadas pelo 
presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, Paulo Cunha, no âmbito do plano de ação de combate ao novo Coronavírus.

Com a desmobilização do cnetro de rastreio o município esclarece que “em caso de 
sintomas, os utentes deverão contactar a linha SNS24, através do número 808 24 24 24”.

Famalicão com 404 casos 
confirmados de Covid-19 há 10 dias

O concelho de Vila Nova de Famalicão apresenta, desde o passado dia 6 de Junho, 
404 casos confirmados de Covid-19, depois de mais de uma semana a registar 400. Os 
números foram dados a conhecer no relatório de situação da Direcção Geral de Saúde 
(DGS), revelado ontemm, no qual é demonstrado que o país tem agora 37036 doentes 
confirmados.

EXTRACTO
____Eu, abaixo assinado, António Pedro Domingues da Silva Passos, Notário titular da cé-
dula profissional 427 e com Cartório sito na Rua Alves Roçadas, n.º 8, 3º dtº, em Vila Nova 
de Famalicão, certifico que:____________________________________________
____Por escritura lavrada hoje neste Cartório, exarada a fls  113, do livro de notas 47-
B, Delfim Simões Ramos e mulher Maria José da Costa Carvalho, NIFs 133.013.502 e 
133.013.499, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, naturais, ele, da freguesia 
de Telhado e ela da freguesia de Vermoim, ambas deste concelho, residentes na Rua do 
Penedo Pinto, n.º 187, na dita freguesia de Telhado, declararam que são donos e legítimos 
possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel: ______________________
___Prédio rústico, composto de terreno de cultura, denominado “Cabo da Vinha”, com a 
área de quatrocentos e vinte metros quadrados, sito no Lugar de Avez, freguesia de Portela, 
concelho de Vila Nova de Famalicão, a confrontar actualmente do norte com Ribeiro, do 
sul com Lurdes Isabel Carneiro Leite, do nascente com Ribeiro e do poente com Estrada 
Nacional, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 50 da união das freguesias de Vale (S. 
Cosme), Telhado e Portela, proveniente do extinto artigo 31 da freguesia de Portela, desco-
nhecendo-se a proveniência da antiga matriz, com o valor patrimonial tributário de €14,11 e 
a que para efeitos deste acto atribuem o valor de dois mil e quinhentos euros, não descrito 
na Conservatória do Registo Predial.______________________________________ 
___Que o dito prédio foi por eles adquirido no ano de mil novecentos e oitenta, por compra 
feita a Domingos da Costa e mulher Aurora Simões Leite, residentes que foram na freguesia 
de Telhado, deste concelho, sem que no entanto ficassem a dispor de título formal que lhes 
permita o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial; mas, desde logo, entra-
ram na posse e fruição do mencionado prédio, em nome próprio, posse que assim detém 
há mais de trinta anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja. _________
___Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposição, ostensivamente, 
com conhecimento de toda a gente, em nome próprio e com aproveitamento de todas as 
utilidades do prédio nomeadamente, cortando mato e eucaliptos, apanhando lenha, colhen-
do os frutos, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de proprieda-
de, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respectivos encargos._______ 
___Que esta posse em nome próprio, pacifica, contínua e pública desde o ano de mil nove-
centos e oitenta, conduziu à aquisição do imóvel, por usucapião, que invocam, justificando 
assim o direito de propriedade para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição 
não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial._______________
___Vila Nova de Famalicão e Cartório Notarial de António Pedro Passos, vinte e quatro de 
Abril do ano dois mil e vinte. ____________________________________________

O Notário, (assinatura ilegível).
Factª 283/001/2020.

Num ano completamete 
atípico, em que a pandemia 
de Covid-19 veio transtor-
nar as dinâmicas habituais, 
o “Anima-te!” quer dar uma 
pedrada no charco. A iniciati-
va é da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, que 
preparou um vasto programa 
cultural para os meses de 
verão, permitindo assim que 
“as pessoas saiam de casa e 
desfrutem da vida social na 
medida do possível”, num 
ano em que muitos planos de 
férias não serão exequíveis,  
e em que o cancelamento 
de eventos como as Festas 
Antoninas ou a Feira de Ar-
tesanato retiraram a agentes 
locais o espaço de receitas 
essenciais para a manuten-
ção da sua actividade.

O “Anima-te!” foi dado a 
conhecer ontem pelo municí-
pio, que promete um progra-
ma de animação sociocul-
tural de verão de Famalicão 
, ao longo de três meses, 
disponibilizando propos-

tas de concertos, cinema, 
desporto, visitas guiadas, 
workshops, passeios, street 
food, mercado artesanal.

“Proporcionar condições 
para as pessoas desfruta-
rem do verão e das férias 
em Famalicão de forma sau-
dável, com substância e em 
segurança” é, nas palavras 
do presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha, o 
objectivo deste vasto progra-
ma de animação. “Sabemos 
que muitos planos de férias e 

de eventos foram alterados 
por via da pandemia da Co-
vid 19, mas isso não é motivo 
para não desfrutarmos dos 
dias quentes e para não nos 
envolvermos com o concelho 
e a cidade”, sublinha ainda o 
edil a propósito.

O programa conta com  
dezenas de espetáculos e 
iniciativas onde sobressaem 
nomes como Sílvia Pérez 
Cruz, Katia Guerreiro, Noi-
serv, Salvador Sobral, Sa-
muel Úria e Daniel Pereira 

Cristo, entre muitos outros. A 
grande sala de espetáculos 
culturais estará instalada no 
Parque da Devesa, ao ar li-
vre, junto ao lago, numa área 
limitada, com assistência 
condicionada às condições 
impostas pela Direção-Geral 
da Saúde. De acordo com 
o município, “todos os es-
petáculos serão de entrada 
livre, mas com levantamento 
obrigatório de ingresso no 
próprio dia do espetáculo (a 
partir das 15h00)”. O espaço 
estará preparado para rece-
ber 882 pessoas com todas 
as condições de segurança.

O mesmo Parque da De-
vesa será ainda palco de 
eventos como o Devesa 
Sunset, o Mel – Piquenique 

das Artes, o Jazz na Caixa, 
o Germinal e o Festival de 
Fado, todos em modo “Ani-
ma-te”.  Aqui, será também 
o palco do cinema ao ar li-
vre, que o Cineclube de Jo-
ane promove em Vila Nova 
de Famalicão desde 1999, 
numa programação ao en-
contro de um público vasto e 
transversal.

Ao som de outra música 
haverá ainda desporto, com 
a 7.ª edição do Move-te a 
decorrer em vários locais 
do concelho, proporcionan-
do aos famalicenses aulas 
de Pilates, Zumba, Hip Hop, 
Crossfit, Yoga, Hidroginásti-
ca, entre outras, com a co-
laboração de ginásios, asso-
ciações desportivas e juntas 

de freguesia.
A dar palco aos agentes 

económicos locais, ao longo 
destes mesmos três meses 
será instalado no centro da 
cidade o Mercado Artesanal 
e Street Food, entre julho e 
setembro. Vai ainda ser pos-
sível percorrer trilhos ribeiri-
nhos à volta do projeto “Os 
Nossos Rios” e observar a 
incrível variedade de aves 
que passam pela Paisagem 
Protegida Local das Patei-
ras, em Fradelos. A figura 
de Camilo também entra em 
“jogo” com passeios pelo 
Trilho da Cangosta, um ca-
minho percorrido por Cami-
lo nas suas deslocações ao 
Mosteiro de Landim, e até 
com Cine-Esplanada, um ci-
clo de cinema nos jardins da 
Casa de Seide.

Associada estará também 
a Casa da Juventude, com 
propostas de cinema ao re-
lento, e concertos com Byrd 
Sno e Terra Batida, no dia 25 
de julho.

O programa completo 
do “Anima-te!” poderá ser 
consultado brevemente em 
www.famalicao.pt.

Sílvia Pérez Cruz, Katia Guerreiro, Salvador Sobral e Samuel Úria 
são os destaques do novo programa de verão

“Anima-te!”: artistas nacionais 
fazem bulir Famalicão em ano atípico
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Câmara antecipa apoios 
e subsídios a associações 
culturais e artistas da terra

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão de-
cidiu antecipar os apoios e subsídios referentes à im-
plementação dos planos de atividades anuais ou de-
senvolvimento de projetos. De acordo com o executivo, 
“as medidas têm sido levadas à apreciação do executi-
vo municipal e já abrangeram várias instituições cultu-
rais do concelho”.

Neste momento, a autarquia famalicense já transfe-
riu cerca de 420 mil euros para os parceiros culturais 
locais. A somar a este valor, o município de Famalicão 
tem apoiado ainda financeiramente os artistas, grupos 
de música e companhias de teatro, que têm proporcio-
nado online (através das redes sociais) diversos espe-
táculos ligados à dança, teatro, poesia e literatura e 
oficinas temáticas. Neste âmbito, a autarquia investiu 
cerca de 14 mil euros.

“Com a pandemia da Covid 19, as associações culturais e os artistas foram os primeiros 
a parar e a fechar portas. Foram obrigados e interromper todo o seu trabalho. Apesar de 
tudo, não baixaram os braços e deram o exemplo à comunidade, continuaram em casa a 
criar e a oferecer-nos a sua arte”, adianta o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, 
explicando que “a arte e a cultura foram fundamentais durante o período de confinamento 
pois ajudaram as pessoas a não se sentirem sozinhas, a terem companhia, a divertirem-se 
e a continuarem ligadas à cultura”.

Por outro lado, o autarca refere a importância deste apoio do município para a continui-
dade de muitas instituições e artistas. “Precisamos da cultura e das artes na nossa vida 
e temos que os apoiar neste momento difícil. Temos que estar a seu lado, para que mais 
tarde possamos continuar a ter arte e cultura nas nossas vidas”.

Recorde-se que durante o período de confinamento, foram promovidos através da pági-
na de facebook “Famalicão Comunitário” cerca de 60 eventos culturais, que atingiram mais 
de 70 mil visualizações. Apesar da área predominante ser a música, também decorreram 
espetaculos de dança, teatro, poesia/literatura e oficinas temáticas, e foi apresentada uma 
web série. 

CIOR idealiza lancheira 
que mantém refeição 
quente durante 5/6 horas

Depois de terem constatado que a tradicional lan-
cheira, para transportar e conservar a refeição fora de 
casa, ao longo dos anos não tem sido objeto de grande 
inovação, alunos da Escola Profissional Cior, idealiza-
ram a LunchBox.

O projeto concebido pelos alunos do Curso Técnico 
de Eletrónica, “pretende inovar a tradicional lancheira, 
tentando contornar a possível deceção de, quando che-
gado o momento de desfrutar da refeição,nos deparar-
mos com o conteúdo frio”, sublinha a escola profissional 
em nota de imprensa. A LunchBox, acrescenta ainda, 
“permite, também, que o utilizador defina a temperatura 
a que pretende que o conteúdo da lancheira se mante-
nha, por intermédio de uma aplicação para smartphone 
criada para o efeito”. Isso mesmo sublinha o diretor de 
curso, Pedro Veloso.

De acordo com as especificações do produto, “dada a ordem de início para o aqueci-
mento, e de acordo com aquele responsável do curso, é possível manter a refeição quente 
durante cinco a seis horas”. Todavia, é possível estender este prazo caso se afigure neces-
sário, uma vez que, no caso de o utilizador necessitar de mais tempo de aquecimento basta 
ligar a LunchBOX à tomada mais próxima. “Além de manter a temperatura, ainda carrega 
a bateria interna para uma próxima utilização”, acrescentou o professor responsável pelo 
curso que desenvolveu o projecto.

Está a nascer nas insta-
lações do Grupo Recreativo 
Avidos e Lagoa (GRAL) o 

primeiro campo de rugby do 
concelho de Vila Nova de 
Famalicão. A construção da 

estrutura que será partilhada 
pelas associações do GRAL 
e do Clube de Rugby de Fa-

malicão conta com um apoio 
financeiro da Câmara Muni-
cipal de 221 mil euros.

A proposta para a atri-
buição do subsidio foi apro-
vada na última reunião do 
executivo municipal e visa a 
concretização de obras para 
a instalação de um relvado 
sintético de futebol 11, que 
servirá também para a práti-
ca da modalidade do rugby, 
bancadas, vedações, postes 
e iluminação.

“Com este apoio, esta-
mos a resolver um proble-
ma com mais de 30 anos 
no concelho, que era a falta 
de espaço com condições 
adequadas para a prática de 
rugby”, explicou o presidente 
da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, adiantando que “na 
resolução deste problema foi 
muito importante a união de 
esforços entre a autarquia e 
as associações desportivas”.

O autarca salientou a im-
portância desta obra para “o 
crescimento da prática des-
portiva no concelho, nomea-
damente no que diz respeito 
á formação de jovens”, enal-
tecendo ainda a aposta que 
tem sido feita dos relvados 
sintéticos.

“Desde há vários anos, 
que o município tem apos-

tado numa política de apoio 
aos relvados sintéticos, con-
ferindo um nível qualitativo, 
de segurança e conforto exi-
gido para a prática das mo-
dalidades, assim como, sufi-
cientemente capaz de tornar 
atrativa a prática desportiva 
junto do seu publico mais jo-
vem”.

Refira-se que neste caso, 
o GRAL, tendo em vista am-
pliar a sua capacidade de 
resposta à crescente pro-
cura para a prática de ativi-
dade desportiva, bem como 
desenvolver a sua capacida-
de de ação e formação des-
portiva, decidiu encetar um 
conjunto de obras de melho-
ramento e valorização das 
suas instalações, incluindo a 

construção de um campo de 
futebol de 11 em relva sintéti-
ca, que também servirá para 
a pratica da modalidade do 
Rugby, através da cedência 
ao Clube de Rugby de Fama-
licão, que permitirão dotar 
este equipamento coletivo 
de elevados níveis de quali-
dade.

O município associou-se 
a este projeto através de um 
apoio-financeiro realizado 
através de um contrato-pro-
grama.

Câmara investe 221 mil euros na concretização novo de equipamento desportivo no GRAL

Famalicão vai ter Campo de Rugby 
para aposta na formação

ACO assinala 45 anos 
com oferta de máscaras 
a agentes internacionais

A ACO Shoes, empresa líder em Portugal na 
produção e exportação de calçado feminino de 
conforto, assinalou no passado dia 6 o seu 45.º 
aniversário e decidiu marcar a data com a oferta 
de um kit de máscaras personalizado a cerca de 
300 clientes e agentes internacionais.

A empresa de Armindo Costa, ex-presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 
tinha uma festa programada num hotel de Riva 
Del Garda, na Itália, durante a edição de junho 
da Expo Riva Schuh International Shoe Fair, no 
entanto o surto da covid-19 precipitou o cancela-
mento do evento, e por consequência, a festa de 
aniversário da ACO Shoes, que ali juntaria aos 
seus agentes, representativos de mais de 30 pa-
íses.

“A alternativa encontrada, para não deixar pas-
sar a data em claro, foi produzir um kit de másca-
ras com o logo da ACO Shoes e a referência aos 
45 anos”, explica Armindo Costa, cofundador da ACO e presidente do conselho de adminis-
tração da empresa.

Recorde-se que a ACO foi criada em Vila Nova de Famalicão no ano de 1975, tendo atual-
mente empresas participadas em Ponte de Lima e em Cabo Verde.

Passado o impacto do coronavírus em Portugal, que afetou a produção normal da ACO, 
a empresa já retomou a normalidade das suas operações no dia 1 de junho. A propósito do 
período sensível vivido pelas empresas em geral e também por esta, Armindo Costa refere: 
“nenhuma empresa consegue ficar imune a uma crise desta dimensão, contudo, seguimos 
com a certeza de que sairemos mais fortes”.
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Esta é uma obra orçada, se a memória não me 
falha, em 3,5 milhões de euros que traz prestígio 
e nome ao Município de Vila Nova de Famalicão. 
Não é uma “estação”, nem uma “gare”, nem um 
“palácio de cristal” que marcaram as 
construções públicas do século XIX, nem se 
destina aos mesmos fins e objetivos, mas é 
também uma construção que aposta no metal 
e no vidro e, pelo que já se vê, com resultados 
excelentes. Não se pode inserir num estilo 
arquitetónico dos muitos que conhecemos, mas 
vai ser um marco importante na vida dos 
Famalicenses. Concebido para dar conforto a 
quem vive e sempre viveu do seu pequeno 
negócio, onde predominam os “géneros 
alimentícios”, o novo Mercado Municipal vai ser 
também um novo espaço público de qualidade, 
aberto aos cidadãos, concretizando uma nova 
centralidade urbana com as suas esplanadas 
e os seus espaços de lazer.

1. Grandes construções…

Eu e a minha muito querida amiga Núria Lucala Monteiro fize-
mos, no contexto de um trabalho escolar, uma viagem a muitas 
estações do caminho de ferro, com as respetivas gares, datadas 
do século XIX e que refletem a arquitetura da época: são muito 
grandes, prestigiando a cidade onde estão integradas. Desti-
nam-se ao serviço dos passageiros e às operações de carga e 
são exemplos vivos do progresso, engenho e modernidade da 
época, sendo elementos do tempo em que se iniciava a grande 
mobilidade das pessoas e das mercadorias.

Algumas gares inserem-se nos estilos Gótico e Barroco e ou-
tras em estilos mais utilitários e modernos. A Estação de Liver-
pool Road, em Manchester, cidade inglesa, é um dos grandes 
exemplos deste progresso, engenho e modernidade. Foi inaugu-
rada em 1830. Ainda se encontra em funcionamento.

Também desde há muito tempo que os homens e os países 
investem fortemente na realização de exposições internacio-
nais, exposições mundiais, exposições universais e feiras mun-
diais que são designadas apenas pela expressão “expo”. Exem-
plos disso são feiras ou exposições mundiais de agricultura, de 
pesca, de tecnologia, de tecidos, de moda e das mais diversas 
atividades económicas, culturais e científicas que as diferentes 
civilizações vão desenvolvendo. As exposições universais têm 
caraterísticas únicas porque são momentos em que os países 

se unem e entreajudam para dar a conhecer ao Mundo dados e 
elementos da sua História.

A pioneira das exposições universais – aquela que esteve na 
origem das exposições universais que passaram a fazer-se com 
grande regularidade -  foi a “Exposição Universal de Londres de 
1851” que ficou conhecida historicamente como “Grande Expo-
sição da Indústria de Todas as Nações”.

A 1 de maio de 1851, abriu ao público, em Londres, Inglater-
ra, “A Grande Exposição de Trabalhos da Indústria de Todas as 
Nações”, a primeira deste género. Foi também a primeira vez 
que homens das artes, da ciência e do comércio foram autori-
zados a reunir-se pelos governos, para discutir e promover os 
objetivos para que as nações civilizadas existem.

2. Palácios de cristal…
 
Esta exposição reflete com bastante rigor a sociedade indus-

trial ou pré - industrial da época. Concebida para ter lugar no 
“Palácio de Cristal”, um edifício construído através da chamada 
“Arquitetura do Ferro”, onde o vidro tinha também um lugar de 
destaque, permitiu, por esta via, uma distribuição dos objetos 
expostos por secções, respetivamente, maquinaria, produtos 
agrícolas, produtos artísticos e produtos manufaturados.

De outra “Exposição Universal” que se realizou em Paris, al-
guns anos mais tarde, em 1889, permanece de pé, desde esse 
ano, a “Torre Eiffel”, ainda hoje o grande símbolo e a grande 
atração turística da capital francesa. Na “Exposição Universal 
de Paris de 1889”, a Torre Eiffel serviu como entrada principal 
da exposição.

Portugal também teve o seu “Palácio de Cristal”, na Cida-
de do Porto. Foi um edifício projetado por um arquiteto inglês 
chamado Thomas Dillen Jones e, à semelhança da construção 
inglesa, utilizou o ferro e o vidro como elementos principais. O 
arquiteto introduziu também o granito na construção, na medida 
em que essa rocha é também e sempre um símbolo dos mate-
riais de construção portugueses.

Este primitivo “Palácio de Cristal, da Cidade do Porto, foi 
inaugurado em 1865, mas acabou por ser demolido em 1951, 
para dar lugar ao “Pavilhão dos Desportos”, hoje “Pavilhão Rosa 
Mota”, em homenagem àquela que foi uma das maiores atletas 
olímpicas portuguesas. Para além do desporto, é também um 
espaço muito utilizado para feiras internacionais dos mais diver-
sos setores culturais e económicos e local privilegiado para a 
realização da “Feira do Livro do Porto”. 

O “Pavilhão dos Desportos” é muito posterior àquilo que 
a História designa com “Arquitetura do Ferro e do Vidro” que 
emerge no Mundo e na Europa nos meados do século XIX.

Muitos especialistas não consideram estas construções 
como sendo de arquitetura genuína. Catalogam-nos como obras 
de engenharia porque a tónica é colocada na função a que se 
destinam.

Estas construções, associadas ao elevador que já estava in-
tegrado também nesta altura, permite grandes construções em 
altura e muito abertas, com o efeito estético do vidro.

Em Portugal, foi Fontes Pereira de Melo o seu grande impul-
sionador, numa corrente conhecida por “Fontismo”, associada 
ao Romantismo e à riqueza. A Estação de S. Bento, no Porto, e 
a Ponte de D. Luís, também no Porto, são exemplares perfeitos 
da “Arquitetura do Ferro e do Vidro”. 

3. Novo Mercado Municipal

Fizemos esta longa viagem para chegar ao novo Mercado 
Municipal que, segundo a informação da Câmara de Famalicão, 
vai abrir portas no começo de 2021.

Esta é uma obra orçada, se a memória não me falha, em 3,5 
milhões de euros que traz prestígio e nome ao Município de Vila 
Nova de Famalicão. Não é uma “estação”, nem uma “gare”, nem 
um “palácio de cristal” que marcaram as construções públicas 
do século XIX, nem se destina aos mesmos fins e objetivos, mas 
é também uma construção que aposta no metal e no vidro e, 
pelo que já se vê, com resultados excelentes. Não se pode inse-
rir num estilo arquitetónico dos muitos que conhecemos, mas vai 
ser um marco importante na vida dos Famalicenses.

Concebido para dar conforto a quem vive e sempre viveu do 
seu pequeno negócio, onde predominam os “géneros alimentí-
cios”, o novo Mercado Municipal vai ser também um novo es-
paço público de qualidade, aberto aos cidadãos, concretizando 
uma nova centralidade urbana com as suas esplanadas e os 
seus espaços de lazer.

Vai ser um edifício e uma construção para o nosso tempo…

Dia a Dia - Mário Martins

Estações, palácios e mercado municipal…
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PS toma pulso à 
realidade empresarial

O Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão desen-
cadeou um conjunto de contactos de cariz empresarial e 
económico, dirigidos a associações empresariais e em-
presários, com o objetivo de percecionar o entendimento 
do sector para o futuro próximo.

“Ouvir os empresários, perceber as dificuldades e en-
tender as questões de empregabilidade” são, nas palavras 
do líder da concelhia, Eduardo Oliveira, essenciais para 
que o PS “prossiga dois objetivos: por um lado, encontrar 
mecanismos que possam ser implementados pela Câma-
ra Municipal, destinados a apoiar as empresas famalicen-
ses, e, por outro lado, agregar informação relevante, que 
constitua uma visão realista sobre a retoma económica 
em Famalicão, encaminhando-a a entidades nacionais 
com responsabilidade nesta área, a fim de serem imple-
mentaras as melhores estratégias para debelar os efeitos 
nefastos desta crise”.

Em nota de imprensa o PS adianta que continuará a 
desenvolver contactos “com as forças vivas do concelho, 
sejam de caráter social, empresarial, desportivo, sindical, 
e outros, destinados a proceder, sistematicamente, a uma 
avaliação das condições de desenvolvimento do conce-
lho, em função das quais apresentará as suas propostas 
e dará os seus contributos para melhorar a qualidade de 
vida de todos os famalicenses”.
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Após um intervalo invo-
luntário causado pela pan-
demia de Covid-19, o ciclo 
gastronómico dos Dias à 
Mesa tem regresso anuncia-
do para o próximo mês de 
Julho, e com dose dupla. A 
incontornável francesinha e 
o inquestionável bacalhau 
são os protagonistas das 
duas jornadas de sabores 
distintos.

O petisco característico 
do norte estará em destaque 
nos dias 2, 3, 4 e 5 de julho, 

nos restaurantes aderentes, 
que são nesta edição o At-
trevidu; o Barão; a Cervejaria 
do Neto; o Churrascão Sou-
sa; a Colunata; Combinação 
de Sabores; El Vagabundo; o 
Forever; Marco; O Caçarola; 
Príncipe e Refresco. 

Os Dias à Mesa trazem 
ainda em julho, nos dias 9, 
10, 11 e 12, o emblemático 
Bacalhau, através dos res-
taurantes Alfa; Amaury; Ba-
rão; Bisconde; Casa Pêga; 
Churrascão Sousa; Com-

binação de Sabores; Dona 
Maria Pregaria; El Vagabun-
do; Fondue; Moutados; O 
Caçarola; Outeirinho; Papas 
na Língua; Páteo das Figuei-
ras; Porta-Enxerto; Príncipe; 
Refresco; Sara Cozinha Re-
gional; Tanoeiro, Torres; Tos-
co e Vinha Nova.

Apesar da não realização 
dos eventos culturais que 
acompanham habitualmente 
estes Dias à Mesa, a inicia-
tiva gastronómica vai regres-
sar com toda a qualidade e 

sabor.
Recorde-se que depois 

do sucesso alcançado em 
2019, os “Dias À Mesa” re-
gressaram em 2020 com 
mais iniciativas, mais res-
taurantes aderentes e ainda 
mais motivos de atração. 

Uma das novidades desta 
edição é o “Passaporte Gas-
tronómico”, que oferece um 
desconto de dez por cento 
nos restaurantes aderentes. 
Para além disso, o passapor-
te dá a oportunidade de jan-

tar ou almoçar gratuitamente 
num restaurante à escolha.

Refira-se que, devido à 
pandemia do Coronavirus, 
muitas das iniciativas não se 
puderam realizar, nomeada-
mente o Cabrito, os Rojões, 
a Cozinha Internacional e a 
Galinha Mourisca.

Com a abertura dos res-
taurantes e do período de 
desconfinamento, os “Dias à 
Mesa” regressam reforçando 

a nova estratégia municipal 
para o turismo, que alia a 
gastronomia à animação cul-
tural.

Depois do Bacalhau, os 
Dias à Mesa têm mais datas 
em agenda até ao final do 
ano. Setembro será o mês 
da cozinha Vegetariana, e 
novembro da castanha e das 
massas.

Nova edição aocntece de de 2 a 5, e de 9 a 12 de Julho

Regresso do Dias à Mesa vem com 
francesinhas e bacalhau

“O Hospital Trofa Saúde, em Vila Nova de Famalicão, 
reabriu e está a cobrar aos/às utentes pela proteção para 
a Covid-19”. A situação é reportada pelo Bloco de Esquer-
da, para o qual “é incompreensível que as instituições pri-
vadas de saúde possam usar e abusar desta forma dos 
utentes que recorrem aos seus serviços, pelo que é ne-
cessário que estas situações sejam clarificadas e regula-
mentadas de modo a que o abuso não prevaleça sobre o 
bom senso”.

O partido, que entretanto se dirigiu à ministra da Saú-
de com o objectivo de saber “se considera legítimo que 
as instituições privadas de saúde cobrem aos/às utentes 
pela higienização do espaço utilizado para atendimento”, 

e que “indique que medidas vão ser implementadas para 
proteger os/as utentes face aos abusos das instituições 
privadas de saúde”.

A iniciativa é dos deputados eleitos por Braga, José 
Maria Cardoso e Alexandra Vieira, que no documento en-
tregue na Assembleia da República, se referem ao exem-
plo de um utentes a quem foram cobrados cinco euros, 
esclarecendo que “o utente em causa, que levou a sua 
própria máscara e gel desinfetante de casa, e questionou 
a instituição sobre o porquê desta cobrança, tendo-lhe 
sido referido que a cobrança era para assegurar a higieni-
zação do espaço de atendimento”.

Bloco acusa Hospital da Trofa de “abusar 
dos utentes” ao cobrar protecção Covid-19
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Desde a morte de Geor-
ge Floyd nos EUA, provo-
cada pela intervenção ma-
nifestamente criminosa do 
polícia que procedeu à sua 
detenção, desencadeou-se 
naquele país uma vaga de 
protestos contra o racismo 
que acabou por se estender 
ao resto do mundo.

A Europa não foi excep-
ção. Instalou-se no nosso 
continente uma onda de pro-
testos que até se compreen-
deria não fosse o absurdo a 
que chegou em tão pouco 
tempo.

Quando na abertura dos 
telejornais se recebe a no-
tícia de que, em Londres, a 
estátua de Winston Churchill 
foi alvo de vandalismo, logo 
se percebe que as manifes-
tações não visam combater 
o racismo, mas sim colocar 
na ordem do dia a agenda de 
certo espectro político.

Se a luta fosse verdadei-
ramente contra o racismo ou 
qualquer tipo de descrimina-
ção racial, religiosa ou de ou-
tra natureza, então a imagem 
de Winston Churchill deveria 

seguir bem ilustrada nos car-
tazes dos manifestantes.

Ninguém necessitará de 
um estudo histórico muito 
aprofundado para reconhe-
cer Winston Churchill como 
um dos maiores defensores 
da democracia e da liberda-
de no seio europeu.

Churchill representa a luta 
contra os regimes totalitários 
que durante o século XX ten-
taram impor-se por toda a 
Europa. Foi ele o motor do 
combate à tirania nazi e ao 
regime comunista soviético, 
muito provavelmente os re-
gimes mais discriminatórios 
e criminosos que a história 
conheceu.

Por isso, desonrar a ima-
gem de um dos homens que 
mais lutou para que hoje os 
manifestantes possam sair 
à rua é um crime hediondo, 
totalmente inaceitável.

Infelizmente, como sem-
pre, a tendência acabou por 
chegar a Portugal.

No entanto, convém não 
esquecer, como ainda há 
dias foi noticiado, que Por-
tugal é dos países do Mundo 

com menos criminalidade, o 
que fará concluir, por maioria 
de razão, que será também 
um dos países com menos 
comportamentos racistas.

Com isto não pretendo di-
zer que não se deve comba-
ter o racismo, pois por muito 
resquício que seja, a ideia 
terá de ser o da sua abolição 
total.

O que já não aceito é que 
essa luta extravase o mínimo 
da decência e que determi-
nados quadrantes políticos a 
aproveitem para enxovalhar 
a nossa história.

Quando vemos legados 
históricos seculares ser des-
respeitados e desvenerados 
com o patrocínio de partidos 
e comentadores políticos, 
sob o pretexto de que repre-
sentam os tempos do escla-
vagismo ou do colonialismo, 
significa que a ignorância de 
uns está a ser aproveitada 
pela agenda política de ou-
tros.

Na verdade, aqueles que 
se aproveitam da ignorância 
dos outros não têm como 
objectivo combater o racis-

mo ou a descriminação, mas 
sim usar esse combate como 
meio para disseminar a sua 
ideologia.

Por isso, que ninguém se 
iluda. As manifestações an-
ti-racistas que hoje percor-
rem as ruas, mas sobretudo 
as redes sociais, deixaram 
de ser genuínas, pois foram 
manipuladas por quem pou-
co ou nada se importa com o 
que verdadeiramente repre-
senta o racismo.

OPINIÃO, POr Hélder PereIra, dePutadO dO CdS Na aSSembleIa muNICIPal

Manifestações manipuladas!
20.º aniversário 
da Associação 
Dadores 
de Sangue

O 20.º aniversário da Associação de Dadores de San-
gue de Vila Nova de Famalicão, ao contrário do 10.º, não 
foi festejado devido a esta pandemia que nos assola. O dia 
10 de Junho é tradicionalmente o da comemoração, mas 
as circunstâncias excepcionais levaram ao cancelamento.

No entanto, a associação não quer deixar passar o mo-
mento sem prestar homenagem a todos os que “doam o 
seu precioso sangue em favor dos doentes que dele ne-
cessitam”. O slogan “A melhor recompensa que podes ter, 
é a felicidade de poderes dar sangue” é o que melhor se 
aplica a este reconhecimento. “A todas as pessoas que 
de uma ou outra forma colaboram com esta Associação, 
na promoção da dádiva benévola de sangue, assim como 
á imprensa pela divulgação das mesmas, fica um “Bem 
haja”.

Recorde-se que a Associação de Dadores de Sangue 
de Vila Nova de Famalicão foi fundada a 15 de Junho de 
2000, por três pessoas de “boa vontade”, nomeadamente 
Carlos Rodrigo Silva, que concretizou um desejo de longa 
data que pertencia a seu pai; o dador Alberto Moreira da 
Silva e a Enfermeira Maria Manuela Ferreira, do Banco 
de Sangue do Hospital de Famalicão. Uniram-se outras 
pessoas e, ao longo deste 20 anos já foram muitas as que 
passaram pelos Órgãos Sociais e que vão gerindo os des-
tinos da mesma, ao serviço da promoção da dádiva de 
sangue, atualmente com a liderança de Joaquim Vilarinho. 

Anualmente, por várias localidades são promovidas 
cerca de quatro dezenas de colheitas de sangue, em 
parceria com o IPST e com o apoio de várias instituições 
locais. Dois grandes eventos são realizados anualmente, 
como a Festa de Natal e, a 10 de Junho o Dia do Dador de 
Sangue Famalicense, instituído em 2007, o que não acon-
teceu este ano devido á pandemia que nos assola, embora 
tenha havido a habitual colheita de sangue. 

PSP deteve indivíduo 
que escalou andaimes 
para entrar em prédio

A PSP de Vila Nova de Famalicão deteve no início da 
passada semana, cerca da uma da manhã, um de dois in-
divíduos que escalaram os andaimes das traseiras de um 
prédio da Rua Luís Barroso para se infiltrarem no interior.

Em comunicado, a polícia adianta que foi alertada para 
a situação através de uma chamada telefónica, e que, che-
gada ao local, já só um dos suspeitos ali se encontrava “a 
entrar na janela de uma habitação do referido prédio”. Os 
agentes da PSP “percorreram todos os andares”, acaban-
do por intercetar o suspeito, um cidadão com 33 anos de 
idade, “nas garagens do prédio debaixo de um dos veícu-
los”.

Foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Ju-
dicial de Vila Nova de Famalicão.
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A reabertura das piscinas 
municipais exteriores e inte-
riores irá acontecer no próxi-
mo dia 1 de Julho. O anúncio 
foi feito na passada semana 
pela Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, en-
tidade que tutela os equipa-
mentos.

Quanto às piscinas exte-
riores do complexo despor-
tivo de Famalicão estarão 

abertas até ao dia 15 de 
setembro, de terça a domin-
go, com dois períodos de 
utilização - 09h30 às 13h15 
e 14h15 às 18h00 – ambos 
limitados a uma capacidade 
máxima de 180 pessoas. De 
acordo com as regras este-
belecidas pela autarquia, 
que leva em consideração 
as circunstâncias adversas 
da Caovid-19, “os utentes 

não poderão utilizar o espa-
ço nos dois períodos, exceto 
se não tiver sido atingido o li-
mite máximo da piscina uma 
hora após a abertura do se-
gundo período de utilização”. 

Igualmente para o dia 1 de 
julho está marcada a reaber-
tura ao público das piscinas 
interiores de Famalicão, Jo-
ane e Ribeirão e os utentes 
interessados em voltar a fre-

quentar a escola municipal 
de natação deverão reativar 
a sua matrícula entre os dias 
15 e 30 de junho na secreta-
ria do respetivo complexo.

No caso da piscinas ex-
teriores, os balneários esta-
rão encerrados, funcionando 
apenas com WC. Os balne-
ários das piscinas interiores 
estarão abertos com o aces-
so aos chuveiros e secado-

res interdito e com um tempo 
máximo de permanência de 
10 minutos. É ainda obrigató-
rio o uso de máscara dentro 
dos complexos desportivos, 
a desinfeção das mãos e o 
distanciamento social. 

A excepção acontece 
com as Piscinas Municipais 
de Oliveira S. Mateus, onde 
a escola de natação irá man-
ter-se encerrada ao público, 
em virtude das obras que es-
tão a decorrer no complexo 
desde fevereiro ao abrigo do 
programa municipal de efici-
ência energética. 

Mais se informa que, se-
guindo as orientações da 
DGS, continuam suspensas 

as sessões de grupo para 
grávidas, idosos e pessoas 
com doenças crónicas, as-
sim como todas as sessões 
ao abrigo do programa mu-
nicipal “Mais e Melhores 
Anos”.

Entretanto, todas as pis-
cinas municipais têm já as 
suas secretarias abertas ao 
público com todos os servi-
ços em funcionamento, in-
clusive o pagamento da fatu-
ra da água e dos serviços de 
apoio à família (acolhimento, 
prolongamento e refeições).

Piscinas exteriores estarão abertas até 15 de setembro com dois períodos diários de utilização

Piscinas Municipais reabrem a 1 de julho

Satisfação dos utentes do CHMA 
“em nível elevado”

O inquérito anual para avaliação da satisfação e da qualidade apercebida pelos utentes do Centro Hospitalar do Médio 
Ave (CHMA), que inclui os hospitais de Famalicão e Santo Tirso, revela um grau de satisfação elevado.

O inquérito realizado no final do ano, visou serviços como o internamento, urgência, consulta externa e cirurgia de am-
bulatório. Foram estabelecidos 673 contactos telefónicos e, em suma, os resultados obtidos são os seguintes:

A avaliação do internamento revela um índice de satisfação superior a 80 por cento, com a exceção notória da Alimen-
tação que mereceu 69,1 por cento de satisfação.

Na Urgência, o pior desempenho é na Triagem, com 60,9 por cento de satisfação, um resultado em que é considerado 
o indicador “tempo de espera”. No entanto, nas restantes dimensões avaliadas o inquérito revela que 80 por cento das 
pessoas avalia o atendimento como “Bom” ou “Excelente”.

Na Consulta Externa, o funcionamento da consulta registou menor valor de satisfação, ainda assim de 72,2 por cento, 
tendo as restantes dimensões merecido avaliações que rondam também os 80 por cento.

Quanto à Cirurgia de Ambulatório, é aquele que revela melhores resultados, com índices de satisfação, em praticamente 
todas as dimensões apreciadas, superiores a 90 por cento.

A apreciação genérica sobre todas as áreas revela que os utentes manifestam “menor satisfação” quando se trata de 
avaliar aspetos organizacionais e de instalações e níveis de satisfação “muito elevados” quando avaliam dimensões rela-
cionais e a qualidade do atendimento, que merecem avaliações positivas sempre superiores a 90 por cento.
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O deputado famalicense 
do PSD na Assembleia da 
República, Jorge Paulo Oli-
veira “estranha” que o con-
celho de Vila Nova de Fama-
licão tenha sido deixado de 
fora da Lista dos territórios 
de implementação dos Pro-
jetos-Piloto previstos no Es-
tatuto do Cuidador Informal, 
o que leva a que os cuidado-
res informais famalicenses 
não se possam candidatar a 
benefícios, nomeadamente 
financeiros, técnicos ou de 
tempo de descanso. Por isso 
mesmo pediu esclarecimen-
tos à Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança 
Social.

Refira-se que a medida 
do Governo relativa aos cui-
dadores informais abre ca-
minho a que 30 municípios 
testem o conceito. 

Na interpelação dirigida 
a Ana Mendes Godinho, o 
deputado começa por recor-
dar a ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança 
Social que, no início do ano, 
foi precisamente em Fama-
licão que nasceu o projecto 
“Cuidar Maior”, desenvolvido 

pelo Centro Social e Paro-
quial de Requião, a Didáxis, 
Cooperativa de Ensino, e a 
Junta de Freguesia de Re-
quião, um projecto inovador 
e pioneiro no domínio dos 
“cuidadores informais”, o que 
torna mais “estranha” esta 
“exclusão”. Para Jorge Pau-
lo Oliveira “é surpreendente 
a circunstância de não se 
aproveitar o saber, a estru-
tura e uma rede social de 
suporte já existente o que 
denota,  que o Governo não 
foi sensível em analisar nos 
territórios os projetos que já 
se encontravam no terreno, 

auscultando-os na tentativa 
de ver a possibilidade de os 
envolver nos próprios proje-
tos-piloto”.

De acordo com Jorge 
Paulo Oliveira, no distrito de 
Braga não foi selecionado 
nenhum município urbano 
e com elevado número de 
habitantes, “e esse poderia 
ser perfeitamente, embora 
não o único, o de Vila Nova 
de Famalicão”. A selecção, 
denuncia, “contrasta com os 
compromissos assumidos 
pela ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança 
Social que, garantiu que a 

seleção iria recair sobre mu-
nicípios ora rurais, ora urba-
nos, grandes e pequenos, de 
modo a se obter vários tipos 
de necessidades e recursos 
sociais”.

Face àquilo que carac-
teriza de “factualidade ex-

posta”, o deputado quer 
que a ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança 
Social enuncie “os critérios 
que presidiriam à escolha 
dos municípios que integram 
a Lista dos territórios de im-
plementação dos Projetos-

-Piloto previstos no Estatuto 
do Cuidador Informal e que 
possam justificar a não inclu-
são na mesma do município 
de Vila Nova de Famalicão”.

Deputado do PSD pede explicações à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Famalicão fora de Projetos-Piloto, 
cuidadores informais fora dos benefícios

AML não falha tradição 
da oferta do Pão de Santo António 
a moradores e utentes

A Associação de Moradores das 
Lameiras (ALM) não falhou a tradi-
ção da distribuição de Pão de Santo 
António aos moradores do complexo 
habitacional. Benzido nas instala-
ções do Centro Social das Lameiras, 
pelo padre José Domingos Oliveira, 
foi partilhado pelos residentes das 
290 casas e utentes do lar do centro 
social das Lameiras. 

Jorge Faria, presidente da dire-
ção, sublinha a propósito da iniciati-
va que “esta tradição já remonta ao ano de 1985, e não seria esta pandemia que estamos a 
atravessar, que a ia alterar”. O mesmo responsável sublinha que em contexto de pandemia 
a tradição foi mantida no estrito cumprimento de “todas as medidas de segurança”.

Instituída e pelo benemérito Silvério Miranda, a distribuição continua desde então com 
o suporte de outros beneméritos, tais como a Ourivesaria Carvalho, padaria de Antas e 
atualmente com Padaria Madrugada. 
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Os que estão do lado de lá, sempre, assegurando tudo para todos

Gratidão, 
do verbo agradecer

São cá dos nossos. Estão entre os nossos familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. E, ao contrário 
de muitos de nós, não podem ficar em casa, isolar-se da rotina diária, num esforço colectivo de debelar 
o mais rapidamente possível esta pandemia de Covid-19. Protegem o bem-comum de maneira diferente, 
simplesmente porque é nas mãos deles que está a defesa do bem-comum. Falámos de médicos, enfer-
meiros,  agentes das autoridades, bombeiros, técnicos de farmácia, motoristas de longo curso, entre 
muitos outros profissionais que, nos supermercados, nas padarias, e por aí fora, não podem deixar de 
fazer o que fazem sempre, nem o podem fazer de maneira diferente.

É a todas essas pessoas que esta reportagem pretende “tirar o chapéu”, através de uma amostragem 
de testemunhos daqueles que são os seus receios, na exposição a que estão obrigados, mas também 
aquelas que são as suas experiências, apreensões e esperanças.

Para defender a liberdade de cada testemunho, que é pessoal e não pode, nem deve, ser confundido 
com as instituições e empresas a que estão vinculados, a maioria dos testemunhos foram concedidos 
anonimamente.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Os meus filhos sentem 
falta de abraçar os avós, 
nós sentimos falta de abraçar 
    os nossos pais... 

mas vai ficar 
tudo bem!”
Eduardo Oliveira, enfermeiro, começa o testemunho com 
uma mensagem de confiança da população em todos os 
profissionais de saúde: “os cidadãos podem e devem 
confiar em nós”. 
As vicissitudes da profissão que escolheram, garante, 
nunca serão maiores do que a missão que lhe está ine-
rente, sobretudo nestes dias de emergência social: “nós, 
profissionais de saúde, estamos habituados e treinados a lidar com inúmeras situações de emergência. Nesses momentos sabemos 
que temos que ultrapassar o cansaço e o stress, e é nossa obrigação profissional e ética cuidar de cada doente com todo o profis-
sionalismo, independentemente do nosso estado físico e emocional”.
Consciente do “momento difícil” que vivemos, por força da ameaça do Covid-19, que pressiona o Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), mas que o obriga à manutenção das respostas convencionais, a entreajuda entre profissionais é também essencial.
No entanto, do lado de lá de uma bata, está a pessoa. “Sempre me disseram: ‘quando entras no hospital deixa os teus problemas 
fora, quando saíres do hospital deixa os problemas profissionais dentro do hospital’. Se é fácil? Não.... mas é a profissão que esco-
lhemos. É nosso dever. Somos como todos os nossos concidadãos. Temos pais, companheiros, filhos, amigos”, refere a propósito 
dos dois lados de uma mesma pessoa. O momento de excepção torna ainda tudo mais difícil, reconhece: “no momento actual 
de luta contra o Covid-19, não é fácil de gerir a pressão física e psicológica que enfrentamos diariamente. Por um lado, pacientes 

assustados, familiares preocupados, desinformação que combatemos... Por outro lado, os meus filhos sentem a falta de abraçar os 
avós, nós sentimos a falta de abraçar os nossos pais... Mas vai ficar tudo bem!”. O obstáculo é real, mas o apelo à confiança: “vamos 

conseguir todos juntos ultrapassá-lo e voltaremos a sorrir todos juntos amanhã”. 
Entretanto, Eduardo Oliveira aproveita para salientar que a informação é essencial para derrotar este inimigo da mesma forma que a 

prevenção. “Esta é a arma mais forte que temos contra o Covid-19 e, em abono da verdade, contra todo o tipo de vírus. É nosso dever informar, 
esclarecer e ensinar, sempre! Já o fazíamos e continuaremos a fazê-lo”.

É importante “lavarem as mãos, manterem etiqueta respiratória, não mexer na face. Para quem tanto duvida da medida de “lavar as mãos “, penso 
que será útil saberem que todos os anos há o “Dia da Lavagem das Mãos”, decretado pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Lavar as mãos 
salva vidas”. Para além disso, é fundamental “manter distância das outras pessoas : o vírus não anda no ar. O vírus propaga-se quando alguém 

infectado tosse ou espirra. Por isso, sempre que se toca numa superfície 
é importante lavar as mãos. Não sabemos quem lá tocou ou se tossiu ou espirrou”.

No demais, “manter-se em casa é fundamental”. O isolamento social, frisa, “é uma 
medida de enorme importância. Sair apenas para trabalhar, ir comprar bens essenciais ou ir à farmácia. Lembremo-nos todos que somos 

todos responsáveis pela nossa saúde e pela dos outros”.
Perante suspeitas ou sintomas, contactar a linha SNS 24. “Trabalhei lá durante vários anos e conheço e sei da excelente equipa que 

constitui esse serviço à população”, sustenta.
Dos agentes do sistema, podem esperar um compromisso com o seu melhor, sublinha, “confiem no que as autoridades de saúde 

dizem e recomendam”, e “confiem no SNS”, ao qual se refere como “exemplo em toda a Europa pelas excelentes escolas de medi-
cina, enfermagem, técnicos de diagnóstico entre outros”. 

O Povo Famalicense regressa 
à edição impressa, depois 
de um período de suspensão 
por força da pandemia de 
Covid-19, com a publicação 
de algumas das reportagens 
que preparamos para a edição 
exclusivamente digital.
A que vê nas próximas 
três páginas data 
de 23 de Março, altura em 
que a pandemia começava 
a evidenciar-se no concelho, 
onde já existiam 20 casos 
confirmados.
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“Gostaria de dizer à população, para que permaneçam em casa, que se desloquem só em casos de necessidade, para compra de bens essen-
ciais. Que tomem as precauções devidas, segundo as diretrizes da DGS e que tenham esperança de que iremos ultrapassar este problema como 
conseguimos ultrapassar todos os outros. Somos um povo unido e resiliente. Daqui a algum tempo iremos estar todos a ‘comemorar’ a forma como 
ultrapassamos mais esta ‘guerra’”. As palavras são de um bombeiro, afecto a uma corporação do concelho, que apesar dos riscos inerentes à sua 
missão, não deixa ser optimista quanto ao sucesso nesta luta colectiva.

Do lado daqueles que não podem ficar em casa, assume que é “complicado” gerir a apreensão: “estamos a prestar socorro à população, muitas das 
vezes, sem certezas sobre o facto da pessoa se encontrar infetada, colocando em risco todos os que nos rodeiam, familiares e colegas de profissão. Os 
contactos com casos suspeitos são cada vez mais, o que exponencia a possibilidade de nos contagiarmos também”.  Para além da questão de 
saúde pública, aponta a desinformação como um inimigo que acresce: “muitas das vezes as pessoas estão em pânico, sem que a situação 
a isso obrigue, embora estejamos numa situação de alerta, e termos efetivamente de ter muitas precauções. Mas o pânico instalado 
pode levar a outras situações ainda mais gravosas, com os casos que ultimamente se tem verificado com as idas aos hipermer-
cados…”.

Do outro lado da farda, onde está a pessoa com família, que no final de um turno tem que regressar a casa, está, na-
turalmente, o receio face ao desconhecido. Regressa-se com “um misto de emoções”. A alegria de estar entre os seus, 
contrasta com o desconhecido, uma vez que “nesta fase, não conseguimos prever as consequências das exposições 
efetuadas durante esse mesmo turno”. No entanto, nem por isso perde a noção do essencial da sua missão, enquanto 
bombeiro: “temos que nos fazer valer pelo nosso lema: vida por vida”. 

Nas palavras de outro bombeiro, de 26 anos, estes dias são de teste constante às emoções: “é complicado estar 
constantemente com medo do que poderá estar do lado de lá. Basicamente temos que desconfiar de tudo e de 
todos. O protocolo e bastante rígido e volátil. O que hoje é amanha não é, mas juramos defender a causa do volun-
tariado e é essa força que nos move para a frente”.

À nossa missão de socorrer, sublinha, acresce muito a de “sensibilizar e informar toda a sociedade de como 
agir/reagir perante qualquer situação”, perante uma população que, regra geral, frisa, está “bastante mal 
informada”. Neste caso especifico, acrescenta, “as indicações são simples. Se está de quarentena ótimo, se 
não esta adopte todas as recomendacões de higiene e segurança e, caso apresente alguns dos sintomas, 
ou duvide de possível infecção, ligue para a linha de Saúde 24H (808 24 24 24). Vão demorar, mas eles 
atendem”.  

Quanto à conciliação da vida de quem presta socorro com a de um cidadão comum, com relações a 
pessoas que quer proteger, confessa: “neste caso especifico do COVID-19 é ter sempre aquele medo 
do que poderemos trazer ‘preso’ a nós, ou na nossa farda, que possa contaminar a nossa família”. Mas, 
“toca a sirene e... nada mais importa”, conclui acerca do espírito de missão que sempre se sobrepõe.

Bombeiros: o compromisso da missão 
e a apreensão face ao risco

Farmacêutico: “a maioria das pessoas 
ainda não está com os pés assentes na terra 
para o que é isto” 

                             “Sinto-me lisonjeado por pertencer a uma classe de trabalhadores que ajuda, ouve e apoia os outros mesmo nos momentos    
               em que a família não pode lá estar”. É desta forma que um jovem farmacêutico de 25 anos encara a missão de que está  
        investido, como profissional da área da saúde, e que por estes dias ganha particular significado por força da ameaça 
    de saúde pública que vivemos com o Covid-19. Ainda que “a gratificação de ajudar os outros não se sobreponha à 

preocupação que temos, ao voltar a casa, depois de mais um dia de trabalho, por podermos estar a prejudicar a 
saúde dos nossos”.

No contacto que estabelece com centenas de pessoas diariamente, admite que “a maioria das pessoas 
ainda não está com os pés assentes na terra para o que é isto”. A maioria, constata, “não entende o porquê 
de tomarmos todas as medidas de segurança para diminuirmos a possibilidade de contágio, e chega a ser 
frustrante quando nos perguntam, com um tom irónico, ‘acha que isto é mesmo necessário?’. “Não é preci-
so exagerar”, cita das palavras dos clientes, e continua socorrendo-se da experiência destes dias: “parece 
que estamos com lepra, que nem podemos chegar perto uns dos outros, isto é um exagero”.

Do lado da responsabilidade, os profissionais não têm máscaras nem para si próprios. No entanto, 
esse é um material dispensável a partir do momento em que “estamos a trabalhar atrás de um vidro para 
nos mantermos mais seguros, trabalhamos de luvas, desinfetamos o local de trabalho, mãos, bem como o 
multibanco entre cada atendimento”. Para além disso, “duas vezes por dia fechamos a farmácia ao público 
para a desinfetarmos”.

Quanto a stocks, “máscaras não temos, álcool gel temos pouco”. Neste momento, adianta, “os stocks 
gerem-se rateando as quantidades que são vendidas a cada pessoa, atitude tomada pela farmácia que 

também não é encarada de bom tom por certos clientes”.
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Para um motorista de longo curso, estar ausente de casa, semanas a fio, já é duro. Imagine-se então ter que continuar, nos 
dias em que a ameaça do Covid-19 espreita pela Europa fora. Imagine-se ter que continuar a trabalhar perante a soma de no-
vos factores: à questão do estar longe de casa soma a exposição ao risco elevado de contaminação, que por sua vez soma à 
preocupação da família quanto à integridade do seu familiar, e soma ainda à preocupação que o próprio carrega por não estar 
em condições de assistir imediatamente a família perante qualquer situação.

O motorista de longo curso que nos concedeu o seu testemunho, trabalha numa das maiores empresas europeias de trans-
porte de mercadorias, tem 43 anos de idade, e vive na primeira pessoa este misto de preocupações. “Não é fácil estar três ou 
quatro semanas longe de quem amo, mas a coisa vai. Já foi muito pior. Eles são fortes e isso dá me força para nunca desistir”, 

refere acerca de uma profissão que, essencialmente por estes dias, deixa a família “aflita, como seria de esperar”, mas, acredita, “tem confiança em mim, e lá no fundo sentem orgulho pelo 
que faço, por eles e pelos outros”.

O motorista, que esteve em Itália no início do surto de Covid-19, e teve que se manter atento a si nas semanas seguintes, admite que não valorizou muito a situação, mas hoje já não o 
faz, “Depois de brincar com a situação do Covid-19, já olho para a situação com outros olhos”, refere a propósito, e acrescenta: “vou tentando manter a calma, vou brincando com a situação, 
que é muito séria e grave, mas já faz parte de mim ir levando a vida como uma brincadeira. Confesso que já não durmo como antes, muito devido ao meu trabalho, longe de tudo e de todos, 
sempre com o pensamento em casa, hoje muito mais do que ontem. Mas sempre confiante que vamos todos ultrapassar este vírus. Eu a brincar dizia que pelo facto de o vírus ser chinês ia 
durar pouco, mas este é dos ‘bons’. Levem isto a sério, sem perder o sentido de humor”. Do outro lado do dramatismo para o qual não quer contribuir, certo de que este é mais teste que a 
Humanidade irá passar com distinção, desabafa: ““claro que tenho medo pelos meus três filhos, pela minha mulher, pelos meus pais”.

Quanto às vicissitudes do trabalho em plena crise de saúde pública, o motorista profissional, adianta que para já não tem sentido constrangimentos na circulação pela Europa. No entanto, 
assinala: “já noto alteração nas pessoas onde vou descarregar. Não podemos entrar nos armazéns, temos de nos desinfectar muito bem quando nos dirigimos aos escritórios, mas no geral 
ainda está tudo normal”. Por seu turno, no caminho as dificuldades são tão simples quanto “ir a uma área de serviço para comprar pão, ir à casa de banho ou tomar banho, porque o acesso 
já começa a ser barrado, e onde não o é só se entra de forma controlada”.

Motorista de longo curso: assegurar 
o fornecimento, percorrendo 
a ameaça Europa fora

Para um membro das forças de segurança, estar na linha da frente, neste momento difícil para o país e para o mundo, é estar obrigatoriamente 
numa situação de risco. Porque não podem deixar de fazer o que fazem sempre. Porque o fazem em condições de exposição ao perigo de contami-
nação.

“Saio de casa sempre com receio de voltar e trazer comigo o vírus, mas temos que continuar a fazer o nosso trabalho”. Este é o sentimento de 
um desses agentes da autoridade, que carrega consigo a responsabilidade da função que desempenha e, simultaneamente, a preocupação de estar 
sujeito a uma contaminação que por seu intermédio pode atingir familiares e amigos. Ainda por cima, por estes dias é-lhes pedido que o controlo da 
população seja feito ainda com “maior visibilidade”, ou seja, mais expostos, de modo a passar precisamente a mensagem de “estarmos no terreno para 
controlar as movimentações das pessoas e garantir que as limitações impostas são cumpridas”. Tudo isso feito num quadro de escassez de material de 
protecção individual, sublinha, porque a hierarquia lhes pede que as máscaras disponibilizadas sejam usadas apenas perante as situações de suspei-
tas fundadas de contágio pela pessoa com a qual têm que interagir. Tarefa difícil, admite, porque não cabe a membros das forças de segu-
rança faze diagnósticos preliminares de infecção por Covid-19. Para além disso, “não há luvas, não há substância desinfectante para 
as mãos, o que torna tudo mais complicado”, desabafa, acrescentando que os dispositivos desta natureza que vão usando são a 
expensas dos próprios.

No que é que se traduz o constrangimento diário de quem tem que estar na linha da frente? É tão fácil, quanto difícil. Fácil 
chegar a casa, ao final de um dia em que tudo correu, aparentemente, bem. Difícil chegar a casa, ao final de um dia, sem 
saber se esta ou aquela situação, por mais cuidados que se tenha, permitiu o contágio por Covid-19. “É chegar a casa 
com vontade de abraçar os meus filhos, mas ter que evitar algum contacto, por prevenção. É um ambiente doméstico 
diferente, porque se foge a esse contacto para evitar que uma eventual infecção nossa chegue até eles”, revela.

Apesar de tudo, este agente da autoridade considera que, pelo menos a população da sua área de intervenção, 
“captou bem a mensagem”. “A população, e esta é a minha percepção, tem tido consciência, e tem agido com 
responsabilidade. Isso nota-se. Os cafés estão todos fechados, os restaurantes a funcionar apenas em regime 
de take away, nota-se que as pessoas estão a cooperar, o que é muito bem”. 

Não deixa de apelar, contudo, aos que ainda continuam cépticos perante a ameaça: “não saiam de casa, 
mesmo, principalmente as pessoas dos grupos de risco, como idosos e doentes crónicos. Vamos todos fazer 
a nossa parte para que possamos todos regressar à normalidade o mais rapidamente possível”.

Forças de segurança: 
material de protecção individual 
escasso, expõe profissionais ao risco
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VISITE O NOSSO SITE EM: 
WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM

VENDO
Terreno para construção 

em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

DIVERSOS
PART-TIME
DAS 16H AS 20 H

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

TLF.: 252 044 173 
VENDO
T2 em Oliveira

 S. Mateus c/ vaga de
 garagem. 79.000€.

TLM.: 914 904 464

VENDO
Casa grande c/ terreno 

em Calendário.
TLM.: 969 994 181 

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

25 ANOS DE ATIVIDADE

EMPRESA 
CERTIFICADA

VENDO
Loja/ Armazém

 em Vila das Aves. 
Bom preço.

TLM.: 914 904 464

ARRENDO
Terreno A206

 Famalicão - Póvoa 
c/ 8100m².Bom preço.
TLM.: 914 904 464

VENDO
Lote de terreno em Delães 
c/ todas as insfraestruturas. 

Bem localizado. 
Boa exposição solar.

TLM.: 962 189 593

VENDO
2 Máquinas de Bordar 

de 12 cabeças. 
A trabalhar.

TLM.: 969 994 181 

VENDO
T2 na cidade.

TLM.: 969 994 181

ALUGA-SE
Pavilhão c/ 2 pisod de 3m² 

cada c/ parque privativo
 a 100m da E.N. 

Famalicão/Barcelos. Louro.
TLM.: 963 080 520

DESCONFINE-SE COM ESTA
UMA SRA. ESTRADISTA

Se já entrou em desconfinamento e está a pensar numa estradista espaçosa e segura 
para as férias, aqui tem uma excelente carrinha. 
Uma OPEL INSIGNIA ST 2.0 CDTi Cosmo ecoFLEX com menos de 81.000 km, 
diesel, 1.956 cc, 130 cv e caixa de 6 velocidades. Bom estado, uso particular e único 
dono. Matrícula nacional (dez. 2011). 9.800 € negociável. Mais pormenores e fotos 
no olx. TLM.: 969 270 092

ALUGO
Vaga de garagem

 no Vinhal. 50€
TLM.: 914 904 464 

PRECISA-SE
Empresa do sector alimentar 

de ultra congelados, em V. N. de Famalicão, 
recruta Op. Fabril para o  3º turno. 

Preferência por residentes 
no concelho de Famalicão.

TLF.: 252 331 750

ALUGA-SE
Apartamento T3 

Duplex na cidade.
929 076 200 | 929 067 100 

VENDO
Balança de relógio

400kg. Marca cachapuz 
e mobiliário de escritório.
TLM.: 963 080 520

VENDE-SE
T2 Centro 

de Famalicão
TLM.: 916 913 498

SENHORA
Faz acompanhamento de idosos 

ao domicílio c/ transporte 
prórpio noite e dia.

TLM.: 911 019 159
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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

DOCE 
MULHER
40tona, toda boa. 

Adoro dar 
miminhos e 
beijinhos.

Meiguinha, 
simpática. O 

natural delicioso. 
Atende nas

calmas.

 910 735 530

PORTUGUESA
Cheinha, deliciosa, loira, 

sexy e sensual. 
Pronta para te dar prazer. 

O natural.
TLM.: 917 392 262

RELAX RELAX

CHINESINHA
MESTIÇA

Fruto do desejo, 
magrinha, 

deliciosa! Safada, 
meiga e carinhosa 
absoluta na cama. 

Puro prazer. 
Tudo o que

 procuras. venha
conferir s/ pressas.

910 176 945

FAMALICÃO 
Lara. 

Morena exótica
TLM.: 916 130 100

FAMALICÃO
Morena jovem. 

Convívio e massagens. 
Não atende n.º privados.
TLM.: 915 551 751

PEQUENA 
CABRITINHA

Loira, sexy, 
oral natural 

e muitos beijinhos.
TLM.: 911 158 272

BRASA NA CAMA
Mamas médias, corpo quente, 

grelinho avantajado, ratinha aper-
tadinha faminta por um bom sexo. 

Adoro chupar e ser chupada. 
Sou safada na cama.Faço oral 
que vais gemer de tanto prazer. 

Quentinha e envolvente.
TLM.: 912 446 992

1.ª VEZ MORENA GOSTOSA

1.ª VEZ MARIANA
Morena gostosa, atraente, 
meiguinha, completinha, 

O nat., um bom 69.
TLM.: 924 393 258

LENA 
RAINHA DO ORAL

Sexy, elegante, muitos 
miminhos, completa.

TLM.: 915 104 229

SATISFAÇÃO 
GARANTIDA
21 anos, adoro 
chupar fundo 

até ficar de boca 
cheia. Vou esfre-
gar a ratinha na 

tua cara, sou safa-
dinha. An*l até ao 
climax. Gosto de 

beijos. Or*l natural 
até ao fim.

 912 445 574

MUDANÇA 
DE INSTALAÇÕES

ESTAMOS NA 
RUA LUÍS BARROSO, N.º 146

(junto ao Parque da Juventude)

PROCURE 
AQUI O SEU 

JORNAL GRATUITO

FAMALICÃO
Loira, sexy, magra, peito 

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

Todas as posições
 nas calmas.

TLM.: 918 081 000

PEQUENA 
CABRITINHA

Loira, sexy, 
oral natural 

e muitos beijinhos.
TLM.: 911 158 272

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

CONTACTO: 
912 811 606

EMAIL:
geral@opovofamalicense.com




