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Cerimónia marcada para o próximo domingo, pelas 16h30

Novos órgãos do MunicípioNovos órgãos do Município
empossadosempossados

Saiba quem são Saiba quem são 
os novos e os velhos os novos e os velhos 
protagonistas protagonistas 
no ciclo autárquico no ciclo autárquico 
que agora se inicia.que agora se inicia.
Págs. 3 e 4Págs. 3 e 4

Selos Visão’25 premiaram 
16 projectos inovadores
Pág. 6

Requião tem novo 
Pavilhão Multiusos
Pág. 9

Desemprego 
voltou a subir
Pág. 9
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Falar Direito,
por Costa Salgado

Incumprimento 
de responsabilidades 
parentais

Tendo em consideração os ecos 
de aprovação, à metodologia de 
trazer para esta secção do Jornal, 
casos concretos decididos em Tribu-
nal…volto a publicitar um caso julga-
do, para servir de orientação ao leitor 
que poderá ser confrontado com uma 
situação semelhante!...

A DECISÃO
O Tribunal da Relação de Guimarães (TRG) decidiu que: 

“ficando acordada a actualização anual automática do valor 
da pensão de alimentos, em função da valorização salarial 
do progenitor obrigado ao seu pagamento, não pode este 
compensar os valores que não pagou, em resultado dessas 
actualizações, com montantes que, por sua iniciativa, en-
tregou a mais em anos anteriores, nem com os valores que 
entregou nos períodos de férias que passou com as filhas”.

O CASO
Uma mãe recorreu a tribunal e alegou o incumprimen-

to da regulação de responsabilidades parentais, contra o 
pai das suas duas filhas menores. Fê-lo afirmando que, por 
sentença proferida em Fevereiro de 2013, ele tinha ficado 
obrigado a pagar uma pensão de alimentos no valor de 100 
euros, a cada uma das filhas; quantia essa, a actualizar, 
anualmente, no início de cada ano civil, de acordo com a va-
lorização do seu vencimento. Não obstante, até Dezembro 
de 2016, ele optara por pagar 150 euros, tendo em Janeiro 
de 2017 decidido pagar a quantia inicialmente estipulada. 
Em consequência, ela recorreu a tribunal. Em Janeiro de 
2019, o Juiz determinou o aumento da pensão para 110 eu-
ros, mensais. O pai contestou dizendo que ao longo dos 
anos até pagara “mais do que devia” e que, ao contrário do 
que lhe era exigível, pagava a pensão de alimentos mes-
mo no mês em que tirava férias com as suas filhas. Mas, o 
Tribunal de 1ª instância julgou a acção procedente, porque 
reconheceu o incumprimento do progenitor. Inconformado, 
o pai recorreu para o TRG.

O JULGAMENTO DO RECURSO
O TRG julgou improcedente o recurso e confirmou, na 

íntegra, a sentença recorrida, conforme acima transcreve-
mos a síntese do Acórdão.

Pois que, a inclusão de uma cláusula de actualização do 
montante das prestações de alimentos devidos a menores, 
indexada a um índice ou à valorização salarial do obrigado, 
constitui um elemento essencial para impedir a erosão mo-
netária do valor inicialmente determinado, face ao aumento 
do custo de vida que sempre se verifica e ao aumento das 
despesas que resultam de uma modificação das necessi-
dades dos menores, à medida que vão crescendo. Visa-
-se, assim, a prossecução e a prevalência do interesse da 
criança, ou do jovem, para que a organização da sua vida 
e o seu desenvolvimento se processem em condições de 
estabilidade, com garantia da sua subsistência.

Está expressamente vedada a possibilidade legal de o 
devedor da prestação alimentícia considerar esta extinta, 
por compensação, com qualquer crédito de que seja titular 
contra o seu credor; não pode o mesmo pretender compen-
sar os valores que não pagou a título de actualizações da 
prestação de alimentos, com os montantes que, por sua ini-
ciativa, entregou a mais em anos anteriores, nem com os 
valores que entregou nos períodos de férias em que passou 
mais tempo com as menores.

Esses montantes pagos em excesso, para além do mon-
tante pecuniário inicialmente fixado, constituem meras li-
beralidades (doações) que não dispensam o progenitor do 
cumprimento integral das obrigações alimentícias que em 
momento ulterior se foram vencendo. Além disso, a nature-
za especial da obrigação de alimentos, dos pais para com 
os filhos, obsta a que o progenitor que não reside habitual-
mente com os menores, possa reduzir a prestação de ali-
mentos, já fixada, em função do tempo que passa com os 
filhos.

REFERÊNCIAS: Acórdão do Tribunal da Relação 
de Guimarães, proferido no Proc. 2283/17.8T8BCL, de 
27/05/2021; Código Civil: Artigos 847º, 2005º e 2008º.

Para lá de mau! 
Este é o estado do pavimento da Rua 24 de Junho, 

que liga as freguesias da Lagoa e de Antas.
Buraco, sim! Buraco, sim!

Repavimentação urge, a bem da integridade das viaturas 
que por ali circulam, muitas vezes procurando escapar 

ao trânsito das vias principais de acesso à cidade!

A Assembleia da Repú-
blica aprovou, na passada 
sexta-feira, um Projeto de 
Resolução que recomenda 
ao Governo a requalificação 
da EB 2,3 Júlio Brandão, da 
autoria do deputado famali-
cense do PSD, Jorge Paulo 
Oliveira.

A novidade é avançada 
pelo próprio, em nota de im-
prensa, adiantando que ape-
nas os deputados do Partido 
Socialista não votaram favo-
ravelmente a recomendação, 
optando pela abstenção. 

O referido Projeto de 
Resolução recomendando 
ao Governo que em “cola-
boração com a escola e os 
agentes educativos projete 
e materialize uma interven-
ção profunda na EB 2,3 Júlio 
Brandão de modo a resolver 
os seus visíveis problemas 
infraestruturais e concep-
tuais há muitos anos legiti-
mamente denunciados pela 
comunidade educativa, de 
modo a devolver à mesma 
as condições que todas as 
escolas devem ter para um 

ensino moderno e de quali-
dade”.

Na exposição apresenta-
da aos parlamentares, consi-
dera que “as “mazelas” pro-
vocadas pela passagem do 
tempo e o modelo concep-
tual próprio da época da sua 
construção, não são consen-
tâneas com a escola moder-
na e funcional dos tempos de 
hoje e às atuais exigências 
curriculares”.

Jorge Paulo Oliveira recu-
perou as palavras do diretor 
do Agrupamento de Esco-

las, proferidas em setembro 
de 2018, aquando da cele-
bração dos 50 anos da EB 
2,3 Júlio Brandão, em que 
afirmou que a instituição 
demonstrara em variadas  
ocasiões ter sido “capaz de 
se reinventar, de acomo-
dar a inovação, como uma 
oportunidade e nunca como 
uma dificuldade”, mas que 31 
anos depois da abertura do 
edifício “a prioridade deve 
ser colocada nas instalações 
da escola, os professores 
fazem um esforço tremendo, 

mas há coisas que são estru-
turais”, referindo-se ao edifi-
cado. De referir que o edifício 
em causa, bem no centro da 
cidade e na zona escolar,  
entrou em funcionamento no 
ano letivo de 1987/88, sendo 
que não mais recebeu qual-
quer intervenção de fundo 
que o adequasse à evolução 
dos tempos e á degração na-
tural do edificado.

 A EB 2,3 Júlio Brandão 
que já foi reconhecida pela 
UNESCO como um exemplo 
a seguir na rentabilização e 
humanização dos espaços 
escolares, uma aposta das 
várias direções da escola 
longo dos anos é, no muni-
cípio de Vila Nova de Fa-
malicão, uma das escolas 
sobre a alçada do Ministério 
da Educação é uma das que 
apresenta “maiores necessi-
dades apresenta em termos 
de intervenção no seu edifi-
cado”.

Projecto de Resolução apresentado por Jorge Paulo Oliveira 
aprovado com a abstenção dos deputados do PS

Parlamento recomenda ao Governo
requalificação da Júlio Brandão
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Venceu as autárquicas do 
passado domingo e toma já 
posse do cargo de presiden-
te da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão no 
próximo domingo, dia 10, pe-
las 16h30, numa cerimónia 
que terá lugar na Casa das 
Artes.

Mário Passos, assim 
como os restantes eleitos 
mandatados para o próximo 
ciclo autárquico - 2021/2025 
-, tomam posse dos respec-
tivos cargos numa Assem-
bleia Municipal de tomada 
de posse, presidida pelo pre-
sidente da Assembleia ree-
leito, Nuno Melo. Na sessão 
serão empossados os onze 
vereadores que vão compor 
o executivo municipal. Sete 
eleitos pela Coligação Parti-
do Social Democrata (PSD) / 
Centro Democrático e Social 
– Partido Popular (CDS-PP) 
e quatro eleitos pelo Partido 
Socialista (PS) (ver página 
seguinte).

Para a Assembleia Muni-

cipal, tomam posse cerca de 
35 deputados eleitos. Duas 
dezenas são da Coligação 
PSD/CDS-PP, 13 do PS, um 
do Chega e um da Coligação 
Democrática Unitária (CDU). 
Integram ainda o órgão os 
34 presidentes de Junta de 
Freguesia que, em conjunto 
com os deputados eleitos, 
vão eleger nesta primeira 
sessão da Assembleia do 
novo ciclo autárquico, o pri-
meiro e o segundo secretário 
do órgão.

Recorde-se que Mário 
Passos, encarregue de su-
ceder a Paulo Cunha, que 
governou o município desde 
2013, venceu as eleições 
para a Câmara Municipal 
com 52,88 por cento dos 
votos, significando o voto de 
40.143 eleitores famalicen-
ses. 

O próximo presidente da 
Câmara nasceu na fregue-
sia de Nine em 1966 e licen-
ciou-se, no ano de 1991, no 
curso de Física e Química, 

pela Universidade do Minho 
(UM). Nesse mesmo ano, in-
gressou no grupo disciplinar 
do Departamento de Quími-
ca da Escola de Ciências da 
UM, iniciando, assim, a sua 
carreira académica como as-

sistente estagiário.
Em 1994, realizou as 

suas Provas de Aptidão 
Pedagógica e Capacidade 
Científica e iniciou as suas 
Provas de Doutoramento, 
na referida universidade, em 

cooperação com o Instituto 
John Innes Centre Resear-
ch Park, Norwich, em Ingla-
terra, tendo concluído o seu 
Doutoramento em Ciências 
no ano de 1998, tornando-se 
Professor Auxiliar.

Foi presidente da Comis-
são de Estágio da Licen-
ciatura de Física e Química 
e secretário da Comissão 
Coordenadora de Estágios 
da mesma universidade. In-
tegrou, também, o Grupo de 
Missão para a Qualidade do 
Ensino/Aprendizagem e par-
ticipou na organização de 
palestras, seminários e con-
gressos.

Em 2004, Mário Pas-
sos foi convidado pelo XV 
Governo Constitucional da 
República Portuguesa, para 
Delegado Regional de Bra-
ga do Instituto Português da 
Juventude. Neste período, 
implementou e desenvolveu 
diversos programas, direcio-
nados aos jovens e ao teci-
do associativo do distrito de 

Braga, em temáticas como 
a empregabilidade, a inova-
ção, o empreendedorismo, o 
associativismo, o voluntaria-
do, entre outras.

Passos chegou ao 
executivo em 2009

Em 2009, foi eleito vere-
ador da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, 
numa altura em que a pre-
sidência estava a cargo de 
Armindo Costa, que saiu em 
2013, cumpridos que esta-
vam os três mandatos con-
secutivos possíveis à luz da 
lei em vigor que impõe uma 
limitação. Exerce funções de 
vereador até à presente data, 
tendo assumido funções em 
cerca de dez pelouros da 
governação autárquica. No 
mandato que agora cessa 
teve a seu cargo as pastas 
das Freguesias; e Desporto 
e Tempos Livres.

Assembleia de Tomada de Posse marcada para o próximo domingo, pelas 16h30, 
na Casa das Artes

Mário Passos é o senhor que se segue 
na presidência Câmara



Um novo ciclo autárquico está prestes a começar. Mário 
Passos, eleito presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão no passado dia 26 de setembro, toma posse no 
próximo domingo e com ele novas e velhas caras da gover-
nação municipal.

Consigo avançam para o executivo municipal mais seis 
protagonistas na governação da autarquia famalicense, tota-
lizando os sete mandatos atribuídos à coligação PSD/PP, em 
resultado de uma votação de 52,88 por cento dos eleitores. 
Os quatro mandatos atribuídos ao PS, que obteve 32,16 por 
cento, fecham um executivo de onze elementos.

Já conhecidos, são Ricardo Mendes, Augusto Lima e So-
fia Fernandes. O primeiro, e segundo da lista, tem 47 anos, é 
militante e dirigente concelhio do CDS-PP. Jurista de forma-
ção, assume o cargo de vereador do município desde 2005. 
Chegou ao executivo pela mão de Armindo Costa, que em 
2001 interrompeu um ciclo de governação socialista da Câ-
mara. Manteve-se no executivo quando, em 2013, passou a 
ser Paulo Cunha a cara do projecto governativo da coligação 
PSD/PP. De resto, ganhou força nos últimos dois mandatos 
ao assumir o cargo de vice-presidente nos seus dois manda-
tos que agora findam. Assume os pelouros dos Assuntos Ju-
rídicos e Contencioso; Património; Proteção Civil; Segurança; 
Mercados e Feiras; e Defesa do Consumidor.

Já Sofia Fernandes, de 46 anos, é o terceiro elemento da 
lista e estreou-se em funções executiva em 2013. A farma-
cêutica, vem assumindo os pelouros da Família; Juventude; 
Saúde Pública; Voluntariado; Ocupação do Espaço Público; 
Promoção da Igualdade; e Mobilidade e Segurança Rodovi-
ária.

Augusto Lima, de 47 anos, é o quarto membro da lista e 
tal como Sofia Fernandes chegou à vereação em 2013, no 
segundo mandato de Paulo Cunha. É natural de Famalicão é 
mestre em Economia e Gestão de Inovação, e tem assumi-
do as pastas da Economia, Empreendedorismo e Inovação; 
Turismo; Internacionalização; e Desenvolvimento Territorial 
Integrado.

As caras novas são também três. Pedro Oliveira, o quinto 
elemento da lista da coligação PSD/PP, tem 43 anos e reside 
em Ribeirão.  Formado em Educação Física e Desporto, é 
actualmente professor no Agrupamento de Escolas Camilo 
Castelo Branco.

O sexto elemento da lista e membro natural do próximo 
executivo sé Luísa Marlene Azevedo, assistente técnica de 
41 anos.

No sétimo posto, Hélder Pereira, de 36 anos, assegura 
a segunda presença do CDS no executivo de coligação. O 
advogado, de Santiago da Cruz, vem assumindo o cargo de 
deputado na Assembleia Municipal nos últimos mandatos.

A haver alguma renúncia no elenco acima, ao que O Povo 
Famalicense conseguiu apurar, apenas se colocará quanto 
ao sexto elemento da lista, sendo que, nesse caso, o execu-
tivo municipal ficará fechado com Vítor Pereira, de 43 anos, 
licenciado em Gestão Pública. É natural de Oliveira Santa 
Maria, onde reside. Em todo o caso, a haver uma renúncia, 
não acontecerá de imediato.

PS com novos protagonistas no executivo

Do lado do PS, as caras da oposição no executivo muni-
cipal são quase todas novas, comparando com o mandato 
anterior, em que Nuno Sá, Célia Menezes e Vítor Pereira re-
presentaram o partido. Todos desaparecem das listas apre-
sentadas aos órgãos municipais.

Estreante é Eduardo Oliveira, que em fevereiro do ano 
passado chegou à liderança do PS famalicense, com um pro-
jecto de assumido rompimento com a forma como o partido 
vinha sendo gerido nos últimos anos. O enfermeiro especia-
lista em Saúde Materna e Obstétrica, tem 37 anos, é natu-
ral de Lamego, e saiu derrotado das eleições com 32,16 por 
cento dos votos. Nunca assumiu qualquer cargo nos órgãos 
autárquicos municipais. 

Ao contrário dos dois seguintes elementos da lista do PS, 
que deverão assumir o cargo de vereadores.  Paulo Folha-
dela, conhecido militante do PS e reputado advogado fama-
license, será o segundo empossado pelo PS. Tem 45 anos e 
foi deputado municipal do PS nos últimos anos.

Maria Augusta Santos é outra experiente em matéria de 
responsabilidade autárquicas. A professora, de 65 anos, já 
foi presidente da Junta de Lousado, vereadora e deputada à 
Assembleia da República.

A bancada do PS deverá ficar fechada com Juliana San-
tos, de 27 anos, gestora de logística. No passado já a vimos 
substituir pontualmente colegas de vereação que estavam 
impedidos de estar presentes nas reuniões do executivo mu-
nicipal.

Nuno Melo preside Assembleia Municipal 
há 20 anos

Para a Assembleia Munici-
pal de Vila Nova de Famalicão, 
igualmente empossada na ce-
rimónia do próximo domingo, 
Nuno Melo volta a presidir o 
órgão. Será ele que estará 
encarregue de empossar os 
novos órgãos e reassumir o 
cargo que tem a sua cara há 
20 anos.

O militante do CDS, de 55 
anos, é licenciado em direito. Actualmente é deputado no 
Parlamento Europeu, mas também já foi durante anos depu-
tado da Assembleia da República.

Os mandatos, em consequência das autárquicas, ficam di-
vididos em 20 para a coligação PSD/CDS-PP, 13 para o PS, 
um para o Chega, que ultrapassa a CDU e se assume como 
terceiro partido mais votado, sendo que também a CDU elege 
um deputado, mantendo a expressão do último mandato.

Jorge Costa lidera bancada socialista

A liderar a bancada do PS 
deverá estar Jorge Costa, 
aquele que era o cabeça de 
lista do PS à Assembleia Mu-
nicipal. O advogado, de 53 
anos, foi vereador do último 
executivo municipal socialista 
e deputado municipal.

Consigo compõem o elen-
co do PS Paulo Pinto, 47 anos, 
que já vem tendo palco na As-

sembleia Municipal nos últimos anos; Isabel Silva, 55 anos; 
Ricardo Vale, 45 anos; Elisa Costa de 55 anos; Luís Miran-
da da Silva, 25 anos; Herculano Sampaio Barbosa, 70 anos; 
Ana Isabel Fernandes, 48 anos; Rui Carvalho, 43 anos; Sónia 
Azevedo, 27 anos; José Pereira, 45 anos; Elsa Lopes de 50 
anos; e Luís Monteiro, 38 anos.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Coligação PSD/PP volta a ganhar e assegura continuidade do projecto governativo 
iniciado em 2001

Novo ciclo autárquico começa 
com velhas e novas caras
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Chega! elege e passa a 3.º mais votado, 
CDU segura mandato único

O Chega! ficará represen-
tado pelo cabeça de lista à 
Assembleia Municipal, João 
Pedro Castro, e a CDU pela ca-
beça de lista Tânia Silva. 

O BE deixa de ter, para este 
mandato, a representação no 
órgão que vinha assegurando 
nos últimos anos, e onde já 
chegou a ter dois deputados.
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“Olhar a história pelo retrovisor não nos 
tolhe o olhar sobre o futuro”. A frase é do pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, Paulo Cunha, que na última 
sessão solene dos 186.º anos do Dia do 
Concelho a que presidiu nessa qualidade, 
na passada terça-feira, se mostra convicto 
de que “a melhor forma de homenagearmos 
o passado, de reconhecermos os feitos, é 
continuar a crescer, é chegar cada vez mais 
longe, é ter cada vez mais sucesso”. 

É precisamente deste espírito que se 
encontram imbuídos os Selos Famalicão 
Visão’25, que pela sexta premiaram as ac-
ções e iniciativas de empresas, associações 
e instituições que com a sua criatividade e 
ambição contribuem para o fortalecimento 
da comunidade famalicense. Este ano foram 
entregues 16, um número que fecha um ciclo 
de quase uma centena já distinguidos desde 
a primeira edição, em 2016.

Responsável pela dinamização do plano 
estratégico Famalicão Visão’25, em 2013, que acabaria por derivar para estes Selos, o edil 
famalicense faz um balanço positivo da iniciativa, entendendo que estão “plenamente cumpri-
dos” os objectivos fixados, sem que a adesão tenha acabado por surpreender. “Sabíamos que 
em Famalicão havia uma ampla participação e envolvimento nos projecto colectivos, e que 
era possível por em curso um 
processo que visasse pre-
miar o empreendedorismo, 
a inovação, a resiliência em 
múltiplas dimensões, mas 
estava longe de pensar que 
a adesão era tão maciça, tão 
intensa, porque são deze-
nas e dezenas de projectos 
que todos os anos se can-
didatam”, disse a propósito, 
acrescentando que “vale a 
pena por de pé esta inicia-
tiva, porque ela dignifica a 
origem do concelho, o tra-
balho dos seus fundadores 
em 1835, mas acima de tudo 
dá aqui um lastro histórico, e 
permite-nos, a partir do pre-
sente, olhar para o passado 
e projectar o futuro”.

Sucessor “tem que 
deixar a sua marca, 
mais do que herdar 
outras marcas”

Numa altura em que 
abandona a presidência da 
Câmara, Paulo Cunha deixa 
claro que não tem a ambição 
de “deixar legados do ponto 
de vista daquilo que são as 
acções” pelo que, o homem 
lhe sucede, Mário Passos 

“tem que deixar a sua marca, mais do que 
herdar outras marcas”. Neste sentido, aborda 
de forma desassombrada a continuidade ou 
não desta iniciativa: “no meu consoldado era 
importante por de pé esta iniciativa, se ela vai 
continuar ou não é uma coisa que diz respeito 
a quem vier depois. Fica no ar, sim, a perti-
nência da mesma, que me parece demonstra-
da pela adesão, pela afluência, pelo envolvi-
mento e, acima de tudo, pelo significado que 
resulta destes prémios”. Acerca deste signifi-
cado, está convencido que a dinâmica gerada 
entre o brio de quem concorre, e que ganhan-
do ou não, no ano seguinte volta a concorrer, 
“é importante para o concelho, fortalece-o e 
traz a tal coesão interna de que falo”.  

O presidente da União de Freguesias de 
Arnoso Santa Mara, Santa Eulália e Sezures, 
anfitrião da sessão solene, aproveitou para 
agradecer ao presidente da Câmara a sen-
sibilidade demonstrada para solucionar os 
problemas desta zona do concelho, deixando 

claro que “ganhou uma maior qualidade de vida nos últimos anos” graças a isso.
Entretanto, a cerimónia do próximo ano realizar-se-á em Joane, de acordo com o que de-

terminou o sorteio realizado. 

16 projectos 
distinguidos

Ao todo, nesta edição 
foram distinguidos 16 pro-
jetos, distribuídos por qua-
tro categorias: Famalicão 
Made IN (cinco projetos), 
B-Smart Famalicão (cinco 
projetos), Famalicão Força 
V (três projetos) e Famalicão 
Comunitário (três projetos). 
As entidades distinguidas 
foram as seguintes: CM So-
cks – Peúgas Carlos Maia; 
Injex – Pinheiro de Lacerda; 
Partteam Oemkiosks; Hindu 
– Technical Textiles; Agrupa-
mento de Escolas D. Sancho 
I; ECOnnect Portugal; Teatro 
da Didascália; Cooperativa 
de Solidariedade Social Re-
creio do João; Agrupamento 
de Escolas Camilo Castelo 
Branco; Jardim de Infância 
de Seide S. Miguel; Asso-
ciação MusicVillage; Agru-
pamento de Escolas Camilo 
Castelo Branco; Cooperativa 
Elétrica Vale D’Este; Centro 
Social e Paroquial de Re-
quião; Associação Famali-
cense de Prevenção e Apoio 
à Deficiência e PASEC. 

186.º aniversário do Dia do Concelho marcado pela despedida de Paulo Cunha

Selos Visão’25 “dignificam a origem 
do concelho”

Hindu distinguida com acabamento têxtil 
que purifica o ar

O Povo Famalicense falou com o administrador da Hindu, uma das empresas 
distinguida com o desenvolvimento de um acabamento têxtil que permite a purifica-
ção do ar. Luís Cristino adianta que este acabamento permite que, através da luz 
solar, seja purificada e regenerada a qualidade do ar. 

De acordo com este responsável, o projecto surgiu depois de alguns estudos 
revelarem, concretamente durante o confinamento, que a qualidade do ar domésti-
co era muitas vezes inferior à do ar livre. “Com a aplicação deste acabamento, por 
exemplo, num cortinado, onde incida a luz solar, ajuda a regenerar a qualidade do 
ar”, esclarece, acrescentando que também estão consideradas soluções para cha-

péus de sol ou outdoors, contribuindo assim para uma melhoria da qualidade do 
ar no meio ambiente.

Para Luís Cristino, este reconhecimento da Hindu com o Selo Visão’25, que já o ano passado aconteceu com um aca-
bamento antiviral, é importante para manter motivada a equipa de inovação.

“Mãos que Sonham” integra cidadãos 
com deficiência

“Mãos que Sonham”, desenvolvido pela Associação Famalicense de Prevenção 
e Apoio à Deficiência, foi outro dos projectos distinguidos, este na categoria Fama-

licão Comunitário. O projecto, segundo Célia Maia, a directora geral, assenta na 
dinamização de um atelier têxtil, onde os jovens desenvolvem produtos que são 

vendidos e se traduzem na sua remuneração.
Segundo esta responsável esses artigos são vendidos em lojas de Vila Nova de 

Famalicão e também são exportados para Espanha. “É uma forma de promover-
mos a integração de cada um deles na comunidade, e fazer com que eles também 
se sintam reconhecidos”, conclui.

Casa cheia na abertura do festival “Vamos ao Teatro” da ACV
O Salão Paroquial de Vermoim encheu-se para um espectáculo do Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim (NUTEACV) no passado Sábado, 

na abertura da oitava edição do seu festival “Vamos ao Teatro”.
O trabalho de autoria e produção própria do grupo da casa (texto e encenação de Catarina Gomes e produção NUTEACV) deu assim início ao certame 

que se estende até ao próximo dia 23 de Outubro. A sátira social em torno da inteligente comédia “O Regresso das Vaginas” pautou a noite plena de público e 
boa disposição. Entretanto, no próximo sábado, é a vez do Teatro Experimental de Arouca visitar o festival vermoinense com o trabalho “Remédios e Santos”, 
mais uma comédia irresistível para todas as idades a não perder.



7O POVO FAMALICENSE6 de Outubro de 2021



Foi assim que procederam alguns “opinion 
makers”, relativamente aos resultados 
nacionais das Autárquicas de 2021. 
O Partido Socialista venceu no maior 
número de câmaras municipais 
e assembleias de freguesia, teve a maior 
percentagem global de votantes 
e conseguiu o maior número de mandatos 
(presidentes de câmara, deputados das 
assembleias municipais, presidentes 
de junta e membros das assembleias 
de freguesia), mas, mesmo assim, houve 
quem considerasse António Costa 
e o Partido Socialista os grandes derrotados 
destas eleições. 

1. Lógicas partidárias…

Escrevi na crónica da semana passada que depois do 
“mapa cor de rosa” de muitos anos nas freguesias, o Partido 
Socialista ficou reduzido, em 2017, a três presidências de jun-
ta – Joane, Castelões e Louro – as duas primeiras com maio-
ria absoluta e a do Louro com maioria relativa. Acrescenta-
va que se não tivesse existido a “agregação” de freguesias, 
criando-se as “uniões de freguesias”, através da malfadada 
“Lei Relvas”, e se regressássemos ao mapa original do con-
celho, com 49 freguesias, o Partido Socialista conquistava 
apenas 3!

Este cenário anormal repetiu-se em 2021, mas não com 
as mesmas freguesias, à exceção da Freguesia do Louro. As 
outras duas foram Vermoim e Riba d`Ave, onde o PS venceu 
em 2021. Se os presidentes de junta que se recandidataram 
em 2021 (Joane e Castelões) o tivessem sido pelo Partido 
Socialista, neste momento o PS poderia estar a falar não em 
três, mas em cinco freguesias conquistadas, na medida em 
que, pelas vitórias retumbantes que obtiveram em Joane e 
em Castelões, António Oliveira (o “Tó Zé” de Joane) e o “Chi-
co de Castelões” venceriam as eleições por qualquer partido. 
Foram dominadores nas suas freguesias.

Escrevi também na semana passada que os presidentes 
das juntas de freguesia de Joane, de Castelões e do Louro, 
eleitos em 2017, respetivamente, António Oliveira, Francisco 
Sá e Manuel Silva deviam ser tidos em conta na “governação” 
futura do PS local, ou seja, deviam ser chamados para novas 
responsabilidades de âmbito mais partidário. Quem governou 
localmente o PS nos dois anos que se seguiram às Autár-
quicas de 2017 não teve isso em conta e António Oliveira e 
Francisco Sá acabaram por candidatar-se como independen-
tes em 2021. 

Põe-se, neste contexto, uma questão: será legítimo consi-
derar estes dois presidentes de junta (de Joane e de Caste-
lões) como presidentes da Coligação PSD/PP? E se o Partido 
Socialista os apoiasse também? A que partido pertenceriam 
então? Era perfeitamente legítimo que o Partido Socialista 
também os apoiasse. Não havia aqui nada de ilegítimo, a não 
ser que eles recusassem esse apoio, o que acho improvável, 
embora me pareça que estaríamos perante um plebiscito e 
não perante uma eleição.  Eles foram no PS os verdadeiros 
heróis da resistência local, perante a hegemonia quase impe-
rial dos eleitos da Coligação PSD/PP e dos “independentes”!

As “lógicas partidárias” – e o PS é nisso uma má lição – 
tendem sistematicamente a expulsar e a vilipendiar quem não 
se submete à doutrina dominante e isso acaba sempre por 
trazer maus resultados… 

2. Os perdedores que ganham…

Se eu fosse masoquista, maniqueísta e possuidor de uma 
grande capacidade de ser arbitrário, diria que os grandes 
vencedores das eleições em Vila Nova de Famalicão foram 
o Partido Socialista e o seu candidato à Câmara Municipal, 
Eduardo Oliveira: subiram a votação de 2017 e conquistaram 
freguesias  que, à partida, não estavam no “cardápio” das 
vitórias possíveis. Refiro-me expressamente a Riba d`Ave e 
a Vermoim.

Foi assim que procederam alguns “opinion makers”, re-
lativamente aos resultados nacionais das Autárquicas de 
2021. O Partido Socialista venceu no maior número de câ-
maras municipais e assembleias de freguesia, teve a maior 
percentagem global de votantes e conseguiu o maior núme-
ro de mandatos (presidentes de câmara, deputados das as-
sembleias municipais, presidentes de junta e membros das 
assembleias de freguesia), mas, mesmo assim, houve quem 
considerasse António Costa e o Partido Socialista os gran-
des derrotados destas eleições. Quem vence é o derrotado, 
quem perde é o vencedor!

A mim não me assaltam dúvidas sobre o vendedor das 
Eleições Autárquicas em Vila Nova de Famalicão. Apesar das 
“conquistas” inesperadas do PS nas freguesias, da subida de 
votação para a Câmara Municipal e Assembleia Municipal, 
da conquista de mais um vereador no executivo camarário, 
o grande vencedor ou a grande vencedora foi a Coligação 
PSD/PP que, mais uma vez, foi maioritária nas freguesias e 
tem uma maioria confortável na Câmara, maioria que se re-
pete na Assembleia Municipal. 

3. Mário Passos

Mário Passos é também o grande vencedor das Eleições 
Autárquicas de 2021, obtendo 52,88% dos votos, algo menos 
do que os 67,67 de Paulo Cunha nas Autárquicas de 2017, 
mas mesmo assim com uma confortável maioria na Câmara 
Municipal, ao eleger 7 vereadores contra apenas 4 do Partido 
Socialista.

Eduardo Oliveira, candidato do PS, obteve 32,16% dos vo-
tos, bastante aquém daquilo que era esperado, mesmo que a 
votação tenha sido superior quase em 10 pontos percentuais, 
relativamente às eleições de 2017.

Já repararam os meus leitores que as referências à As-

sembleia Municipal quase não existem. Inconscientemente, 
eu e todos aqueles que escrevem em jornais ignoram siste-
maticamente este órgão, atribuindo-lhe pouca importância. 
Isso talvez derive do fato de as assembleias municipais se-
rem uma espécie de “caixas de ressonância” do presidente 
e dos executivos camarários, relegando-as para um plano 
secundário no que à gestão do território diz respeito.

Para mim, as Assembleias Municipais deviam ser uma 
espécie de Assembleias da República locais, empossando 
elas os governos locais. Deixar-se-ia assim de eleger o Pre-
sidente da Câmara e os vereadores, para se eleger uma As-
sembleia Municipal donde sairia o governo para o Município. 
Este é um tema que merece uma atenção e uma análise mais 
aprofundadas, não sendo este o momento para o fazer.

Mário Passos vai governar-nos durante os próximos qua-
tro anos, iniciando um novo ciclo político em Vila Nova de 
Famalicão, em 22 freguesias e uniões de freguesias em que 
o PSD/PP venceu, em três em que venceu o PS e em nove 
onde venceram cidadãos “independentes”, sendo que ape-
nas em Delães e na União de Freguesias Ruivães/Novais 
não receberam o apoio de qualquer partido ou coligação de 
partidos.

O que se espera de Mário Passos – e como prometeu na 
noite eleitoral – é que todos os Famalicenses ganhem com 
as suas decisões como Presidente da Câmara Municipal…

Dia a Dia - Mário Martins

Autárquicas 2021: os independentes 
e os outros…
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Decorrida uma semana desde as elei-
ções autárquicas do passado dia 26 de 
Setembro, a análise dos resultados pode 
fazer-se de uma forma mais completa. No 
momento do fecho das urnas ninguém po-
dia imaginar o que aí vinha. Hoje é mais 
fácil compreender a agitação daquela noi-
te eleitoral.

Quando surgiram os resultados das 
sondagens à boca da urna, que anuncia-
vam uma inversão do que era dado como 
certo, os discursos ensaiados tiveram de 
ser rasgados e substituídos à pressa por 
novas narrativas. 

O Partido Socialista não conseguiu es-
conder a derrota, não obstante o discurso manipulador de 
António Costa. Este sabe bem que o terramoto de Lisboa 
pode indiciar um aviso ao governo e o início de uma dinâ-
mica perigosa para o PS. Ainda assim ao seu jeito resol-
veu o problema do discurso de domingo, referindo que o 
PS teve a terceira vitória autárquica consecutiva, conquis-
tando o maior número de câmaras e de freguesias.

Por sua vez, o Partido Social-Democrata apesar de não 
ser vencedor conseguiu uma lufada de ar fresco nestas 
eleições. O seu líder, que ainda não ganhou nenhuma 
eleição à escala nacional, continua a apostar em futuros. 
Estas autárquicas, segundo ele, conferiu-lhe melhores 
condições para ganhar as legislativas de 2023. As sema-
nas anteriores tinham sido de forte conspiração dentro da 
nação social-democrata. Os concorrentes de Rio lá apa-
reciam a apresentar livros e a dar entrevistas, de forma 
a preparar o terreno para aquela que se pensava ser a 
noite da derradeira derrota. Mas assim não foi e Rio usou 
os resultados com inteligência, chamando a si a vitória de 

Moedas em Lisboa.
Já o líder do CDS teve um discurso 

que mais parecia um eco dos sociais-de-
mocratas. O CDS colou-se ao resultado 
do PSD como se de adesivo se tratasse. 
Sejamos rigorosos, os números do CDS 
estão claramente mascarados pelas co-
ligações, pois onde se candidatou sem 
coligação os resultados foram desas-
trosos, com excepção obviamente das 
Câmaras Municipais que já governava. 
O CDS não pode figurar como apêndice 
e impõem-se a afirmação de uma nova 
liderança que devolva a credibilidade e 
autonomia próprias de um partido funda-

dor da democracia.
No que diz respeito à CDU, Jerónimo de Sousa pra-

ticamente reconheceu a derrota, algo que não deixa de 
ser inédito. E não era para menos. Estas eleições foram 
a continuação das de há quatro anos, em que os comu-
nistas perderam espaço autárquico de forma abrupta. O 
resultado é evidente que ficou aquém dos objetivos, mas 
narrativa de que a CDU é uma grande força do poder local 
vai permitindo que a liderança se mantenha.

Finalmente, quem não precisou de enjeitar discursos 
foram o Bloco de Esquerda, o PAN, o Chega e o Iniciativa 
Liberal. São partidos sem expressão territorial nacional e 
nessa medida não precisam de se esforçar demasiado na 
arte de camuflar resultados.

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

Autárquicas 2021!
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O concelho de Vila Nova de Famalicão voltou a assinalar 
uma trajectória ascendente do desemprego no passado mês 
de agosto, de acordo com os números do Instituto de Em-
prego e Formação Profissional, alterando a evolução descen-
dente que vinha verificando nos meses anteriores.

O mais recente boletim estatístico aponta para 4.181 de-
sempregados em agosto, mais 136 do que no mês anterior, 
em que registava 4.045. Ou seja, depois de no mês de julho 
se ter aproximado dos número pré-pandemia, uma vez que 
em fevereiro de 2020 eram 3.510 os desempregados inscri-
tos, o número volta a subir.

A maior subida do desemprego verifica-se no género 
feminino, onde o mês de agosto assinalava a existência de 
mais 125 inscritas do que no mês anterior (ou seja, passou de 
2.456 para 2.580). A segunda categoria onde o desemprego 
mais cresce no espaço de um mês é nos desempregados 
inscritos há menos de um ano. Os 2.063 de julho evoluem 
para 2.161, mais 98.

A terceira maior subida ocorre naqueles que procuram 
novo emprego, que são mais 88 em agosto do que em julho. 
Passam de 3.720 para 3.818. Para os que procuram primeiro 
emprego e para os que estão inscritos no Centro de Emprego 

há um ano ou mais, o número evolui dos 1.982 para os 2.020, 
ou seja, mais 38 em cada um dos casos.

A tipologia que revela uma menor evolução do desempre-
go é entre os que género masculino, que são apenas mais 12, 
passando dos 1.589 de julho para os 1.601 de agosto.

Em todo o caso, a comparação com o mês de agosto de 
2020, aponta para uma situação mais favorável. Isto porque, 
recorrendo ás estatísticas do mês oito do ano passado, o nú-
mero de desempregados inscritos era de 4.942. Ou seja, mais 
761 do que aqueles que o IEFP reporta no boletim de 2021.

S.R.G.

Desemprego agravou-se no mês de agosto 
e penaliza mais as mulheres

A freguesia de Requião 
tem um novo espaço poli-
valente para a realização 
de atividades de natureza 
cultural, recreativa e despor-
tiva. O pavilhão Multiusos 
de Requião foi inaugurado 
no passado domingo, pelo 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Paulo Cunha, e pelo 
jresidente da Junta de Fre-
guesia, João Pereira.

O Multiusos de Requião 
permite o desenvolvimento 
de uma programação cultural 
e dinamização de atividades 
de foro recreativo e desporti-
vo naquela comunidade, em 
consonância com a política 
de descentralização levada 

a cabo pela autarquia famali-
cense, sendo o resultado de 
um investimento de 217 mil 
euros, que contou com um 
apoio financeiro da parte do 
município na ordem dos 204 
mil euros. O novo espaço 
polivalente está localizado 
no coração da freguesia, em 
frente ao Centro Social Paro-
quial de Requião e tem uma 
área total de 600 mmetros 
quadrados. O investimento 
abrangeu a edificação do es-
paço polivalente e constru-
ção de estruturas de apoio 
como receção, instalações 
sanitárias, arrumos, entre 
outros, assim como o arranjo 
do espaço exterior envolven-

te e colocação de sistema de 
som.

O edil famalicense subli-
nhou que este é um inves-
timento “para as pessoas”.  
“Mais do que um novo es-
paço, Requião ganhou uma 
nova valência, estamos pe-
rante um equipamento que 
está à disposição das pes-
soas, da sua criatividade, 
do seu empoderamento, da 
criação ou melhoria das suas 
competências”, disse ainda, 
acrescentando que “as pes-
soas precisam de espaços 
onde se possam encontrar, 
onde possam estar umas 
com as outras (…) onde pos-
sam beneficiar de atividades 

e eventos”.

Homenagem 
a pessoas 
e instituições 

Nesta mesma sessão, a 
Junta de Freguesia atribuiu 
a Medalha de Honra da fre-
guesia ao presidente da Câ-
mara Municipal cessante, 
Paulo Cunha, assim como, 
ao empresário, Comendador 
Manuel Gonçalves, a título 
póstumo. Foram ainda entre-
gues  as medalhas de mérito 
Cultural, Desportivo, Social, 
Benemerência e Autárquico 
a 23 cidadãos e instituições 

locais.
O reconhecimento públi-

co foi realizado pela primei-
ra vez pelo referido órgão 
autárquico, como forma de 
homenagem aos cidadãos e 

instituições que se destaca-
ram pela sua prática e pos-
tura cívica em diversos do-
mínios, havendo a pretensão 
de o repetir anualmente.

Pavilhão Multiusos abre portas de um novo futuro 
em Requião



A Casa das Artes de Fa-
malicão avança, de 16 a 
23 de outubro, a com o 6.º 
episódio de Close-Up - Ob-
servatório de Cinema, uma 
oportunidade para que a 
comunidade abandone a so-
lidão dos pequenos écrans 
ditada pela pandemia e se 
volte a reunir em torno da 
magia da grande tela do ci-
nema.

Comunidade – é este o 
tema da presente edição e 
o Observatório de Cinema 
faz o elogio da comunidade 
de espectadores, de amigos, 
conhecidos e desconhecidos 
em redor da sala de Cinema, 
trespassados por uma luz 
sagrada. 

São seis as linhas de for-
ça da presente edição: dois 
filmes-concerto pelos Sensi-
ble Soccers (Manoel) e por 
Filipe Raposo e Orquestra 
Sinfónica Portuguesa (Me-
tropolis); exposição que re-
laciona o mote desta edição 
-  Comunidade – e a obra de 
Manoel de Oliveira, numa 
proposta da Casa do Cine-
ma Manoel de Oliveira; um 
panorama dedicado a Basil 
da Cunha, que junta longas 
e curtas, e que inclui uma 
masterclasse com o realiza-
dor; um ciclo de histórias do 
cinema, que cruza as filmo-
grafias de Wong Kar-way e 
Hong Sang-soo; um panora-
ma de projeções em volta do 
mote Comunidade, com ses-
sões comentadas; cinema 
para escolas, apresentações 
de livros no Café Kiarostami 
e sessões para famílias.

Comunidade é um mote 
que será projetado em filmes 
que discutem e alargam a 
comunidade, comunidades 
que se expandem do grande 
ecrã para fora da sala, em di-
álogos que hão de constituir 
memórias, com um progra-

ma que arranca com 66 Ci-
nemas de Philipp Hartmann, 
ronda pela topografia de sa-
las da Alemanha, de lugares 
e de relatos que são revisita-
ções de pedaços da História. 

A abrir e a fechar o pro-
grama, momentos altos de 
cruzamento da música com 
o cinema, filmes-concerto 
que ficarão no património do 
Teatro Municipal: Manoel, 
as texturas e os ritmos dos 
Sensible Soccers, devotos 
da cidade de Manoel de Oli-
veira, de Douro Faina Fluvial 
(a completar 90 anos) e o O 
Pintor e a Cidade (1956); a 
Metropolis de Fritz Lang re-
vista pela partitura de Filipe 
Raposo, um piano e uma 
orquestra de câmara de 15 
elementos, com a participa-
ção da Orquestra Sinfónica 
Portuguesa. 

São de comunidades 
que se preencherão as Pai-
sagens Temáticas, ficção e 
documentário, olhares sobre 
Portugal nas primeiras vivên-
cias em democracia: Manue-
la Serra e a comunidade de 
Lanheses em O Movimento 
das Coisas, as cooperati-

vas do Ribatejo em Prazer, 
Camaradas, ou a estreia de 
Operário Amador, as origens 
de uma companhia de teatro, 
fundada por um grupo de 
operários têxteis, na agora 
vila de Joane. Mas são tam-
bém olhares do presente, no 
quotidiano do centro históri-

co de Guimarães em Surdina 
ou a suspensão das vidas no 
Bairro do Aleixo em A Nos-
sa Terra, o Nosso Altar. As 
comunidades são plurais, 
mesmo na clandestinida-
de do encontro da máquina 
com o humano no Crash de 
Ballard e Cronenberg, ou na 
convivência de uma família 
da Coreia com as paisagens 
da América e do seu cinema, 
em Minari. 

As Histórias do Cinema 
são contadas por dois pro-
tagonistas: pela Hong-Kong 
de Wong Kar-wai e a Coreia 
do Sul de Hong Sang-soo. 
Cinematografias a descobrir, 
como a de Sang-soo que 
nos chegou tardiamente, ou 
de reencontro, com a comu-
nidade de espectadores que 
fomos antes do virar do mi-
lénio, quando pela primeira 

vez encontramos os pares 
e a velocidade da cidade 
de Kar-Wai. O trabalho de 
mais de dez anos de Basil da 
Cunha, junto da comunida-
de da Reboleira (Amadora), 
é a nossa Fantasia Lusita-
na e um dos destaques do 
programa, com a presença 
nas sessões do cineasta su-
íço de origem portuguesa, 
que também ministrará uma 
masterclasse. 

É um dos eixos do progra-
ma, na relação privilegiada 
com a comunidade escolar, 
com sessões preenchidas 
por animação, ficções, ofici-
nas e concertos, em diálogo 
com o mote desta edição, 
com propostas divididas pela 
Casa das Artes, pelas es-
colas, por parcerias com os 
vários Agrupamentos de Es-
colas do concelho, incluindo 
a participação das escolas 
artísticas. No Café Kiaros-
tami, falaremos de livros, de 
televisão e de Cinema e para 
Famílias juntaremos a mais 
recente criação dos Studio 
Ghibli ao centenário The Kid 
de Charlie Chaplin.

O encenador Luís Mestre 
a partilhar o fascínio pelo ex-
perienciar ballardiano, o en-
contro da investigadora Ma-
ria do Carmo Piçarra com os 
personagens reais da comu-
nidade da Reboleira, no diá-
logo com Basil da Cunha: as 
sessões comentadas singu-
larizaram e intensificam um 
programa de mais de 30 ses-
sões em oito dias, orientadas 
pelas comunidades que pre-
enchem os filmes, num diálo-
go com o espectador que se 
estende pelo foyer do Teatro 
Municipal com uma exposi-
ção proposta pela Casa do 
Cinema Manoel de Oliveira.

Todas as informações 
estão disponíveis em http://
closeup.pt/.
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Inscrições obrigatórias em https://www.famalicaodesportivo.
pt/_caminhada_concelhia

Oitavva Caminha Concelhia assinala 
retoma

Estão de regresso as caminhadas concelhias em Vila Nova de 
Famalicão. No próxiimo sábado realiza-se a oitava caminhada, que 
irá calcorrear um percurso de cerca de 14 quilómetros, num trajeto 
de dificuldade média e itinerário circular, com saída da Igreja Matriz 
de Ruivães, pelas 14h30.

O desafio está lançado com as inscrições a decorrerem em no 
portal do Famalicão Desportivo em https://www.famalicaodesporti-
vo.pt/_caminhada_concelhia

Cruzando as freguesias de Ruivães, Castelões e Mogege, o tra-
jeto é feito por caminhos e carreiros de terra batida, mas também 
por troços de alcatrão e calçada. O ponto mais baixo localiza-se jun-
to ao lugar de Vila Cova, em Castelões (com a cota de 124 metros), 
e o ponto mais elevado junto ao Penedo da Moura, em Mogege (à 
cota 254 metros).

Refira-se que as Caminhadas Concelhias são promovidas pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em parce-
ria com as associações Calcantes, Grucamo e Corpo Nacional de Escutas, esta iniciativa tem como objetivo dar a conhecer 
os vários pontos de cada freguesia do concelho descobrindo o património cultural, a fauna e flora. É uma atividade dirigida 
à população em geral e gratuita, mas de inscrição obrigatória.

Observatório de Cinema de Famalicão está de volta de 16 a 23 de outubro

Close-UP é o argumento que falta 
para regresso à sala de cinema



11O POVO FAMALICENSE6 de Outubro de 2021

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

A Procuradora do Ministé-
rio Público requereu a aber-
tura de um inquérito contra a 
freira de 66 anos que teste-
munhou na passada quarta-
-feira no tribunal de Guima-
rães no âmbito do processo 
do Convento de Requião, 
em que um sacerdote e três 
religiosas estão acusados 
de nove crimes de escravi-
dão, cometidos sobre jovens 
noviças que integravam na 
comunidade. Isto porque as 
declarações proferidas pela 
freira, que depôs em video-
conferência por se encontrar 
em clausura num Convento 
das irmãs Clarissas, contra-
dizem aquelas que já havia 
prestado na fase de inquéri-
to. Assim, a magistrada soli-
citou a abertura do inquérito 
por falsidade de testemunho.

De acordo com a Procura-
dora, o testemunho proferido 
na última audiência de julga-
mento vai contra aquilo que 
admitiu em declarações à 
Polícia Judiciária, no rescal-
do das buscas ao Convento 
da Fraternidade Missionária 
Cristo Jovem, em novembro 

de 2015. A testemunho foi 
advertida para a contradição 
no decurso da sessão da 
passada quarta-feira, mas 
ainda assim optou por man-
tê-las.

Freira com versão 
diferente 
da apresentada 
em inquérito, 
denuncia MP

A testemunha, que foi 
integrada na comunidade 
religiosa em 1976 quando ti-
nha apenas 21 anos, referiu 
acerca de eventuais agres-
sões quotidianas que “não 
viu exageros”, e que, mes-
mos as acções em acusa te-
riam que ser avaliadas face á 
mentalidade “da época”. Ins-
tada pela Procuradora e pela 
juíza sobre uma agressão 
que noutro momento proces-
sual assumiu ter sido vítima, 
da parte do padre Joaquim 
Milheiros, desvalorizou. “Ó, 
isso não foi nada, só me deu 
com a mãozita a cara”, rea-
giu. Na tentativa de colocar 

a testemunha perante o que 
havia dito anteriormente, 
a magistrada do Ministério 
Público requereu a leitura 
das declarações proferida 
à Polícia Judiciária, mas a 
oposição de um dos advoga-
dos das arguidas inviabilizou 
a diligência. Foi nesta se-
quência que a Procuradora 
solicitou extracção de certi-
dão para que a abertura de 
um inquérito pelo crime de 
falsidade de testemunho por 
parte da freira Clarissa.

A última audiência com-
preendeu ainda a audição da 
irmã de uma das alegadas 
vítimas de maus tratos no 
Convento de Requião. Rela-
tou que, após a denúncia dos 
maus tratos, a irmã regres-
sou á casa da família, onde 
foi surpreendida dias depois 
pela visita de irmã Isabel, 
uma das arguida, acompa-
nhada da GNR, “a dizer que 
a tínhamos fechada em casa 
e não a deixávamos voltar ao 
Convento de Requião”. No 

entanto, esclareceu, “ela dis-
se à GNR que queria ficar”.

O facto é que esta mesma 
familiar acabaria por regres-
sar, “porque a pessoa que 
fazia as coisas piores tinha 
saído” da instituição, referin-
do-se à irmã Arminda.

O julgamento em curso 
tem como arguidos o padre 
Milheiros, e as irmãs Armin-
da, 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 envolve ainda 

mais um, um sacerdote in-
cumbido pela Diocese de 
Braga de representar for-
malmente o Centro Social 
de Apoio à Juventude, insti-
tuição vinculada à Fraterni-
dade.

O processo remonta no-
vembro daquele ano, altura 
em que a Polícia Judiciária 
irrompeu pelo Convento e 
fez buscas, constituindo ar-
guidos aqueles quatro ele-
mentos da comunidade da 
Fraternidade Missionária 
Cristo Jovem.

A pedido do Ministério Público face a declarações contraditórias da religiosa

Irmã Clarissa alvo de inquérito por falsidade 
de testemunho no caso do Convento de Requião

Religiosa terá assumido, em inquérito, ter sido agredida pelo padre 
Joaquim Milheiros (na foto), mas em audiência recuou

Liberdade FC cancela 
22.ª Milha Urbana

A direcção do Liberdade Futebol Clube, após análise 
do actual período pandémico, decidiu cancelar a 22.ª Mi-
lha Urbana da Cidade de Vila Nova de Famalicão, agenda-
da para 16 de Outubro.

Mesmo com o decréscimo do número de infectados, o 
evento implica a concentração de um número elevado de 
intervenientes, apresentando um risco elevado, no enten-
der do clubem que espera poder regressar em 2022.
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Famalicão distinguido 
com Bandeira Verde 
pelo 5.º ano consecutivo

O concelho de Vila Nova de Famalicão foi distinguido, 
pelo quinto ano consecutivo, com o galardão Bandeira Ver-
de ECOXXI. A cerimónia de entrega do galardão decorreu 
no passado dia 22 de setembro, na Fábrica Santo Thyrso, 
em Santo Tirso, tendo a receção da bandeira ficado a cargo 
do vereador do ambiente, Pedro Sena.

No conjunto dos 21 indicadores de sustentabilidade 
utilizados na medição do desempenho de cada município 
candidato, no que respeita à educação ambiental e educa-
ção para a sustentabilidade, Famalicão alcançou um índice 
superior a 70 por cento, o que resultou numa melhoria em 
relação aos 67 por cento obtidos em 2020.

O município famalicense superou a sua classificação em 
indicadores como «Cidadania, Governança e Participação», 
«Água Segura e Qualidade dos Serviços de Águas Presta-
dos aos Utilizadores» e «Mobilidade Sustentável», em rela-
ção ao ano transato.

O programa ECOXXI é coordenado pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), e visa reconhecer o trabalho 
desenvolvido pelos municípios no que respeita à educação ambiental e educação para a sustentabilidade, assente nos 
princípios da «Agenda 21 Local», criada pela Agência Portuguesa do Ambiente.

Fértil Cultural estreia-se 
no Teatro Municipal da Guarda 
com “Hiena”

A companhia famalicense Fértil Cultural vai estrear-se 
no Teatro Municipal da Guarda. O ponto de partida para a 
peça a apresnetar surge durante uma viagem de carro onde, 
aquando as notícias da rádio, Rui Leitão, co-director da Fértil 
Cultural e encenador da peça, ouve os casos de corrupção 
e de enriquecimento ilícito e fraude a partir de movimentos 
de caridade no pós-incêndios de Pedrógão Grande. É aí que 
surge a ideia das hienas, um animal reconhecido pela sua 
capacidade de sobrevivência e pela ingestão de alimentos 
difíceis - até ossos.

O espectáculo rem estreia marcada para a próxima sex-
ta-feira e sábado, dias 8 e 9 de Outubro. 

Regina Guimarães é quem escreve “Hiena” para “ajustar 
contas com a monstruosidade banalizada mas, ainda as-
sim, demasiada humana para escapar ao nosso pasmado 
entendimento” e para “que percebam a minha inquietude, 
a tristeza de viver num país chamuscado, a incapacidade 
de mudar o rumo das coisas com as palavras”. Segundo o encenador, a ideia do espectáculo “passa por dar uma noção 
de conflito interno de como uma pessoa desesperada pelo dinheiro é capaz de tudo, até de ver na desgraça de outros a 
solução e de como isso é tão bem aceite que consegue ter aliados que acompanhem as suas ideias e que possam atacar 
em grupo”. Um espectáculo que põe o público em constante tensão à volta da própria Hiena, num cenário provocador de 
dúvidas construído por Sandra Neves. “Até onde é que poderá esta empresária lucrar ilicitamente enquanto desenvolve um 
projecto de ajuda humanitária? Na realidade, ela pretende contribuir para o bem-estar da população afectada pela catás-
trofe, mesmo que desviando parte das receitas obtidas para colmatar as suas dívidas. Será assim tão má?”, são algumas 
das questões suscitadas.

Xadrez

Ivo Dias lidera 
Campeonato 
Distrital Absoluto 

Ivo Dias, do Clube de Xadrez da Didáxis, obteve uma per-
formance cem por cento vitoriosa nas a 3.ª e 4.ª sessões do 
Campeonato Distrital Absoluto de Xadrez, liderando desta 
feita a competição.

Oa xadrezista conseguiu quatro pontos em quatro jogos, 
depois de vencer o atual Campeão Distrital Absoluto Pedro 
Gil Silva (VSC) na 4.ª sessão. A três jornadas do término do 
mais importante evento xadrezístico distrital, o jovem atleta 
famalicense sonha com o seu primeiro título distrital absoluto 
individual.

A prova decorreu, no passado dia 2 de outubro, na Junta 
de Freguesia de Nogueira - Braga, organizado pela Associa-
ção de Xadrez do Distrito de Braga e que conta com o apoio 
do Clube de Xadrez A2D, Clube de Xadrez de Braga e Vitória 
Sport Clube. Esta competição, arbitrada por Flávio Peixoto e 
dirigida por Carlos Dias conta com a participação de 39 atle-
tas provenientes dos clubes mais representativos do Distrito 
de Braga (AX Barcelos, CX A2D, CX Braga, CX Escola João 
de Meira, Casa e VSC).

Na próxima sessão, Ivo Dias defrontará na mesa um o 
atleta veterano José Monteiro (CX Braga). O experiente atleta 
bracarense encontra-se a meio ponto da liderança e ainda 
não conheceu o sabor da derrota: 3 vitórias e 1 empate.

De acordo com o Clube, a um ponto da liderança encon-
tram-se ainda três atletas, Pedro Gil Silva (VSC), André Araú-
jo (CX Braga) e Vítor Carvalho (CX A2D), que poderão ter 
uma palavra a dizer na discussão do título nas derradeiras 
sessões.

As 5.ª e 6.ª sessões decorrerão mais uma vez na Junta de 
Freguesia de Nogueira - Braga no dia 5 de outubro (9h30 e 
14h30). A 7.ª e última sessão decorrerá no dia 9 de outubro 
(9h30) em Guimarães no Círculo Arte e Recreio.



A Casa das Artes de Vila 
Nova de Famalicão acolhe, 
na próxima sexta-feira, pelas 
21h30, o espectáculo “Victor 
Hugo Pontes: Os Três Ir-
mãos”, que traz a dança ao 
outono programático.

Trata-se de uma coprodu-
ção Nome Próprio, Casa das 
Artes de Famalicão, Cinetea-
tro Louletano, São Luiz Tea-
tro Municipal, Teatro Munici-
pal do Porto e Teatro Viriato.

Victor Hugo Pontes colo-
ca em cena três bailarinos 
imaginados pelo escritor 
Gonçalo M. Tavares para 

esta nova criação. Abelard, 
Adler e Hadrian são Os 
Três Irmãos: quando se en-
contram naquele não-lugar, 
procuram o rasto dos seus 
pais, marcam a giz a sua 
ausência, lavam-se, comem 
juntos à mesa, carregam os 
corpos uns dos outros em 
sacrifício ritualizado, carre-
gam-se aos ombros, vivem 
em fuga, praticam o jogo 
perigoso do encontro com 
o passado. Abelard, Adler e 
Hadrian tentam fazer a sua 
ligação à terra e sobreviver 
à existência uns dos outros, 

mesmo se esta houver sido 
esburacada a berbequim, 
enrodilhada numa trouxa 
de roupa, transportada num 
carrinho de mão.

A interpretação é de Dinis 
Duarte, Paulo Mota e Valter 
Fernandes, com música ori-
ginal de Joana Gama e Luís 
Fernandes e cenografia de F. 
Ribeiro.

A Nome Próprio é uma 
estrutura residente no Teatro 
Campo Alegre, no âmbito do 
programa Teatro em Campo 
Aberto e tem o apoio da Re-
pública Portuguesa - Minis-

tério da Cultura e Direcção-
-Geral das Artes.
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Espectáculo na próxima sexta-feira pelas 21h30

“Victor Hugo Pontes: Os Três Irmãos” 
traz a dança ao palco da Casa das Artes

Famalicense 
no pódio do Rally 
Serras de Fafe

A dupla Pedro Almeida e Hugo Magalhães consegui-
ram ascender ao terceiro lugar do pódio no Rally Ser-
ras de Fafe e Felgueiras, prova do ERC-European Rally 
Championship e também pontuável para o Campeonato 
de Portugal de Ralis(CPR), realizada no fim-de-semana. 
O piloto, Pedro Almeida, fala de “uma aventura, em espe-
cial no primeiro dia em que encontramos chuva, piso muito 
escorregadio, muito nevoeiro e tudo isto torna a condução 
num enorme risco, e foi realmente uma aventura conseguir 
manter o carro dentro de estrada”. 

Não obstante as adversidades iniciais, o piloto sai sa-
tisfeito pelos resultados finais alcançados, mas acima de 
tudo pelo nível em que conseguiu andar ao longo do rali: 
“no sábado tivemos um  furo que nos fez perder demasia-
do tempo para os da frente e depois tentamos recuperar 
alguma coisa nas difíceis condições do rali. Acabamos por 
estar bem e finalizar com um pódio na Cup Ibérica. No do-
mingo tivemos melhores condições climatéricas, permitiu 
andar de forma mais segura e impor ritmo, e aí consegui-
mos estar num bom plano, ao fazer primerio lugar em clas-
sificativas e travar lutas interessantes ao cronometro com 
os pilotos que acabaram à nossa frente. Ao fim e ao cabo 
alcançamos os nossos objetivos e estamos satisfeitos”.

O Rally Serras de Fafe e Felgueiras foi um regresso a 
casa depois da participação no campeonato em França 
e a prova agradou à equipa. “É uma prova do europeu e 
mais uma vez a organização esteve em bom nível. Nós 
gostamos de Fafe, foi aqui que fiz o primeiro rali de terra, 
o percurso é muito bom em todos os aspetos, e o público 
é especial. Além disso o Hugo Magalhães é de Fafe e é 
sempre especial correr ‘em casa’”, concluiu o piloto.

Tiago Reis vence Baja TT Vinhos 
de Portugal e dilata vantagem 
sobre adversários

A dupla famalicense Tiago Reis/Valter Cardoso venceu a 
Baja TT Vinhos de Portugal. No Campeonato de Portugal de 
Todo-Terreno, depois de uma longa paragem da competição 
no período de verão, o piloto do Team Transfradelos que con-
ta com suporte da Overdrive Racing dominou totalmente a 
prova, vencendo os três setores seletivos disputados.

O piloto da Toyota Hilux V8 Overdrive mostra-se mui-
to satisfeito com o resultado alcançado e com o reforço da 
vantagem na liderança do Campeonato de Portugal de Todo-
-Terreno. “Foi sem dúvida uma vitória muito importante, prin-
cipalmente pelo facto de termos dilato a distância para o se-
gundo classificado do CPTT. Fizemos uma prova confortável, 
sem problemas de maior e onde conseguimos demonstrar o 
nosso andamento”, disse o piloto.

Com 74 pontos, Tiago Reis lidera o CPTT, com 28 pontos de vantagem sobre André Amaral. A próxima ronda do CPTT é a 
Baja TT do Oeste, organizada pela Escuderia de Castelo Branco. Uma prova totalmente nova onde a dupla tentará continuar 
a sua caminhada rumo aos objetivos da temporada.  

CONVOCATÓRIA
Sérgio Manuel da Silva Carvalho, na qualidade de 
presidente da Assembleia-Geral da Táticas e Façanhas - 
Associação vem convocar Vª Exª a estar presente na sede 
da associação, na Rua José Elísio Cerejeira, n.º 27, no 
próximo dia 8 de outubro pelas 18 horas, para realização 
de uma Assembleia-geral Ordinária, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

• Proposta de renumeração de associados.

Se à hora marcada não estiverem presentes os associa-
dos que perfaçam o quórum necessário, a assembleia 
realizar-se-á em 2.ª convocatória, no mesmo local, pelas 
18 horas e 30 minutos, com a mesma ordem de trabalhos.

O exercício de direito de voto pressupõe ter a quota regu-
larizada.

Lousado, 6 de outubro de 2021



A Loja Solidária da Asso-
ciação Juntos por Famalicão, 
criada em setembro de 2020 
e motivada pelas dificulda-
des inerentes pandemia da 
Covid-19,  faz um balanço 
muito positivo da atividade 
desenvolvida em apenas um 
ano com a entrega de cerca 
de 20 mil doações a pesso-
as e famílias necessitadas. 
Presta contas numa nota de 
imprensa, ao final de um ano 
de actividade.

 A Loja Solidária, tem 
como objetivo “a doação de 
roupa, calçado, brinquedos, 
utensílios domésticos, bem 
como outros materiais que 
fazem parte do dia a dia e 
que, devido à crise gerada 
pela Covid-19, muitas famí-
lias estão com dificuldades 
em comprar”, adianta a as-
sociação, que se congratula 
com o facto de ter ajudado 
directamente 608 famílias 
através de 12.280 doações. 
Além das doações realiza-
das diretamente às famílias 
que procuram a instituição, 
acrescenta, a Loja Solidária 
também atende famílias re-
ferenciadas por outras enti-
dades, como Refood, Huma-
nitave, juntas de freguesia e 
paróquias.

De portas abertas desde 
o dia 1 de setembro de 2020,  
a Loja surge por iniciativa da 
Associação Juntos por Fa-
malicão, instituição que nas-
ceu do trabalho informativo 
e solidário desenvolvido no 
âmbito da pandemia através 
do grupo “Juntos contra a 

Covid”, criado pelo empresá-
rio famalicense José Miguel 
Las Casas, no Facebook, 
e que reúne mais de 13 mil 
membros.

“A solidariedade, no en-
tanto, não se restringe ao 
atendimento de famílias. De 
forma a ajudar um número 
cada vez maior de pessoas, 
levando doações a quem 
realmente precisa, a Loja 
Solidária alargou a sua área 
de atuação e tem atuado 

em cooperação com outras 
entidades”, sublinha a asso-
ciação, segundo a qual “têm 
sido feitas doações a institui-
ções que atuam na área da 
solidariedade social e pres-
tam apoio às pessoas mais 
necessitadas”.

Entretanto, José Miguel 
Las Casas, o presidente, 
explica que a vocação so-
lidária continua a crescer: 
“não conseguimos ficar in-
diferentes ao drama vivido 

por Cabo Verde, um país que 
vive basicamente do turismo 
e que esteve largos meses 
sem receber um único voo. 
Percebemos que podíamos 
a colmatar algumas neces-
sidades e assim fizemos. 
Graças à solidariedade dos 
famalicenses ajudamos cen-
tenas de famílias na ilha do 
Sal, em Cabo Verde, com 
roupa e calçado de verão”. 
Neste caso a “Juntos por 
Famalicão” doou de mais de 
3500 peças que a entidade 
enviou para o Sal.

A Loja Solidária também 
conseguiu ajudar centenas 
de crianças, jovens, adultos 
e idosos do Centro Social 
Padre David de Oliveira Mar-
tins, em Ruilhe, Braga. Fo-
ram mais de três mil peças 
doadas.

“Estamos muito felizes em 
continuar a cumprir nossa 
nobre missão”, destaca José 
Miguel Las Casas, lembran-
do que “a Associação Juntos 
por Famalicão tem como ob-
jetivo principal a promoção 
da solidariedade social, es-
tabelecendo pontes entre os 
diversos agentes sociais no 
terreno, promovendo o diá-
logo entre as instituições e 
a partilha de informação, co-
laborando na concretização 
dos seus objetivos”.

A Loja Solidária está loca-
lizada na Rua Santo António, 
no centro da cidade de Fa-
malicão. Encontra-se aberta 
de segunda a sexta-feira, en-
tre as 14 e as 18 horas.
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Detido na posse 
de armas proibidas 
e droga pela GNR

A GNR de Vila Nova de Fama-
licão deteve , na passada quin-
ta-feira, um homem de 23 anos 
por posse de armas proibidas e 
tráfico de estupefacientes. A de-
tenção decorreu de uma investi-
gação por ameaças com recurso 
a uma arma de fogo, em que foi 
dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária 
que culminou com a apreensão de 13 doses de haxixe; um 
arma de airsoft; dois gás pimenta; um bastão extensível; 
uma arma branca; um telemóvel; uma balança de preci-
são; um passa-montanhas; e 920 euros em numerário.

“Juntos por Famalicão” 
fez 20 mil doações num ano
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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

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

Completa nas calminhas.
TLM.: 912 446 992

VISITE O NOSSO WEBSITE EM:

WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM

JULIANA
Meiga, carinhosa 

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

posições. Completa.
TLM.: 911 158 272

RELAX

25 ANOS DE ATIVIDADE

EMPRESA 
CERTIFICADA

ANUNCIE AQUI!
912 811 606

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

PRECISA-SE
Aprendiz/

serralheiro.
TLM.: 917 336 176

TRESPASSA-SE
Restaurante/Bar total-
mente equipado pos-
sibilidade de trabalhar 
fora de horas. Local c/ 

muito movimento. 
Capacidade 100 luga-
res. Duas esplanadas.
TLM.: 962 189 593

ALUGO
Quintinha c/ cerca de 3 hectares, 

e casa de habitação T2. 
A 1 Km da cidade.

TLM.: 914 882 776
(a partir das 20h00)

MORENINHA
Sapeca, cheia de 
vontade, corpinho 

delicioso. Todos os dias.
TLM.: 912 527 376

SERVIÇO 
COMPLETO
Ninfetinha linda, meiga e 

safadinha, serviço completo 
no prazer. Toda sedutora 

bumbum grande guloso, rata 
quente, apertadinhabem 

desinibida, faço oral, an*l, 
vaginal irresistível que te leva 
a loucura. Gosto de 69, sou 

jovem elegante completa, faço 
massagens, venha passar 

bons momentos.
TLM.: 912 456 012

PRECISA-SE
Empregada doméstica. 

Horário normal. 
Marca entrevista para:

252 331 750

INDIAZINHA
DE VOLTA

Amazonense, 
doce menina, 

meiga,
 carinhosa, 

O natural, 69 
delicioso, pele 

macia, 
safadinha s/ 

pressas.
912 897 161

HOMEM JOVEM
Atende homens, 

senhoras e casais.
TLM.: 910 434 140

RELAX

PRECISO
Senhora p/ trabalhos 

domésticos. 
Sengundas e sextas 
da parte da manhã. 
Das 8:30 às 12:30 

ou 
das 9:00 às 13:00.

TLM.: 926 173 990

SE ÉS UMA
 MULHER

Sozinha e atrevida 
e tens falta de miminhos 

amorosos, eu existo 
para satisfazer 

todos os teus desejos.
Guardo segredo

 absoluto.
TLM.: 919 119 378




