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Falar Direito,
por Costa Salgado

Responsabilidade
do advogado
(“perda de chance”)
Continuamos a divulgar decisões concretas dos nossos
Tribunais, tendo em conta o
enorme interesse que as mesmas revelam.

A DECISÃO
Supremo Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu que: “o advogado que viole os seus deveres
profissionais, ao não recorrer do despacho que ordene o
pagamento dos honorários fixados aos peritos, quando era
elevada a probabilidade de, com esse recurso, ser reduzido
o montante desses honorários, está obrigado a indemnizar
os clientes pelo dano decorrente dessa perda de chance.”

O CASO
Os clientes de um advogado intentaram uma acção contra o mesmo e contra a sua seguradora; peticionaram o pagamento de uma indemnização pelos danos, em resultado
da conduta negligente do advogado que não recorreu do
despacho que ordenara o pagamento de honorários a peritos, no valor de 63.308€. Alegaram que esta situação (preterição do recurso) implicou o pagamento de um montante
superior ao devido. O advogado defendeu-se e alegou que
nenhuma garantia de êxito existia, caso tivesse recorrido. A
acção foi julgada, parcialmente, procedente e o advogado
condenado, a indemnizar os clientes, num total de 23.059€.
Por virtude disso, o advogado recorreu para o Tribunal da
Relação de Guimarães. Este revogou a decisão, absolvendo o réu do pedido; e, decidiu que o advogado não estava
obrigado a indemnizar os clientes, por não estar demonstrado que a pretensão destes – em ver reduzido o montante
dos honorários dos peritos – tivesse possibilidades reais e
consistentes de êxito. Inconformados com esta decisão, os
clientes recorreram para o STJ.
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Orçamento da ordem dos 2 milhões de euros aprovado
em Assembleia

AML parte para 2022
em “Sintonia com o Outro”
Jorge Faria, presidente
da Associação de Moradores das Lameiras (AML),
aproveitou o momento de
aprovação do programa de
acção e orçamento para
2022 para congratular os
colaboradores da instituição
e associadps pela “coragem
e entrega ao associativismo
ao marcarem presença em
mais um momento de extrema importância para a instituição”, tendo em conta que
ainda vivemos circundados
pela pandemia de Covid-19.
O documento, animado
dos espírito “Em Sintonia
com o Outro!”, deriva do
projeto socioeducativo “Em
Sintonia, Eu, o Outro e o
Mundo”, e no seguimento do
programa de ação anterior.
Segundo o dirigente, “num
ano tão complexo como foi
2020, devido à pandemia, foi,
sem dúvida, o melhor tempo
para trabalhar o Eu”. Jorge
Faria mostra-se optimista
com este novo momento, em
que “estamos a voltar à “dita”
normalidade”, para conside-

rar que “após vários meses
de isolamento interpessoal e
intergrupal, necessitamos de
nos reconectar com o Outro”.
Neste segundo ano do
projeto socioeducativo, Jorge Faria destacou que “as
diferentes equipas de trabalho da AML darão atenção
à “Sintonia com o Outro”,
dando primazia à relação
interpessoal e à aquisição
e reaquisição de competências relacionais, bem como
à importância dos seguintes
pontos: valorização do ser

humano, valorização dos direitos humanos e das crianças, valorização das culturas
e das tradições (multiculturalidade) e participação em
projetos solidários e empreendedores”.
O presidente da AML ressalvou, também, que “este é
um programa ambicioso no
que respeita ao Complexo
Habitacional das Lameiras
onde estão previstas intervenções materiais, e imateriais, visto o edifício necessitar de intervenções de maior

abrangência, que visam a
melhoria das condições habitacionais e requalificação
de áreas comuns, contando
para isso com o apoio do
Município de Vila Nova de
Famalicão, e dos moradores
do Edifício das Lameiras,
que têm um papel essencial
no que concerne à intervenção imaterial”.
Quanto a orçamento a
AML prevê uma despesa a
rondar os dois milhões de
euros, destacando-se nos
investimentos previstos a
construção de apartamentos
T0 no Edifício das Lameiras,
e a requalificação dos Pisos
1 e 2 do Lar de Idosos, que
teve de ficar suspensa em
2021 devido à pandemia.
Recorde-se que a Associação de Moradores das Lameiras possui um quadro de
pessoal com cerca 90 funcionários, que respondem a
mais de mil de utentes.

A APRECIAÇÃO DO SUPREMO
O STJ concedeu provimento ao recurso (revogou, por
isso, o acórdão do TRG); e, repristinou a sentença proferida em primeira instância, com o teor acima colocado em
evidência.
Constitui condição da indemnização em sede de “perda
de chance” que se mostre que o lesado detinha, na sua esfera jurídica, a oportunidade de, com grande probabilidade,
alcançar um certo efeito que lhe seria vantajoso; mas, que
acabou por não ser alcançado devido a facto praticado pelo
autor da lesão. Exige-se, assim e sempre, que se esteja
perante uma certa oportunidade de alcançar um benefício,
de que se vem a ser privado; benefício esse que se deve
depois calcular com base nas probabilidades de concretização dessa oportunidade.
Dado que o advogado deixou, de forma ilícita e culposa,
de impugnar o despacho judicial que determinou a obrigação de pagamento dos honorários reclamados pelos peritos, perdeu a parte “a chance” de obter uma decisão que,
com elevada probabilidade, iria determinar uma redução
desses honorários. De facto, se o montante dos honorários
tivesse sido objecto de escrutínio em sede de recurso, com
grande probabilidade teria sido considerado excessivo. Assim, ocorreu um dano por “perda de chance” que deve ser
reparado, por parte do advogado.
REFERÊNCIAS: Acórdão STJ, Proc. n.º 5174/18.1T8GMR, de 19/10/2021; Código das Custas Judiciais, artigo
34.º; Portaria n.º 1178-D/2000, de 15/12.

As imediações do túnel junto à linha de caminho de ferro
na Rua da Cal, em Calendário, é sítio “pouco recomendável”,
suportam os moradores.
Não fosse a falta de limpeza dos terrenos, onde o mato ganha força,
não fosse a falta de asseio generalizado que leva à acumulação
de lixo que ninguém limpa, não fosse a falta de iluminação
que sugere insegurança, este seria um local recomendável...
Não é o caso, como bem documentam as fotos! Intervenção!
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Alteração substancial da acusação adia sentença
para “Rambo de Famalicão”
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SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Acusados de 27 roubos
na região, um deles bastante
violento no café Altinho, em
Vale São Martinho, o gangue liderado pelo conhecido
“Rambo de Famalicão” tinha
sentença agendada para a
passada sexta-feira, mas
uma alteração substancial
da acusação adiou a fase final do julgamento.
A alteração decretada
pela presidente do colectivo de juízes do Tribunal
de Guimarães aponta para
a substituição do crime de
ameaça agravada pelo de
coação agravada, puníveis

com pena de prisão de um
a cinco anos. Em causa está
precisamente a investida de
novembro de 2019 no café
daquela freguesia de Vila
Nova de Famalicão, e que
acabaria por desencadear a
detenção de três dos cinco
suspeitos agora ser julgados.
No banco dos réus estão
cinco jovens, quatro deles
em prisão preventiva, acusados de quase três dezenas
de assaltos, violentos. Foram
detidos no rescaldo do assalto realizado em novembro ao
café “Altinho”. Investiram sobre o estabelecimento de ca-

çadeira e dispararam mesmo
para intimidar proprietário e

clientes que ali se encontravam.

O assalto envolveu pelo
menos três assaltantes,
que se puseram em fuga
na direcção do Porto, onde
acabariam por ser detectados pela PSP. O apelidado
“Rambo de Famalicão”, de
nome João Duarte, foi um
dos detidos. À data encontrava-se em liberdade condicional depois de uma pena
cumprida por crimes da mesma natureza. Outro estava
sujeito a pulseira electrónica,
que cortara.
Posteriormente a Polícia
Judiciária deteve mais dois
suspeitos em Gaia. Ofere-

ceram resistência a tentaram fugir, o que deu origem
a uma perseguição e troca
de tiros com as autoridades.
Um dos fugitivos acabou
sendo baleado. O primeiro
interrogatório judicial a que
foi sujeito aconteceu mesmo
numa cama do hospital.
O julgamento esteve envolto em fortes medidas de
segurança, e a passada
sexta-feira não foi excepção, com as carrinhas dos
estabelecimentos prisionais
policiadas por equipas especializadas.

Detido a ameaçar a mãe, de quem já estava
impedido de contacto
A GNR de Vila Nova Famalicão deteve, na passada quinta-feira, um homem de 54 anos suspeito do crime de violência doméstica. A vítima é
a mãe, de 73. Presente a primeiro interrogatório judicial ficou sujeito a pulseira electrónica, com impossibilidade de contacto com a progenitora.
Em comunicado, o Comando Territorial da Guarda adianta que o homem foi detido em flagrante, a ameaçar a mãe, graças a denúncia que
lhe foi feita chegar. Ao que O Povo Famalicense conseguiu apurar, a situação é por demais conhecida de vizinhos e vem acontecendo de forma
reiterada ao longo dos anos. O homem, que estava já sujeito a proibição de contacto com a vítima, estava a “tentar entrar na residência da
vítima”.
O suspeito foi presente a tribunal no dia seguinte, sexta-feira, tendo sido então sujeito a vigilância electrónica e renovada a impossibilidade
de contactos com a mãe, vítima.
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Investimento compreende os rios Ave, Pelhe e Guisande,
assim como o ribeiro de Beleco

Câmara quer investir
quase 1,3 milhões
na renaturalização da bacia
hidrográfica do rio Ave
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão vai
celebrar um protocolo com
a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) com vista a
transferir para si a competência de uma empreitada
de reabilitação e valorização
de quatro cursos de água
que atravessam o concelho,
constituindo a bacia hidrográfica do Ave. O intuito é o
de submeter uma candidatura a fundos europeus, com
vista a colocar no terreno um
investimento de um milhão e
285 mil euros.
O presidente da Câmara,
Mário Passos, espera que
entre em 2022/2023 seja
possível avançar com esta
frente de obra.
A iniciativa do município
compreende
intervenções
nas margens do rio Pelhe,
Ave, Guisande e Ribeiro
de Beleco. A proposta foi
aprovada esta quinta-feira na reunião do executivo
municipal e, de acordo com
o edil famalicense inscreve-se numa estratégia de
valorização dos cursos de
água e das margens dos rios
que atravessam o concelho.
Consciente de que esta candidatura não permitirá uma
reabilitação estrutural, o edil

acredita que é “um grande
contributo” para uma mudança de paradigma na forma
como as comunidades interagem com os seus cursos
de água.
“A mitigação dos efeitos
das cheias, a qualidade da
água, a biodiversidade, os
percursos pedonais deste
rios e ribeiros são muito importantes para que tenhamos interesse em desenvolver estes esforços”, assume,
acrescentando que para lá
de todas as vantagens ambientais está também um
eixo estratégico orientado
para a atractividade do território no que toca aos turismo
da natureza. “Esta candidatura vem dar aqui um im-

put muito positivo, para que
também esta dimensão seja
cada vez mais uma realidade”.
Na expectativa de que
este seja apenas um de
vários passos rumo à qualificação de rios e ribeiros,
Mário Passos espera que o
próprio Plano de Recuperação e Resiliência, e também
o novo quadro comunitário
2020/2030 possam trazer
novas e outras oportunidades de investimento nesta
matéria. “Estamos a falar de
mais de um milhão de euros,
mas para reabilitarmos da
forma que queremos os nossos rios e ribeiros precisamos de muito mais dinheiro.
Com o tempo, estou certo,

virão outros modelos de co-financiamento de modo a
que possamos evoluir com
estes trabalhos que queremos desenvolver e fazem
parte do programa eleitoral
que apresentei aos famalicenses e foi sufragado por
eles”, alega.
Focado em por termos
a sucessivas “catástrofes”
ambientais de que os rios e
ribeiros foram alvo num passado não muito longínquo,
Mário Passos deixa claro
que o município pretende
manter esta toada de renaturalização dos seus cursos
de água. Aborda, nomeadamente, a renaturalização do
rio Pelhe, que é preciso “desemparedar” e integrar como
valência do território.
Estes investimentos, sublinha, pretendem também
sensibilizar a população para
que “todos sejamos guardiões dos nossos rios”. Isso
trará não só mais peso junto
da tutela, acredita, porque
sinalizará um empenho comum na protecção da natureza, como trará frutos para
a própria qualidade de vida
da população.

Gerações promoveu oficina “Brinca Natura”
“A Associação Gerações era quase idêntica aos dias de semana normais.
Mães e pais da Gerações iam chegando ao salão polivalente da instituição,
acompanhados pelas crianças mais pequeninas da creche, para participarem na
oficina “Brinca Natura”, trazida à associação pela “Bio Aventuras”, uma organização especializada na animação “natural” para crianças pequeninas”. A descrição
é da instituição, que promoveu a iniciativa no passado domingo.
Pintar, provar, sujar e misturar foram o mote desta “oficina” em movimento,
onde as crianças da creche da Gerações tiveram oportunidade de, durante toda
a manhã de domingo, brincar com os pais com texturas, cores e saberes da natureza, onde sobressaíam raízes, caules, folhas e flores das plantas mais diversas.
A oficina “Brinca Natura” funcionou como um convite para brincar para as mães
e pais e os seus bebés, colocando à disposição de todos materiais naturais não
estruturados e outros materiais preparados como tintas naturais e plasticinas
caseiras, para que, sobretudo os bebés, pudessem divertir-se livremente.
O grande encontro de Natal “Brinca Natura” pretendeu e conseguiu valorizar
a liberdade de movimentos e a exploração sensorial de cada bebé e de cada
criança, incentivando a ligação emocional com os elementos da natureza. Foi tanto o entusiasmo das crianças que, por
volta das 12.30 horas, hora prevista para o encerramento do encontro, muitas crianças continuavam ainda envolvidas nas
atividades, “recusando-se” a ir embora com os pais.
As atividades natalícias da Associação Gerações encerram simbolicamente com um “Teatro de Natal” que vai ter lugar
no próximo dia 19 de dezembro (também um domingo), de manhã, no auditório da Escola Superior de Saúde do Vale do
Ave (CESPU).
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Orçamento
de 133 milhões
com maior fatia
de sempre para
os Transportes
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Os Transportes assumem
a maior fatia de sempre do
orçamento da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, ao disputarem 54 do
total de 133 milhões de euros que estão vertidos para
o Plano e Orçamento opara
2022.
O documento é votado
esta terça-feira, numa reunião extraordinária do executivo municipal agendada
para o início da tarde.
Nas palavras do presidente Mário Passos este é
“um Plano e Orçamento responsável, que responde às
necessidades e ambições
de Vila Nova de Famalicão
e dos Famalicenses, que
procura garantir respostas
à pandemia, que protege o
ambiente e as pessoas, que
potencia a economia e o emprego”.
Com a maior fatia de
sempre reservada à área
da Mobilidade, o documento
inscreve 54 milhões de euros de investimento, o que
representa 41 por cento do
valor total, os 133 milhóes
de euros. Por isso mesmo,
o edil famalicense sublinha
que “o próximo ano marca o
inicío da mudança de paradigma no transporte público
concelhio”. Em, causa está,
concretamente, o arranque
do projeto «Mobi.Ave», onde
Famalicão prevê investir 54
milhões de euros nos próximos oitos anos para garantir
um eficiente serviço público
de transportes rodoviários
de passageiros no concelho,
através de uma nova rede
intermunicipal
desenhada
entre os municípios de Vila
Nova de Famalicão, Trofa e
Santo Tirso.

Educação
com “fatia”
de 5,8 milhões
A Educação é outra das
notas que merece destaque
no Plano e Orçamento para

2022, merecendo uma “fatia” de 5,8 milhões de euros,
mais 1,4 milhões do que no
ano passado. Para Mário
Passos, este é um sector absolutamente estrutural: “o futuro de Vila Nova de Famalicão está indissociavelmente
ligado ao que será realizado
na qualidade da educação
ao longo de toda a vida.
Conforme definido na Carta Educativa do concelho, o
EDUCA 20.30, assumimos a
Educação como uma prioridade estratégica para o crescimento individual e coletivo,
para mais qualificação, para
mais e melhor emprego”.
Para além destas duas
áreas, a Solidariedade, o
Desporto, o Ambiente, a
Sustentabilidade, a Cultura,
a Saúde e a Economia mantêm-se como apostas fortes
do executivo.
No essencial, o edil famalicense considera que este
“éÉ um documento ambicioso, assente, por um lado,
numa linha de continuidade para com um modelo de
gestão que posicionou Famalicão como um município
exemplo nos mais variados
domínios e, por outro lado,
enquadrado no contexto da
abertura do novo ciclo da
gestão autárquica”. Assim,
“este é, neste momento, o
instrumento que oferece futuro a Famalicão”.

Pandemia
mantém-se na
agenda financeira
As circunstâncias da
pandemia não serão ainda
ignoradas no exercício do
próximo ano. Assegurando
que “a sustentabilidade financeira do município garantem margem de gestão
para as respostas que vierem a ser necessárias”, Mário Passos reconhece que
“ninguém sabe o que aí vem,
mas estaremos preparados
para debelar o inesperado,
com abertura orçamental
para acudir às situações que
vierem a ser impostas pelo
tempo”.
De olhos postos num
novo ano, o presidente da
Câmara aborda o futuro com
optimismo, apesar de todas
as reticências da conjuntura:
“vamos em 2022 continuar com energia reforçada a
construção de um concelho
mais próspero, mais inclusivo, mais sustentável, alinhado no desenvolvimento e
concretização das nossas 5
agendas prioritárias (Agenda Estratégica Famalicão
Ecológico, Famalicão Qualificado, Famalicão Integrador,
Famalicão Dinâmico e Famalicão Participativo)”.
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Recinto foi aberto na passada sexta-feira totalizando uma
oferta de 1.500 lugares às portas da cidade

Famalicão tem mais 86 lugares
de estacionamento gratuito
no antigo Campo da Feira
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Reabriu na passada sexta-feira mais uma parte do
parque de estacionamento
do antigo campo da feira. O
presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, deu
conta esta manhã da reabertura de uma nova parcela do
Campo Mouzinho de Albuquerque para estacionamento, 83 lugares convencionais
e três para pessoas com
deficiência. A entrada para
esta nova ala pode ser feita
através da avenida Marechal
Humberto Delgado, onde
está criada também uma saída.
Recorde-se que há cerca
de duas semanas, por altura
da reabertura da área de estacionamento da Praça Dona
Maria II, com 86 lugares, o
edil havia avançado com a
possibilidade de também
este parque ser restituído
aos famalicenses no espaço

de poucas semanas, o que
se confirmou no final da passada semana. Estes 86 lugares somam-se aos 75 que já
se encontravam disponibilizados neste mesmo local.
Mário Passos congratula-se com a conclusão desta
parcela de estacionamento,
consciente de que é importante para a cidade e para o

seu comércio numa altura de
excelência, o Natal. “O que
queremos com isto é que os
famalicenses possam adquirir aquilo de que precisam na
cidade, numa perspectiva de
proximidade”, afirma a propósito.
De resto, sublinha que
estes lugares, recentemente
disponibilizados, somados

aos 800 do campo da feira,
aos 347 junto à CESPU, e
aos 150 do parque criado
provisoriamente em zona
paralela à avenida Marechal
Humberto Delgado, totalizam 1.500, gratuitos e a cerca de 200 metros do centro
da cidade, uma oferta que,
acredita, não é comum numa
cidade da dimensão de Vila
Nova de Famalicão. “Talvez
Famalicão seja a cidade da
sua dimensão com mais lugares de estacionamento
gratuitos num raio pequeno,
num percurso de menos de
cinco minutos relativamente
ao centro da cidade”, frisou,
assumindo que “com isto
queremos também ajudar o
comércio local, e penso que
isso vai suceder”.
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Delães: impasse
governativo
ultrapassado

Está ultrapassado o impasse governativo na freguesia de
Delães. Há pouco mais de uma
semana uma Assembleia de Freguesia Extraordinária culminou
com a eleição dos novos vogais
do executivo da Junta para o ciclo autárquico 2021-2025.
Numa votação em urna fechada, a proposta apresentada
pelo presidente cessante, Francisco Gonçalves, foi aprovada com cinco votos favoráveis e quatro contra, desconhecendo-se o posicionamento dos votantes.
Assim, o executivo fica composto por Francisco Gonçalves, primeiro membro da lista mais votada, do Movimento Independente por Delães, por João Pinto como Secretário e Ângela Salgado como Tesoureira.
Em nota de imprensa a Junta congratula-se com este
desfecho: “assim, desde este domingo, o Executivo da
Junta de Freguesia de Delães está completo e na plenitude das suas funções, podendo, a partir de agora, colocar
em prática as linhas orientadoras que foram sufragadas
pela população”.
Recorde-se que em resultado das eleições, este movimento obteve quatro mandatos, sendo que os independentes Unidos por Delães obtiveram três e o PS dois,
totalizando cinco, o que num primeiro momento levou ao
chumbo da proposta de executivo apresentada pelo cabeça de lista do elenco mais votado.
Entretanto, a Junta informa que o horário de funcionamento da Secretaria da Junta de Freguesia manter-se-á
de segunda a sexta das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às
9h00, e aos sábados das 09h00 às 12h00.
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Emprego, enfermeiras e iluminações
de Natal…
É por isso que gosto de passar e passear,
neste tempo de Natal, pelos jardins da Câmara
Municipal, pela Praça 9 de Abril, pela Praça
D. Maria II e pelas rotundas e ruas da Cidade
que estão iluminadas e que nos fazem gritar
interiormente que Famalicão e o Mundo
podem ser lugares de paz! Como “não há bela
sem senão”, alguns moradores da Freguesia
de Calendário perguntam-me se encontro
alguma explicação para justificar a interrupção
das iluminações na Avenida 25 de Abril.
A iluminação das árvores pára no sentido
ascendente da avenida, quedando-se no Parque
1º de Maio, em vez de se estender até à Estação
da CP. Não encontram explicação para isto…
Outros não encontram explicação para a falta
de iluminações de Natal na Avenida de França,
na Rua de S. Fargeaux Ponthierry e na Rua
Alberto Sampaio, ruas de muito comércio,
pessoas e circulação intensa.

1. De Edison a Famalicão…
O americano Thomas Edison (investigador, empresário e
cientista), foi o inventor da lâmpada elétrica incandescente. Em
1880, Edison pendurou lâmpadas em redor do seu laboratório,
para chamar a atenção de quem passava. Ainda nada tinha a
ver com as árvores de Natal iluminadas…
Foi o seu colega e amigo Edward Johnson, dois anos depois, que fez a primeira árvore de Natal com “luzinhas”, em
Manhattan, Nova Iorque.. Porem, só em 1895, quando o Presidente dos Estados Unidos de então, iluminou a primeira árvore
de Natal na Casa Branca é que o gesto ganhou força, estendendo-se a toda a América e a todo o Mundo, transformando-se numa tradição natalícia em Portugal.
Depois desta pequena viagem pela história da árvore de
Natal, é o momento de chegarmos a Famalicão e ficar encantados com as iluminações de Natal que cobrem a nossa Cidade, transformando-a num colorido e enorme “postal” de Natal a
que julgo que nenhum famalicense ficará indiferente. Transmito a partir daqui os meus parabéns à Câmara Municipal pelas
escolhas que fez, no âmbito das “iluminações e decorações”

de Natal, nas ruas e praças da Cidade.
As árvores de Natal sempre provocaram em mim alguma
nostalgia e muito encantamento. Sou daqueles a quem as iluminações de Natal provocam um conjunto de sentimentos difíceis de explicar, mas que eu considero muito positivos…
As iluminações de Natal fazem com que espaços que quotidianamente percorremos com indiferença se tornem espaços
mágicos que nos levam a sonhar com a paz, a tranquilidade e
a solidariedade infinitas, num abraço terno e imenso com as
outras pessoas e com o Mundo inteiro.
É por isso que gosto de passar e passear, neste tempo de
Natal, pelos jardins da Câmara Municipal, pela Praça 9 de
Abril, pela Praça D. Maria II e pelas rotundas e ruas da Cidade
que estão iluminadas e que nos fazem gritar interiormente que
Famalicão e o Mundo podem ser lugares de paz, dando ainda
mais sentido a este tempo de Natal!
Como “não há bela sem senão”, alguns moradores da Freguesia de Calendário perguntam-me se encontro alguma explicação para justificar a interrupção das iluminações na Avenida
25 de Abril. A iluminação das árvores pára no sentido ascendente da avenida, quedando-se no Parque 1º de Maio, em vez
de se estender até à Estação da CP. Não encontram explicação para isto…
Outros não encontram explicação para a falta de iluminações de Natal na Avenida de França, na Rua de S. Fargeaux
Ponthierry e na Rua Alberto Sampaio, ruas de muito comércio
e circulação intensa. Pedem à Junta de Calendário/Famalicão
que seja mais exigente e reivindicativa…

condições de vida do povo honesto e trabalhador eram a causa
de todas as desgraças…
Estes 6,4% mostram a capacidade de Portugal e do Governo para criar emprego e para manter o emprego. Não nos
podemos esquecer que na crise anterior, a crise do Governo
de Passos Coelho que alguns agora querem reeditar, a taxa de
desemprego atingiu os 18%!
Com o Governo de António Costa, Portugal ascendeu ao
“top 4” dos países com maior capacidade de recuperação de
emprego. A taxa de 6,4% de desemprego em setembro de
2021 é apenas de mais 0,1% do que no mês anterior (agosto
de 2021), mas menos 0,4% do que três meses antes e menos
1,6% do que um ano antes (setembro de 2020).
É de salientar também que a população portuguesa desempregada diminuiu 18,2%, relativamente a setembro de 2020 e
6% relativamente a três meses antes, tendo apenas aumentado 1,9%, relativamente a agosto de 2021. Em setembro de
2021, havia 4 817 800 pessoas a trabalhar em Portugal!
A taxa de desemprego de 2021, manteve-se inalterada no
mês de outubro do mesmo ano, tendo a taxa de emprego recuado apenas 0,2 pontos percentuais, relativamente a setembro,
mas subindo 1,7 pontos percentuais, relativamente a setembro
de 2020.
As medidas do Governo para a criação de novos empregos
e para a manutenção dos empregos existentes têm-se revelado de uma grande eficácia.

2. Desemprego em mínimos históricos…

É, salvo erro, um grupo de seis enfermeiras, aquele que
todos os dias, de segunda a sábado, atende os que precisam
de recorrer aos seus serviços, na CLIAVE, a clínica que fica ali
mesmo em frente ao Centro de Saúde do Alto da Vila, a caminho da estação do Caminho de Ferro.
É um grupo de profissionais excelentes que honram todos
os dias a profissão difícil que abraçaram. Nisto de profissões
(humildes, letradas, intelectuais e menos intelectuais), só é
bom ou boa aquele ou aquela que as exercem com devoção,
equilíbrio e sentido da responsabilidade.
É isso que se sente na CLIAVE, quando, pelos mais diversos motivos, temos que recorrer aos seus serviços de enfermagem: há devoção, há equilíbrio e vê-se que há gosto naquilo
que estas enfermeiras fazem… Cada uma com o seu modo e
o seu jeito, mas vê-se que fazem as coisas com o prazer de
ajudar, com o prazer de contribuir para que os “males” desapareçam com a rapidez possível, com o prazer dos sorrisos e das
palavras que saem das suas bocas e que nunca são artificiais!

A taxa de desemprego de setembro deste ainda maldito
ano de 2021 (a persistência da pandemia de “covid 19” faz-me
adotar esta designação), foi de 6,4%, a mais baixa dos últimos
20 anos. Ana Mendes Godinho, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) diz que esta taxa é uma
vitória coletiva, é uma vitória de todos Portugueses, na resposta à pandemia! Não será bem de todos os Portugueses porque
não têm lugar aqui todos aqueles que apostaram e apostam
na desgraça coletiva, a que associam também o aumento do
salário mínimo nacional, numa viagem de regresso aos tempos
de Passos Coelho, em que o aumento do salário mínimo e das

Opinião por Francisca Marques, dirigente nacional da Juventude Popular

Mais cliques ou mais integridade?
O sistema partidário está a ser imbuído por
uma onda de partidos populistas. É para mim
cada vez mais difícil rever-me nas ideias radicais
a que atualmente somos expostos – líderes como
Donald Trump, Jair Bolsonaro e Viktor Orban não
são apenas uma ameaça para os seus países,
como também o são para o resto do mundo.
O Populismo não é uma ideologia nova apesar de, nos últimos anos, ter ganho popularidade
e a atenção dos media em Portugal. Autores defendem que
o termo apareceu no séc. XIX: o Populismo é utilizado para
descrever indivíduos, partidos e movimentos de esquerda e
de direita que baseiam a sua estratégia política em torno de
conceções simplificadoras da realidade. Apesar das múltiplas variações semânticas, o populismo tem sido identificado
como uma ideologia que assume estratégias de comunicação
e retórica que valorizam a perceção da existência de um povo
monolítico cuja identidade é ameaçada pela atuação de grupos inimigos. Neste sentido, o populismo é visto como um discurso fundado em juízos simplistas e dicotomias fáceis, nas
quais se diz o que o povo quer ouvir, dividindo a sociedade
entre bons e maus para, continuamente, cultivar o clima de
polarização.
A emergência de partidos populistas tem, na última década, sido assídua em diversos países. Os populistas ameaçam
as regras da democracia liberal, especialmente a dos direitos
individuais, a liberdade de expressão e de imprensa. Na maior
parte das vezes, os governos populistas são de carácter au-

toritário e têm vindo a instalar-se, muitas vezes, a
partir da realização de eleições livres, às quais se
seguem tentativas de alterações constitucionais
que visam perpetuar os líderes no poder e condicionar os direitos no campo das liberdades individuais e dos direitos humanos. Os populismos
contemporâneos, ou neopopulismos, conduzem
ao extremismo e distorcem a realidade oferecendo uma visão adulterada desse valor democrático
para atacar, na esfera pública e por meio de uma retórica antidemocrática, instâncias de representação e mediação.
Acredito que, muitas vezes, para além de cativarem o seu
eleitorado pelas ideias que defendem, estes partidos possam
ser uma escolha tendo como fundamento a revolta contra o
sistema e contra as estruturas convencionais.
Apelo à atenção de todos para as soluções demasiado
simples perante problemas altamente complexos.
O número de jovens que se sentem representados por regimes populistas tem aumentado, o que nos faz efetivamente
refletir sobre o trabalho que o atual Governo tem desempenhado e a forma como tem conduzido o nosso país. Desta forma, termino, mais uma vez, questionando a capacidade que o
atual Governo Português tem em responder a estas ameaças.
Precisamos de um Governo capaz de garantir a integridade dos pilares da nossa democracia.
“Se nos demitirmos da intervenção ativa, não passaremos
de desportistas de bancada ou políticos de café” – Francisco
Sá Carneiro.

3. As senhoras enfermeiras da CLIAVE

Academica Gindança
com vários pódios na
Final da Taça de Portugal
A Academia Gindança esteve presente na Final da
Taça de Portugal,
realizada em Loures no passado sábado, tendo alcançado vários pódios
nos mais diversos
escalões e modalidades.
A dupla Eduardo
Azevedo e Rita Silva ficou em primeiro
lugar em Standard e e segundo lugar em Latinas em Juventude Iniciados; e Tomás Gomes e Gabriela Teixeira foram primeiros classificados em Standard e segundos em Latinas em
Juniores 2 Open. Já Pedro Castro e Matilde Silva ocuparam
o terceiro lugar em Standard e sétimo lugar em Latinas em
Juniores 2 Intermédios; Martim Matos e Barbara Silva foram
quartos classificados em Standard e quintos em Latinas em
Juniores 1 Open; e João Barros e Matilde Bessa alcançaram
o quarto lugar em Latinas em Juniores 2 Open.
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Informações em http://circodepapel.com/

Circo de Natal com chega a Famalicão
com “Aquarela”
O Circo de Papel chega a
Vila Nova de Famalicão com
“Aquarela”, num espetáculo
mágico para toda a família.
A tenda, instalada no Parque
da Juventude, abriu este fim-de-semana as portas, acolhendo um público ávido de

animação, numa estreia que
superou as expetativas. Os
espetáculos decorrem até 6
de janeiro.
Promovido pelo INAC –
Instituto Nacional das Artes
do Circo e inspirado no livro
“Meninos de Todas as Co-

res” de Luísa Ducla Soares,
o espetáculo Aquarela através da magia do circo revela-nos aquilo que nos une
como seres humanos: as
nossas diferenças. Guiada
pela curiosidade natural de
uma adolescente, Francisca

segue sua viagem em busca
de descobrir novos mundos
de vida. Na sua jornada, ela
ouve histórias encantadoras
de acrobatas, equilibristas e
malabaristas.
Refira-se que o Circo de
Papel é um projeto dedicado

ao Circo Contemporâneo e
ao Novo Circo. Uma tenda
destinada em exclusivo ao
desenvolvimento e criação
artística com o objetivo de levar a magia do espetáculo a
todos os públicos. Um espaço de emoções, de imaginação e do extraordinário que
surge materializado na forma
de uma tenda em homenagem às origens do circo, um
espaço itinerante de partilha
e descoberta.
As sessões decorrem às
terças, quartas, quintas e
sextas, às 10h00 e 15h00,

para grupos, escolas, associações e empresas. Às
sextas-feiras, às 21h00, aos
sábados às 10h00; 15h00
e 21h00; aos domingos às
10h00 e às 15h00. E aos feriados de 8 de dezembro às
10h00; 15h00 e 21h00. De
24 de dezembro às 10h00 e
às 15h00; de 25 de dezembro às 17h00 e 1 de janeiro
às 17h00.
Para mais informações
pode consultar o site http://
circodepapel.com/.

Oficina vive
dias de rexleção

Todas as turmas do 5.º ao 12.º ano do Colégio das Caldinhas têm um dia de reflexão durante o ano, proposto pela
Pastoral. As turmas passam um dia fora do colégio com o
diretor de turma e um jesuíta, onde são desafiados a parar,
respirar fundo e olhar com calma para a sua vida. É um
dia muito apreciado pelos alunos, por ser uma quebra na
rotina que permite recuperar forças, falar sobre Deus, ter
boas conversas e fortalecer as relações entre a turma.
Os dias de reflexão da Oficina começaram no dia 18
de novembro, com o 1.º C, em Esposende. Até ao Natal,
todos os primeiros anos terão o seu dia de reflexão, procurando sobretudo proporcionar um tempo privilegiado para
os alunos conhecerem melhor os seus novos colegas.
O 3.º ano terá os seus dias de reflexão em Janeiro, antes da entrega das PAP e de partirem para estágio, e as
turmas do 2.º ano têm-nos no final do 2.º período e início
do 3.º
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Obras inauguradas no passado domingo

Município, Junta e comunidade
uniram esforços na reabilitação
da Capela de S. Vicente
A Capela de S. Vicente, em Sezures, é agora um local de
culto melhorado, concluídas que estão as obras de restauro.
A inauguração aconteceu no passado domingo, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, do
Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, do Arcipreste
de Famalicão, Francisco Carreira, e do presidente da União
de Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e
Sezures, Jorge Amaral.
O edil famalicense elogiou a população da freguesia,
dizendo mesmo que “a força de uma comunidade, não se
mede pela sua dimensão, mas sim pelo empenho e dedicação das suas gentes em prol de um bem comum”, o que
considera plasmado nesta iniciativa. Mário Passos salientou
assim o papel preponderante da parceria desenvolvida entre o Município de Vila Nova de Famalicão, a Junta de Freguesia e a comunidade local. “Fazemos mais em conjunto
do que separados”, frisou, acrescentando que “foram desenvolvidos esforços de forma a reabilitar este património histórico
do nosso concelho, e esse trabalho deu frutos”.
Situada no alto monte com o mesmo nome, a capela de S. Vicente remonta ao século XVII ou inícios do século XVIII. As
obras de restauro, realizadas no decorrer do último ano, envolveram a reposição da talha dourada no seu estado primitivo
e a reparação do interior e exterior do edifício. A intervenção resultou de um investimento na ordem dos 60 mil euros, tendo
contado com um apoio financeiro municipal de cerca de 25 mil euros.

“Funeral
de Estado”
exibido
nas Noites
do Cineclube

“Funeral de Estad”, de Sergei Loznitsa, é o filme em exibição esta quinta-feira, pelas 21h45, no
Pequeno Auditório da Casa das Artes, naquela
que é mais uma sessão das Noites do Cineclube,
promovidas pelo Cineclube de Joane. A sessão
ocorre ao abrigo da iniciativa “Traz Outro Amigo
Também”, que permite a entrada gratuita ao acompanhante de um sócio.

14 de Dezembro de 2021

Atleta de São Martinho
foi 2.º na São Silvestre
de Gondomar

Patrício Castro, do Atlético Clube de Vale S. Martinho,
conquistou o segundo lugar do pódio na São Silvestre de
Gondomar.
O clube famalicense esteve presente em três competições
distintas, no passado fim de semana, e de edstacar ainda,
no passado sábado, a prestação do atleta Rui Araújo, que
participou na Prova Extra dos 1500 metros do Campeonato
Regional de Provas Combinadas, batendo o seu recorde pessoal em 12 segundos. Estabeleceu um novo tempo, de quatro
horasm, 35 minutos e 30 segundos.

O filme inscreve-se em Março de 1953. Depois
de 30 anos a governar a União Soviética sob um
regime ditatorial, Joseph Estaline morreu. Nos
dias imediatamente a seguir, os membros do comité do Partido Comunista, outrora fiéis seguidores do ditador, revelam a sua sede de poder. Nas
ruas, durante as cerimónias fúnebres, centenas de
milhares de pessoas surgem devastadas pela par-

tida do ditador. Exibido no Festival de Cinema de
Veneza, “Funeral do Estado” conta com assinatura
do aclamado realizador bielorusso Sergei Loznitsa, que mostra imagens inquietantes de um povo
que, apesar de ter vivido décadas de submissão
e terror, se deixou enganar pelo culto à personalidade de Estaline, promovido pela máquina política
soviética.
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PAN questiona Câmara sobre alegada
sobrelotação do CROA
A Comissão Política Concelhia do PAN – Pessoas
- Animais - Natureza de Famalicão solicitou esclarecimentos à Câmara Municipal
relativamente à lotação máxima da capacidade de recolha do Centro de Recolha
Oficial de Animais (CROA)
de Vila Nova de Famalicão,
sugerindo mesmo que a valência
recém-inaugurada
esteve numna situação de
sobrelotação.
O partido dá conta disso
numa nota de imprensa, segundo a qual adianta que de
acordo com as informações
que obteve, o CROA terá estado, “durante a semana de
29/11 a 05/12, sem ascondições necessárias para efetuar a recolha e o alojamento
de animais nas suas instalações”. Isso mesmo denuncia
a porta-voz do PAN, Sandra
Pimenta, que acrescenta
que são “diariamente são
confrontados com inúmeros apelos sobre animais
abandonados”. Censura, a
propósito, a persistência de
uma “limitação na implementação de políticas CED (capturar, esterilizar e devolver)

no concelho, extremamente
necessárias para o controlar a população de animais
errantes, e considerando a
diminuição das temperaturas, típico da época do ano,
poderemos assistir a casos
de morte de animais por falta de abrigo”. Paralelamente,
frisa ainda Sandra Pimenta,
“deverá ser tido em conta os
potenciais acidentes rodoviários que podem originar
quer a morte dos animais
quer um perigo iminente para
os condutores”.
O PAN recorda que tem
defendido a implementação
de políticas CED no muni-

cípio “de forma a limitar a
capacidade de reprodução
dos animais de rua, mas garantindo a sua permanência
no local onde actualmente vivem”. Aponta a necessidade
de uma “correta implementação de políticas CED, mas
também de realizar acções
de esterilização acessíveis à
população em geral”. Só assim, refere a coordenadora
do PAN, “estaremos a contribuir para diminuir o potencial
abandono de animais”.
A
concelhia
também
questionou a Câmara relativamente “à capacidade
máxima do CROA, e qual o

número animais que estão
de momento alojados nas
instalações municipais, assim como quantas colónias
de gatos estão registadas
no concelho de Vila Nova de
Famalicão, qual o número de
gatos, e de que forma é assegurada a sua alimentação
e esterilização”.
Para Sandra Pimenta “é
fundamental que se reveja
igualmente a estratégia relativa a campanhas de adoção
e que esperemos que não se
assista ao que se passou em
anos anteriores com campanhas de adoção na semana
do natal”. Lamenta que esta
seja “uma prática usual do
anterior executivo, algo que
contraria todas as indicações
no que se refere à adoção
por impulso”. No entender do
PAN, “organizar estas campanhas nesta altura do ano é
igual a colocar animais numa
prateleira de um supermercado e fazer dos mesmos
objetos”. Com ironia, conclui:
“precisamos de iniciativas
pensadas a longo prazo e
não de tentativas desesperadas de esvaziar boxes”.

14 de Dezembro de 2021

Vermoim “veste-se”
a rigor neste Natal
A Junta de Freguesia
de Vermoim “vestiu” a
freguesia a rigor para a
quadra que atravessamos.
Em nota de imprensa
dá conta da colocação
de iluminação na Avenida Santa Maria de
Vermoim, e junto à Fonte das Pimentas, “com
mais brilho estes dias”,
acredita.
Imbuída do espírito próprio da quadra,
a Junta aproveita para
desafiar a comunidade
a fazer as suas compras no comércio local, ao qual reconhece “serviço de excelência”.
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Famalicense Tânia Silva é 3.ª na lista da CDU
pelo círculo eleitoral de Braga
A jovem famalicense Tânia Silva, eleita da CDU à
Assembleia Municipal nas últimas autárquicas, é a número três da lista da coligação
PCP/PEV no círculo eleitoral
de Braga para as legislativas
que se realizam no final do
mês de Janeiro.
A lista foi apresentada
na passada sexta-feira, e
é encabeçada por Torcato
Ribeiro. Na apresentação, e
sob o signo da confiança, a
CDU vai a votos convicta de
que “a CDU é a força necessária”.
Tânia Silva, que fez uso
da palavra nesta apresentação, centrou a sua intervenção na importância do voto
na CDU, pelo significado de
afirmação do projeto político
da CDU. “Isso é impossível!,
é o que dizem todos aqueles
que não querem dar resposta e soluções aos problemas
do povo e do país! Os últimos
anos mostraram que muito
dos “impossíveis” afinal não
o eram! É por isso, que dia
30 de Janeiro o teu voto é importante. É importante para
reeleger o nosso deputado e
devolver voz à região”, disse.

A candidata não deixou
de mencionar algumas propostas fundamentais para
o concelho que a CDU quer
ver implementadas: “contem
com a CDU para defender
uma nova travessia sobre
o AVE e a recuperação da
Ponte da Lagoncinha, o
melhoramento da EN206,
principalmente entre Joane
e Requião, o melhoramento das escolas e reforço do
pessoal educativo, veja-se o
caso da Escola Secundária
Padre Benjamim Salgado,
da Escola EB 2,3 Júlio Brandão ou da Escola Básica de

Pedome, a defesa do SNS e
a exigência da abertura dos

Centros de Saúde, a defesa
dos serviços de proximidade

e a recuperação dos CTT”.
Para além de Tânia Silva, integram a lista da CDU
os famalicenses Joaquim
Costa, de Calendário, e Ana
Paula Martins, de Nine.
Torcato Ribeiro, de regresso ao concelho após ter
estado na passada quarta
feira numa ação de campanha na feira semanal, deixou
um desafio à população do
distrito: “nas próximas eleições permitam que a CDU
volte a eleger pelo distrito
de Braga! Como é sabido,
nas eleições de 2019, por
escassas centenas de voto,

Juniores do Liberdade FC
no pódio da 21.ª
Famalicão-Joane
O Liberdade Futebol Clube esteve em evidência na 21.ª Corrida Famalicão-Joane,
organizada pela Associação Teatro Construção (ATC), no passado domingo. Joana
Ferreira venceu na sua categoria, junior, e Eduardo Salazar, também junior, cortou a
meta na 3.ª posição, fechando assim o pódio do escalão de juniores desta competição.
As seniores Tânia Silva e Tânia Santos cortaram a meta na 6.ª e na 13.ª posições
do seu escalão, respectivamente
Armindo Araújo, o atleta veterano com mais de 55 anos, alcançou o 2.º lugar no
escalão de V50 no Trail das Andorinhas, um evento realizado na Póvoa de Lanhoso.

a CDU não consegui manter
a deputada que tinha. E que
falta que faz”. E afirmou: “a
única deputada pela CDU na
legislatura de 2015 a 2019
endereçou 396 perguntas,
apresentou 24 projetos de
resolução e dois projetos de
lei específicos sobre o distrito de Braga. Um trabalho
destacado e ímpar! De longe, fez mais trabalho do que
qualquer outro candidato.
Esta voz ativa da região na
Assembleia da República faz
muita falta”.
Para o cabeça de lista,
“voltar a eleger Deputados
da CDU por Braga é uma
garantia que a população do
distrito tem que na
Assembleia da República
haverá uma voz que dirá o
mesmo em Lisboa que diz
em Braga, coisa que hoje
não acontece, nomeadamente com deputados do
PS, do PSD e do CDS”.
A campanha e afirmação
das propostas e candidatos
da CDU prossegue na próxima semana com ações
diárias de contacto com os
trabalhadores.
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Cabaz “Produto Que é Nosso” promove produtos
famalicenses no Natal
A estratégia de promoção
e divulgação dos produtos
e produtores locais está de
regresso para mais uma
quadra natalícia, disponibilizando aos famalicenses um
conjunto de cabazes com
chancela “Produto Que é
Nosso”.
Os referidos cabazes são
compostos por produtos locais de qualidade reconhecida e especialmente desenvolvidos para proporcionar
aos consumidores uma qua-

dra natalícia com sabores
“Made In Famalicão”, o programa de empreendedorismo promovido pela Câmara
Municipal.
Precisamente o municípiio adianta em nota de
imprensa que há quatro opções de cabazes: “Sabores
Ancestrais”, “Sabores Clássicos”, “Sabores Doces” e
“Sabores Tradicionais”. O
conteúdo varia entre quatro a seis produtos, provenientes de empresas locais

como: Dom Villas, Meia
Dúzia, SimBombons, Frutivinhos (D. Sancho), Vinhos
Castro, José Carneiro (Mel
MultiFloral), Casa de Compostela, Quejio Senras, Fumeiro do Fernando, Kiwish,
Baslop (Quinta do Cruzeiro)
e Miolo de Nós (crackers).
Os cabazes podem ser
encontrados nos seguintes estabelecimentos: Adega Casa Da Torre (Louro),
Atrium na Praça (Mercado
Municipal), E.Leclerc Vila

Nova de Famalicão, Frutivinhos - Cooperativa Agrícola de Vila Nova de Famalicão (Ribeirão), meia.
duzia (Outiz), SIM Bombons
(Famalicão), Supermercado
Bandeirinha (Famalicão) e
Tentações Gourmet (Famalicão), sendo também possível
encomendá-los até ao dia 20
de dezembro, através do telefone 926 984 666 ou 919
102 306, ou do e-mail produtosmadein@gmail.com.

Natal n’Aldeia dinamiza freguesia de Pedome
A Gracafe - Grupo Recreativo Amigos de Calça Ferros, Associação Cultural de Pedome promove, em colaboração com a Câmara Municipal
de Famalicão e a Junta de Freguesia de Pedome, a “A Rota dos Presépios”, que se assume como grande novidade deste ano na programação
do Natal n´Aldeia.
A freguesia, adianta em nota de imprensa, conta no momento com 13 presépios de rua espalhados pela freguesia, “todos diferentes, mas em
comum encontra-se a dedicação, empenho, bom gosto, entusiasmo e brio de todos aqueles que os construíram”, refere a organização. Entre
eles encontra-se, nomeadamente, um presépio em que a ideia é a de homenagear os profissionais da recolha do lixo. Encontra-se no Carvalheiro e “está a suscitar o interesse dos restantes”, adianta.
Entretanto, no próximo sábado, a comunidade está desafiada a deixar presentes nos presépios para serem entregues aos profissionais da
recolha do lixo quando passarem pelas ruas dos mesmos. “Será uma forma de agradecer a estes profissionais um ano de trabalho nesta localidade e ao mesmo tempo, reconhecer a importância deste trabalho no nosso dia a dia”, adianta a Gracafe.
Refira-se que a Rota dos Presépios é uma das várias iniciativas no “Natal n´Aldeia” que já contou com uma festa de Natal para os seniores,
com a colaboração do agrupamento de escuteiros 558, FNA e Guias. O fim de semana de 18 e 19 de dezembro é o mais aguardado pelas crianças que irão participar no passatempo infantil, pois irão ser visitadas pelo Pai Natal numa charrete com cavalos e lhes irá oferecer um presente.
O Natal n´Aldeia conta também iniciativas do agrupamento de escuteiros 558, FNA e Guias de Pedome, assim como também Comissão de festas
e Grupo coral”.
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Deputado e secretário-geral adjunto do PS estiveram em Famalicão

Empresários entregaram “agenda” reivindicativa
a Siza Vieira e José Luís Carneiros
Carga fiscal, capitalização, apoios ao investimento
e à inovação, relação Estado-empresas e os chamados
“custos de contexto”, contratação pública, recrutamento
de mão-de-obra e apoios
específicos à produção agrícola e a sectores específicos
como a transformação de
carnes e os componentes
para a indústria automóvel.
Estes foram os principais
assuntos abordados pelas
duas dúzias de empresários
e gestores famalicenses
que, na passada sexta-feira,
participaram numa reunião
promovida pela Concelhia
do Partido Socialista com o
ministro da Economia, Pedro
Siza Vieira, e de José Luís
Carneiro, deputado e secre-

tário-geral adjunto do PS.
Tratou-se da edição local
do Fórum Local “Confiança
do Futuro”, iniciativa com
que, até esta quarta-feira,
o PS pretende recolher as
opiniões e contributos da sociedade civil portuguesa tendo em vista a construção do
programa eleitoral com que
se apresentará às legislativas de 30 de janeiro
Em Famalicão, o encontro
centrou-se na situação económica da região e do país e
decorreu na Casa do Empresário e Formação da ACIF,
tendo Siza Vieira - que não é
filiado no PS - participado na
reunião enquanto advogado
especialista em arbitragem e
contratação pública.
Na intervenção que fez

no final da sessão, o ministro reconheceu a pertinência de várias críticas e comentários formulados pelos
empresários famalicenses,
nomeadamente no que se
refere ao funcionamento da

máquina administrativa do
Estado e às políticas de imigração, que devem passar a
privilegiar os cidadãos oriundos dos países africanos de
língua oficial portuguesa,
pelas afinidades culturais e
sociais, em matéria de recrutamento e substituição de
mão-de-obra.

Na oportunidade, José
Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS anunciou aos presentes que tinha
aceitado encabeçar a lista
do partido pelo distrito de
Braga nas eleições de 30
de janeiro, embora a oficialização ainda não tivesse,
àquela hora, ocorrido. Veio
a acontecer, todavia, poucas
horas depois, por decisão da
Comissão Política Distrital
do PS, que votou favoravelmente a proposta do respetivo presidente federativo, Joaquim Barreto. Nessa lista, e
atrás do n.º 2 do partido, aparece a cantora lírica Elisabete Matos, diretora artística do
Teatro Nacional de São Carlos, natural de Guimarães. O
presidente da Concelhia de
Famalicão, Eduardo Oliveira,
está colocado na (elegível)
sétima posição.

Lista de candidatos
do PS no distrito
aprovada:
1 - José Luis Carneiro
2 - Elisabete Matos
3 - Joaquim Barreto
4 - Hugo Pires
5 - Palmira Maciel
6 - Luis Soares
7 - Eduardo Oliveira
8 - Anabela Real
9 - Pompeu Martins
10 - Gilberto Anjos
11- Irene Costa
12 - Diogo Cunha
13 -António Machado
14 - Vânia Cruz
15 - Pedro Costa
16 - Isabel Pinheiro
de Oliveira
17 - Tito Evangelista Sá
18 - Anabela Alves
19 - Ana Paula Carreira
20 - Aires Fumega
21 - Juliana Santos
22 - Hugo Teixeira
23 - Manuela Jordão
24- Filipe Silva
25 - Eduarda Lopes
26 - Parcidio Summavielle

OFICINA promoveu
masterclass
sobre Stop Motion e Som
Os alunos de multimédia
e de audiovisuais tiveram a
oportunidade de conhecer o
trabalho desenvolvido pelos
artistas Lucho Gonzales e
Miriam Rodríguez, que integram o LÍMITES, colectivo

residente da 6ª edição do
festival BINNAR. Ambos os
artistas apresentaram os
seus trabalhos, em especial
o processo criativo dos mesmos.
O BINNAR - Festival Internacional de Artes de Famalicão realiza-se no município
de Vila Nova de Famalicão
desde 2016. Entre música,
performance, fotografia, teatro, vídeo, escultura, imagem
ou instalação são vários os
artistas e grupos de artistas

que passam pelo concelho,
quer seja em exposição,
com actuações ao vivo, em
residência e/ou a coordenar
projectos e workshops.
Esta atividade, representa mais uma oportunidade
para os alunos da OFICINA
desenvolverem as suas competências técnicas no campo
do stop motion e do som.
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4.200 cabazes “recheiam” Natal
de famílias carenciadas do concelho
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SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“A oferta dos cabazes de
natal dá um exemplo de solidariedade nesta época tão
especial para as comunidades”. As palavras são do
presidente da autarquia, Mário Passos, que na passada
sexta-feira procedeu à entrega simbólica dos tradicionais
cabazes de Natal aos autarcas da União das Freguesias
de Carreira e Bente, Liliana
Ribeiro, e de S. Tiago da
Cruz, Manuel Soares.
Ao todo serão entregues
cerca de 4.200 contendo os
ingredientes essenciais do
Natal como bacalhau, azeite
e aletria, aos quais são depois acrescentados outros,
por iniciativa das Juntas de
Freguesia. De acordo com

o edil famalicense o número
de cabazes a distribuir por
famílias carenciadas cadastradas pela rede tem sido
estável nos últimos anos. O
investimento do município é
da ordem dos 80 mil euros.
“Enquanto existirem défices deste nível vamos prosseguir com este projeto, por
forma a que estes ingredientes não faltem à mesa de
nenhum famalicense”, frisa
o edil, segundo o qual este
gesto simbólico, sendo pontual, conta sempre com o
respaldo de uma rede que dá
resposta às carências todo o
ano.
“A Câmara de Famalicão
é uma Câmara generosa,
proque sem esta ajuda os

carenciados de Cruz teriam
muito mais dificuldades, porque a freguesia em si não
teria capacidade para uma
ajuda tão substancial”. Isso
mesmo referiu Manuel So-

ares, presidente da Junta
de Cruz, que remete para
as suas próprias responsabilidades adiantando que o
apoio do município permite à
autarquia local chegar mais

além, complementando o capaz, e chegando não só ás
famílias carenciadas identificadas pela rede social, como
a outras que, não estando
nesse patamar, “atravessam
dificuldades”. Esta é uma acção que a Junta desenvolve
em parceria com a Conferência Vicentina da freguesia, disse, socorrendo-se de
informação que vem essencialmente das escolas, onde
há uma monitorização próxima da situação das famílias.
Liliana Ribeiro, presidente da União de Freguesias
de Carreira e Bente, adianta
que a sua autarquia também
complementa estes cabazes, na certeza de que a
medida é essencial para “ga-

CIOR acolhe alunos estrangeiros para formação
A Escola Profissional CIOR acolheu, no início da passada semana, dois alunos guineenses, da cidade de Bissau, que irão frequentar os cursos
de Produção Metalomecânica e de Animação Sociocultural. Em breve juntar-se-ão a mais sete prestes a chegar de São Tomé e Príncipe e um de
Moçambique que iniciarão o ciclo de estudos, em diferentes áreas de formação, no presente ano letivo.
“A CIOR já formou e qualificou várias dezenas de alunos africanos num processo de cooperação para o desenvolvimento e estreitamente dos
laços no espaço da lusofonia”, referiu Paula Pereira, da direção da Escola. Acrescenta que a Cior sempre foi uma “escola inclusiva, promotora das
boas práticas de integração e sentimos um grande orgulho em saber que antigos alunos da CIOR, altamente qualificados, estão a contribuir para o
desenvolvimento dos seus países”. Os alunos guineenses escolheram a CIOR através de contactos estabelecidos pela Fundação Catarina Taborda.

rantir às famílias que tenham
os produtos tradicionais da
quadra à mesa”.
Segundo Mário Passos,
este trabalho de identificação dos agregados a apoiar
conta com “o papel fundamental dos presidentes de
Junta, das Comissões Vicentinas, das Comissões
Sociais Inter-Freguesias e
outras associações nesta
ação, nomeadamente na
sinalização dos casos concretos de necessidade e na
entrega dos cabazes”.
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ACIP contribui
para “sociedade
inclusiva” com formação
de mais 48 jovens
adultos

No passado dia 3 de dezembro a ACIP - Cooperativa de
Intervenção Psicossocial certificou mais de 48 formandos de
cinco cursos: Cozinheiro/a, Operador/a Agrícola - horticultura/Fruticultura, Serviço de Mesa, Manutenção de Espaços
Agrários, e Serviços Gerais.
Confiante no sucesso desta nova etapa num mercado inclusivo e com novas oportunidades, a ACIP espera ter dado
o seu contributo “para a construção de uma sociedade mais
inclusiva”.
A ACIP agradece a presença do vereador Augusto
Lima, da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão,
e de João Silva, do Centro
de Emprego de Famalicão,
na cerimónia de consagração formativa destes jovens
adultos. Aproveita para lhe
desejar sucesso e elogiar
pelo percurso empreendido:
“estão todos de parabéns
pelo empenho e percurso
formativo conquistado”.
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ACIF apresentou evento que conta com 37 restaurantes e 9 bares aderentes

“Famalicão, Porto de Encontro”
está de volta à agenda do Natal
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

O ano de 2020 foi de interregno no “Famalicão, Porto de Encontro”, mas 2021
chega com vontade de recolocar a iniciativa na agenda,
ainda que observando todos
os cuidados que ainda se
justificam face à persistência
da pandemia de Covid-19.
O evento foi apresentado
publicamente na passada
quinta-feira, e é uma tentativa de “retomar a normalidade”, como alega o presidente
da Associação Comercial
e Industrial de Vila Nova de
Famalicão, que organiza o
evento. Consciente da ne-

cessidade de voltarmos a
esse quotidiano de normalidade, Fernando Xavier Ferreira deixa claro que todas
as regras de saúde pública
serão cumpridas, e que não
hesitará em cancelar o evento caso venham a ser dadas
orientações que desincentivem o evento.
Com 37 restaurantes e
nove bares aderentes, o
Famalicão Porto de Encontro vai para a sexta edição
e mantém-se fiel à “receita”
original: “Coma uma rabanada, oferecemos o Porto”. O
ponto alto é, habitualmente,

o diz 24 de dezembro, em
que o fim de tarde é feito de

convívio nos bares aderentes, sempre com a rabanada

e o vinho do Porto à mesa.
No entanto, a campanha permanece na agenda até ao
dia 31 de dezembro.
Luísa Azevedo, vereadora do Turismo da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, parceira da ACIF,
marcou presença na apresentação do evento para sublinhar o esforço em retomar
as iniciativas que possam
“revitalizar” o comércio local.
Também ela reiterou o compromisso da organização em
proteger a saúde pública.
“Estão a ser cumpridas todas
as regras”, disse, convicta de

que estão reunidas condições para mais um “Famalicão, Porto de Encontro”.
Como vem sendo habitual, o evento traz consigo uma
componente solidária associada, e que se faz “à boleia”
dos veículos de duas rodas
do motoclube Escorpiões,
que se encarregará de distribuir bolo rei e vinho do Porto
por todos quantos trabalham
na noite da consoada.

EARO com 22 atletas na Corrida Famalicão-Joane
A Escola de Atletismo Rosa Oliveira participou na Corrida Famalicão-Joane, uma das provas mais emblemáticas do nosso
concelho.
A equipa Joanense esteve presente com cerca de vinte e dois atletas, “onde todos obtiveram bons resultados”, sustenta
a colectividade, que edstaca, contudo, a prestação de Rui Oliveira, que cortou a meta em 12.º lugar, João Rodrigues em 17.º o
que lhe permitiu obter o 1ºlugar no escalão de juniores, Francisco Silva alcançou o 24º. lugar, obtendo assim um ótimo 2.º lugar
no escalão de juniores. No setor feminino, Ana Marinho alcançou o 6.º lugar, Cátia Silva terminou em 12.º lugar e Diana Silva
concluiu a sua prova num ótimo 17.º lugar.
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Festival Laurus Nobilis
com cartaz forte para 2022
A Associação Ecos Culturais do Louro já revelou o cartaz completo para a edição
do Laurus Nobilis Music Fest,
que decorrerá de 21 a 23 de
Julho de 2022.
Nesta sexta edição, tem
como grande destaque a presença dos Norte Americanos
Manowar, que atuam no primeiro dia juntamente com as
bandas nacionais Vella, Jardim Letal, Medo e Via Sacra
e os Franceses DarkTribe.
O dia 22 será encabeçado
pelos Suecos At The Gates,
acompanhados de várias
bandas internacionais, como
os os Israelitas Orphaned
Land, os Polacos Hate, os
Espanhóis
Counteractt.
Para completar este dia, há
também uma forte aposta
em nomes nacionais, como
Moonshade, Grindead, Sonneillon BM e Beyond Stren-

gth, sendo esta última um
tributo a Pantera.
O dia 23 tem também um
leque de bandas internacionais, com destaque para os
italianos Lacuna Coil. A completar este dia, estarão também os Polacos Decapitated,
os Franceses Benighted, os
Belgas Human Vivissection
e de Espanha estarão os
Madrilenos Eternal Psycho.
Ao nível nacional, este dia
contará com Basalto, Dur-

rhast (tributo a Rammstein) e
também Downfall of Mankind,
uma presença de peso a
voltar aos palcos nacionais,
após várias digressões pela
Europa.
Os passes gerais e diários
estão disponíveis em www.
laurusnobilis.pt, bem como
nos lugares habituais.
O passe geral continuará
ao valor promocional de 84
euros. O passe diário para o
dia 21, com Manowar tem o
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valor de 55 euros e para os
restantes dias o valor é 40
euros.
Para além disso o campismo gratuito mantém-se assegurado pela organização,
mediante a apresentação
do ingresso do evento, seja
passe geral ou diário. Existirá
ainda uma área destinada ao
caravanismo, com as devidas
condições.
Brevemente a organização disponibilizará mais informação sobre o Pack FAN,
Passes VIP, acesso 1.ª linha
para o dia 21 e estadias especiais em bungalows.
Para mais informações sobre o festival pode aceder ao
site em www.laurusnobilis.pt.
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DIVERSOS
VENDO

Terreno de construção c/
2750m² em Calendário.

TLM.: 969 994 181

VENDO

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

PRECISA-SE

Cozinheiro/a
para
restaurante
nesta
cidade.
TLM.: 917 529 676

VENDO

Lote de terreno em Delães c/
todas as infraestrururas, bem
localizado, boa exposição solar.

TLM.: 962 189 593

VENDO

Propriedade 7000m2-Gavião.
T3+4 bungalows a 1,5km
centro. 394.000€.

EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

PRECISA-SE

Pichelaria, pinturas
exteriores/interiores.
Construção civil.

Empregado
de Churrasqueira.

RELAX

RELAX

TLM.: 911 936 098

O SEU COMPUTADOR
ESTÁ LENTO?
* Faço diagonósticos
de computadores
* Reparação de Dados
* Limpeza de Discos de
memória
* Reparação de
equipamentos informáticos

TLM.: 932 457 774

KIKO
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TLM.: 913 840 977

LIGUE: 915 095 626

PART-TIME

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

TLF.: 252 044 173

RELAX

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

VIVIANE

BRUNA

A rainha do anal.
Sou completinha, realizo
tuas fantasias c/ muitas
posições e s/ tabus. Venha
desfrutar de momentos eróticos em ambiente sedutor.

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

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

TLM.: 913 441 183

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.

A SUPER SUPER
FAMALICÃO
Carinhosa, atensiosa,
atrevida. Adoro vibrador
e faço uma espetacular
espanholada ao natural.
Sem pressa. Todos os dias.

TLM.: 912 527 376

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

SUZY
VOLTOU

910 250 124

INDIAZINHA
DE VOLTA
Amazonense,
doce menina,
meiga,
carinhosa,
O natural, 69
delicioso, pele
macia,
safadinha s/
pressas.

Loira, olhos verdes,
corpo elegante,
mamas minhas
naturais, gruta
quentinha, meiga
e carinhosa.
Segunda a sábado.

912 897 161

TLM.: 912 334 962

MORENA
27 ANOS

NOVIDADE

TLM.: 910 186 650

1.ª VEZ

Mulher, 25
anos, madura
e experiente.
Meiguinhaa,
carinhosa,
oral natural
molhadinho.
Massagem.

Lindos seios
XXL, faço
uma bela
espanholada,
69, minete,
massagem
prostática e
muito mais.
966 039 076

TLM.: 912 446 992

1.ª VEZ

Sou 50 tona,

mulata da cor
do pecado,
deliciosa,
divertida e
sensual, 69,
min*t*, massagem e muito
mais. Tudo nas
calminhas
.

966 040 545

TLM.: 914 481 104

LOIRINHA

GULOSA SAFADA

Amores venha ter um convívio maravilhoso comigo.
Adoro fazer uma boa garganta profunda e me mastrubar
até tirar todo o seu lei**nho,
venha sentir a minha va**na
apertar seu pau gostoso.
Anda chupar minha bucetafazendo uma boa massagem,
até o seu orgasmo, oral bem
gostoso. Tudo nas calmas.

TLM.: 910 204 364

JULIANA

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

TLM.: 911 158 272

FAMALICÃO

Loira, sexy, magra, peito
durinho, oral natural,
adoro 69, mi...
Todas as posições
nas calmas.

TLM.: 918 081 000

ANUNCIE
AQUI!
252 312 435

