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Falar Direito,
por Costa Salgado

Pandemia
e Direito (II)

Na anterior rubrica,
(“Falar Direito”), aludi
à temática: “Pandemia
e Direito”. Falei de leis
emergentes e temporárias. Aquelas que foram
– e são – aprovadas
adrede para resolverem
problemas advindos da
COVID-19.
Portanto,
discorri sobre leis “novas”.
Nesta crónica, continuarei a tratar do tema
“Pandemia e Direito”. Porém, numa outra perspectiva.
Abordarei, aqui, “Direito Antigo” (que não velho) susceptível de ser aplicado a situações do jaez daquela que
hoje vivenciamos. Mudarei, portanto, “o fuso”. Falar-vos-ei
de um instituto jurídico existente no Código Civil, datado
de 1966, que encontra “terreno fértil para germinar”, nesta pandemia. Em concreto, dissertarei sobre o regime do
artigo 437º do C.C., o qual permite aos contraentes, num
determinado contrato, procederem à resolução ou a modificação do negócio jurídico por alteração anormal das
circunstâncias, nas quais assentaram os pressupostos da
contratação.
Suponhamos que, alguém assinou um contrato-promessa de compra e venda de uma moradia, em Janeiro
de 2019, e fixaram a data para a realização da escritura,
em 2020 ou 2021. Fixaram um determinado preço para o
prédio prometido vender, e comprar; e, os preços, genericamente, por efeito da pandemia, desvalorizaram-se de
forma acentuada!... Ou, então, alguém que contraiu um
empréstimo (mútuo) junto uma Instituição bancária, antes
da pandemia, e o prazo para o cumprimento ocorre durante a pandemia; e, o mutuário sofreu uma diminuição profunda dos seus rendimentos que não lhe permite o cumprimento atempado da obrigação assumida. Que fazer?
Nestes casos, e em outros semelhantes, o contraente
que sofreu o impacto dos efeitos nefastos da pandemia…
poderá lançar mão no aludido regime; o qual se resume do
seguinte modo: sempre que…”as circunstâncias em que
as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal”…a parte lesada tem direito “à
resolução do contrato, ou à modificação dele segundo os
juízos de equidade”.
Na verdade, o meu avô dizia que “os homens amarram-se pelas palavras e os bois pelos cornos”!...Na Ordem
Jurídica, este principio afirma-se através de um brocardo
latino que se exprime do seguinte modo: “Pacta sunt servanda” (os pactos devem ser observados). Mas, também,
existe a clausula “rebus sic standibus” (estando assim as
coisas); a qual permite a resolução ou a modificação do
contrato, sempre que se verifique uma alteração anormal,
e superveniente, das “coisas” em que as partes (ambas)
fundaram a decisão de contratar. Nestes casos, “palavra
dada” pode não ser “palavra honrada”!...
A situação pandémica é, indubitavelmente, uma circunstância que apareceu de forma inopinada; e, assolou
de modo anormal e nefasto toda a humanidade. Provocou
enormes efeitos perniciosos, perceptíveis e palpáveis…e,
ainda, provocará outras consequências inimagináveis
que, futuramente, advirão.
Portanto, os efeitos devastadores, e anormais, da situação pandémica que vivemos subsumem-se claramente no
aludido artigo do Código Civil.
O contraente afectado pode, portanto, propôr uma acção (ou defender-se de um processo) com vista à resolução ou modificação do contrato, “segundo os juízos da
equidade”; isto é, de acordo com a justiça do caso concreto.
Convém não esquecer, no entanto, que as considerações genéricas aqui tecidas, não dispensam um estudo
casuístico do caso. Neste texto pretendo, apenas, alertar
os leitores para esta possibilidade que a Lei lhes confere.
Nada mais!...
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Deputado do PSD questiona ministro
sobre avanços no processo
de requalificação da Nacional 206
O deputado famalicense do PSD na Assembleia
da República, Jorge Paulo
Oliveira, recupera o Voto de
Recomendação
aprovado
pela Assembleia Municipal
de Vila Nova de Famalicão,
para interpelar o Ministro
das Infraestruturas e Habitação sobre a necessidade
de requalificação da Estrada Nacional 206, que liga
Famlaicão a Guimarães. A
iniciativa ocorre no rescaldo
de notícias que dão conta da
intenção da Infraestruturas
de Portugal avançar com a
construção de uma rotunda
no entroncamento de acesso à A7, a partir da N206, na
freguesia de Vermoim, com
o objetivo de reduzir a sinistralidade rodoviária naquela
zona.
Na interpelação dirigida
ao ministro Pedro Nuno Santos na passada sexta-feira,
o deputado recorda que a
Recomendação aprovada,
por unanimidade, em 25 de
novembro de 2016 e levada
ao conhecimento do Governo, defende “a necessidade
de implementar medidas de

acalmia de tráfego no troço
da N206 entre Famalicão/
Joane, dada a ocupação urbana contínua dos dois lados da via, com comércios e
serviços, circunstância que
potencia um elevado índice,
confirmado, de sinistralidade”. Na mesma Recomendação, em que é referido o
facto da Câmara Municipal
no devido tempo ter proposto à tutela a beneficiação de
pelo menos cinco cruzamentos e a construção de duas
rotundas naquele troço, a
Assembleia Municipal exorta
o Governo a contemplar logo

no Orçamento do Estado de
2017, “pelo menos o iniciar
dos estudos necessários à
requalificação da ER206 e
que, na impossibilidade de
intervir de uma só vez nesta
via, calendarize as intervenções necessárias e as leve a
efeito no menor tempo possível”.
Jorge Paulo Oliveira solicita ao Ministro Pedro Nuno
Santos que esclareça qual a
atenção que foi dispensada
ao Voto de Recomendação
da Assembleia Municipal, ou
seja, “se a Infraestruturas de
Portugal, concluiu ou pelo

menos iniciou os estudos
necessários à requalificação
da EN206 e se a noticiada
construção de uma rotunda
no entroncamento de acesso
à A7, na freguesia de Vermoim, resulta desse estudo
global”. Pede igualmente ao
ministro para “informar em
concreto quais são as outras intervenções estudadas
e eventualmente já projetadas no sentido de introduzir
correções de forma a tornar
aquela via mais fluida e segura para todos aqueles que
nela circulem”.

Quem se move pela cidade
saúda o regresso a alguma
normalidade e,
nomeadamente,
das esplanadas, mas não
o comportamento
que muitas vezes induz.
Esta é uma fotografia
da Rua Dom Fernando II,
bem no centro da cidade
e junto a uma zona com
diversas esplanadas.
Os carros ficam “pendurados”
no passeio, obrigando
os peões a circular
entre paredes e espelhos
retrovisores ou,
na impossibilidade disso,
a circular pela estrada...
Por cada “são só cinco
minutos e um café que
já volto”, há um peão que fica
sem passeio para circular
e se arrisca na estrada...
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Proposta aprovada pelo executivo terá ainda que ser validada na Assembleia Municipal para
entrar em vigor
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Câmara regulamenta benefícios para bombeiros
voluntários e jovens
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão
prepara-se para lançar um
conjunto de benefícios para
jovens e bombeiros voluntários, através de um regulamento que prevê, entre outras, poupanças no Imposto
Municipal sobre Imóveis
(IMI), nas taxas e licenças e
contratos referentes a serviços municipais.
O documento foi aprovado na reunião do executivo
municipal da passada semana, terminada que está a
fase de discussão pública, e
terá ainda que passar pelo
crivo da Assembleia Municipal para que possa então
entrar em vigor.
“O mesmo tipo de benefícios, dois públicos-alvo”,
sublinha o presidente da
Câmara Municipal, Paulo
Cunha, segundo o qual o regulamento proposto estipula
uma redução do IMI, através
de um crédito fiscal em que
a autarquia assegura o diferencial entre o valor tributado
e o valor mínimo. Incluídos

estão os dois grupos, jovens
e bombeiros voluntários, o
que se aplica também à medida de isenção de taxas de
licenciamento, benefícios na
fatura ambiental (resíduos,
saneamento) e na isenção
na assinatura de contratos
de serviços municipais.
“Estes quatro benefícios,
em conjunto, vão permitir
que estes dois públicos tenham um tratamento diferenciado”, assinala o edil,
que dá voz à “grande consideração” do executivo

pelo sector do voluntariado,
especialmente dos bombeiros, entendendo que este
reconhecimento deve ir além
das “exclamações” e do “discurso inflamado”. “É preciso
práticas e acções concretas, e estes quatro apoios
servem, exactamente, para
corporizar um benefício real
e efectivo a quem serve a
causa humanitária servida
pelos bombeiros”, frisa Paulo
Cunha a propósito, deixando
claro que a Câmara é apenas um “veículo” de um re-

conhecimento que é vontade
da comunidade famalicense.
No que toca aos jovens,
apesar da bateria de apoios
ser a mesma, os objectivos
são distintos: “a criação de
condições para que seja
atractiva a fixação de jovens
no nosso concelho. Para
além disso, reconhecemos
que, ao longo dos anos, a
tendência para a redução do
rendimento disponível tem
afectado muito a faixa etária
dos jovens. Há uma tendência para uma massa salarial
reduzida, com o custo da
habitação a subir, o que faz
com que seja cada vez mais
difícil para um jovem ter
acesso à habitação. Queremos com esta política melhorar o acesso à habitação,
reconhecendo que nesta faixa etária se sente de forma
muito incisiva essa confluência da redução do rendimento e do aumento do custo da
habitação”.
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Presidente do Centro Hospitalar faz balanço do ano Covid-19

Um ano “dramático”, mas também
de “revelação”
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Foi um ano dramático, de muitas incertezas, de trabalho
contínuo, de momentos de grande tensão, mas dramático, sobretudo, pelos óbitos precoces, que não teriam ocorrido não
fosse esta inesperada pandemia. Mas foi também um ano de
revelação. Fizemos tudo o que podíamos e, sem dúvida, o
que não tínhamos imaginados que podíamos fazer, graças a
um enorme espírito de equipa. Uma organização aparentemente pesada provou ser capaz de uma grande capacidade
de adaptação, ajustando-se, semanalmente, às necessidades da resposta à pandemia”.
Quem o diz é o presidente do conselho de administração,
António Barbosa, que num espaço de opinião do Facebook
do Município aborda o misto de emoções do ano Covid. O
drama de responder a milhares de doentes infectados a necessitarem de internamento deixou bem à vista o “comportamento irrepreensível” dos profissionais de saúde, a actuar
por vezes “em contexto de quase catástrofe”; a capacidade
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de encontrar soluções;
e o compromisso dos municípios com as suas populações,
nomeadamente, da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que permitiu a criação de uma nova ala de doentes
respiratórios em tempo recorde. Até a onda de solidariedade
da população com os profissionais “chegou a ser comovente”,
assinala.

Famalicão no top dos internamentos
da 3.ª vaga na região norte
Segundo o administrador, de 27 de outubro até ao final de
fevereiro, o CHMA “foi sempre um dos hospitais da região
norte mais sacrificados com a Covid. Entre os 14 hospitais da
região “esteve sempre, durante estes quatro meses, entre os
três primeiros, considerando o peso dos internamentos Covid
na sua estrutura”.
Apesar de uma melhoria do cenário, António Barbosa continua a analisar a pandemia “com preocupação”, considerando que as expectativas são “muito incertas”, ainda que a vacina permita olhar para este ano de uma forma bem diferente
da que foi possível em 2020.
No dia em que se assinalou um ano desde a entrada do
primeiro doente Covid no hospital de Famalicão, a 20 de
março de 2020, o CHMA tinha 1253 doentes internados, dos
quais 1083 foram internados entre de 1 de outubro e 28 de
fevereiro.

Na maratona da resposta à pandemia, que teve circuitos
de maior ou menor dificuldade, a certeza é que a prova ainda
não acabou. Mas há números que expressam bem a realidade com a qual as estruturas da saúde se depararam. Ao longo
deste período o CHMA realizou 37 mil testes Covid, dos quais
25 mil nos últimos cinco meses. Na urgência de Vila Nova de
Famalicão foram atendidos mais de 16 mil casos suspeitos de
infecção por SARSCOV-2.

Primeiro doente a 20 de março de 2020
Vinte de março foi o dia em que o primeiro doente Covid
deu entrada no hospital de Famalicão. “A partir daí, o número
de internados foi sempre subindo, até chegarmos a 40, todos
no hospital de Famalicão”, adianta António Barbosa, segundo o qual a curva descendente de internamentos se deu na
segunda quinzena de abril, ainda que “lentamente”. Prolongou-se até 2 de junho, dia em que teve lugar a última alta do
último doente Covid internado na primeira vaga da pandemia.
Com os serviços aliviados da pressão inicial de uma doença que pôs tudo à prova e redefiniu a nossa forma de vida, as
duas unidades do CHMA foram regressando à normalidade,
repondo linhas assistenciais e estabilizando a actividade.
Depois de um verão “tranquilo”, porque os doentes Covid
iam chegando sempre sem passar uma dezena, outubro che-

gou impondo a segunda vaga, e o CHMA deparou-se novamente com a emergência da pandemia: “em 10 de outubro tínhamos nove doentes internados. Quinze dias depois, dia 24,
tínhamos 52, e mais quinze dias passados, a 7 de novembro,
já eram 91, repartidos pelos dois hospitais”. Sem surpresas,
assinala o administrador, “em menos de um mês, o nosso
plano de contingência tinha sido largamente ultrapassado e
o número de doentes continuava a aumentar”. Por isso, sem
rodeios, caracteriza novembro como “um mês horrível”. “Já
não encontrávamos onde internar tantos doentes”, recorda,
ainda que tivessem sido acrescentadas mais 50 camas à capacidade de resposta à pandemia.
Este foi o momento de viragem na resposta do CHMA à
Covid-19. Entre novembro e fevereiro, mais de 250 doentes,
Covid e não Covid, tiveram que ser transferidos para outras
unidades hospitalares, sobretudo para hospitais privados e do
sector social. “Transferimos doentes para Leiria, para Coimbra e até para Lisboa, sempre com a prévia concordância dos
doentes”, revela, acrescentando que a actividade hospitalar
foi mantida, de modo que as listas de espera para consulta e
cirurgia se encontram “dentro dos tempos regulamentares”.
Dezembro veio com “relativa acalmia”, mas rapidamente a
terceira vaga se impôs em 2021. “Apesar das transferências,
chegamos a ter 120 doentes Covid internados, em simultâneo”, adianta Barbosa, que traça um cenário “inimaginável”.

Mais de 14 mil famalicenses já foram vacinados
no Centro de Vacinação
Mais de 14 mil pessoas já foram vacinadas no Centro
de Vacinação Covid 19 de Vila Nova de Famalicão desde o
passado dia 13 de fevereiro, data da sua abertura.
Entretanto, até ao final da semana, todos os utentes
das ERPI’s (Estruturas Residenciais para Idosos) estarão
vacinados contra o novo coronavírus.
A infraestrutura que está localizada no CIIES – Centro de Inovação, Investigação e Ensino Superior, em Vale
S. Cosme (antiga Escola Cooperativa de Ensino Didáxis),
mediante uma parceria estabelecida entre o Município e
o ACeS AVE – Famalicão – Agrupamento de Centros de
Saúde de Vila Nova de Famalicão, conta com o apoio de
mais de duas dezenas de técnicos cedidos pela Câmara
Municipal para acolhimento, encaminhamento e orientação dos utentes. A limpeza do espaço e a segurança estão
também entregues aos recursos humanos do município.
Satisfeito com o funcionamento da operação, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, sublinha que
“desde o início da pandemia que a Câmara Municipal se
tem mostrado disponível para colaborar com as entidades
de saúde competentes na prevenção e combate à Co-

vid-19, nas mais diversas frentes”. De acordo com o edil, “o
trabalho desenvolvido no Centro de Vacinação pela autarquia e pelos técnicos municipais é um trabalho de enorme
valor para o bem-estar, segurança e conforto dos utentes,
mas também dos profissionais de saúde”, entendendo que

“só assim é possível desenvolver esta tarefa que nos envolve a todos e a todos diz respeito”.
Refira-se que para além da cedência do espaço, a Câmara Municipal cedeu ainda diverso equipamento logístico
como biombos, cadeiras, mesas, armários, instalação de
rede elétrica e internet, para além de grades, cones e placas sinalizadoras e identificativas.
Foi também cedido equipamento de apoio administrativo, como computadores, impressora, telemóvel, entre
outros. É ainda disponibilizado material de higienização e
proteção bem como água para os utentes.
Recorde-se que a Câmara Municipal oferece ainda
transporte gratuito de autocarro a partir das unidades de
saúde locais e da Central de Camionagem, conforme as
marcações efetuadas.
Para além disso, desde a passada segunda-feira, que o
município disponibiliza dois veículos que estão ao serviço
do ACES, para deslocar os profissionais de saúde que vão
vacinar doentes acamados no concelho.
O Centro de Vacinação Covid 19 de Famalicão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 20h00.
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Megaoperação de limpeza foi desencadeada pela Câmara Municipal
e ficou marcada por um forte dispositivo policial

Mais de trinta toneladas de lixo removido
nas Bétulas
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Mais de trinta toneladas
de lixo, que vai de carros a
frigoríficos e televisões, de
colchões e pedaços de móveis a artigos diversos em
plástico e vidro, de lixo doméstico àquele que deve ser
encaminhado para reciclagem. Esta é a escala de uma
megaoperação de limpeza
que a Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão desenvolveu na passada quinta-feira na Urbanização das
Bétulas, junto à Estação,
onde residem desde 2010
várias famílias de etnia cigana, realojadas do bairro composto por construções abarracadas das imediações.
Aquele que era um problema claro de saúde pública demorou um dia inteiro
a resolver. Desde as sete
da manhã, dezenas de colaboradores do município,
munidos de máquinas retroescavadoras e outros utensílios, operaram no local para
limpar o lixo acumulado nas
imediações do bairro. O lixo,
claro está, tornou-se terreno
fértil para ratos, de tamanho
considerável, ao ponto de
serem confundidos com os
seus predadores naturais os gatos.
Para além de funcionários do Departamento de
Ambiente, a operação saltou
à vista pelo forte dispositivo
policial, que destacou cerca
de 20 agentes da Polícia de
Segurança Pública e seis da
Polícia Municipal, no sentido
de assegurar que a intervenção decorria sem incidentes,
o que de facto aconteceu.
No entanto, não é o
que sempre acontece. De
acordo com o que O Povo
Famalicense apurou na última reportagem sobre a
acumulação de lixo nesta
urbanização, em Julho do
ano passado, e que acabou
desencadeando uma outra
acção de limpeza, há registo de incidentes em que os
funcionários da recolha são
recebidos com tiros para o
ar, ameaçando a sua integridade e causando receio de
trabalhar naquele local.
Contudo, o presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, fala de uma “acção
de rotina, não excepcional”,
que se realizará sempre e
onde se afigurar necessário.
Já a presença da polícia foi

tes. “Mas nós não temos o
domínio da acção sobre as
pessoas. Não há nenhuma
varinha mágica que consiga, com a eficácia que todos nós desejaríamos, que
as pessoas mudem os seus
comportamentos”, alega, recusando-se a “estigmatizar”
zonas ou pessoas, desde
logo porque há outras zonas
do concelho pontuadas por
“más práticas de higiene e
salubridade”.

Sanar problema
de saúde pública,
justifica
Comandante
da PM

Operação inicou-se às sete da manhã e durou o dia todo, debaixo de forte dispositivo policial

“uma questão preventiva”, tal
qual acontece noutras situações, como nos momentos
da verificação da regularida-

de no pagamento de taxas
na feira semanal.
Consciente de que esta
não é a primeira vez que o

município se depara com a
necessidade de intervir na
limpeza desta zona, o edil
famalicense apela às inicia-

tivas pedagógicas que têm
vindo a ser promovidas, com
o objectivo de sensibilizar as
pessoas a práticas diferen-

O Comandante da Polícia
Municipal, António Magalhães, adianta que “esta intervenção foi desencadeada
por uma situação de saúde
pública, que estamos a ver
que ainda é mais grave do
que supúnhamos, porque
já detectámos vários ratos
de dimensão considerável”.
Segundo este responsável,
“chegamos a um ponto, principalmente na zona junto ao
parque da Estação, de uma
tal dimensão que tínhamos
mesmo que actuar”. Considerando que “os moradores
não têm meios, pela dimensão que a situação atingiu,
por culpa deles, tinha mesmo
que ser a Câmara a assumir
a limpeza, caso contrário
não conseguíamos controlar
mais isto”.
António Magalhães adianta ainda que, para além da
remoção das mais de trinta
toneladas de lixo, a operação
permitiu ainda a recolha de
alguns animais errantes por
parte dos serviços veterinários do município.
Instado sobre a necessidade da presença da PSP,
inscreve-a na necessidade
de “garantir a segurança dos
próprios funcionários”.
Entretanto, António Magalhães espera que o cenário não volte a repetir-se.
“Esperamos é que, no futuro,
tenham aprendido, e que,
pelo menos, não volte a ter
esta dimensão”, sublinha,
remetendo uma intervenção
pedagógica para os serviços
sociais da Câmara.
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Câmara dilata para final de 2022
prazo de conclusão da 2.ª revisão do PDM

Foi alargado até ao final
de 2022 o prazo de elaboração da 2.ª revisão do Plano
Diretor Municipal (PDM). A
decisão de dilatar o prazo
por mais 13 meses, uma
vez que a conclusão deveria
ocorrer até ao final do presente ano, foi decidida pela
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, de acordo com proposta aprovada
em reunião do executivo municipal, em janeiro passado.
A decisão, adianta o executivo em nota de imprensa,
“vai de encontro à decisão
do Governo que prolongou o
processo de atualização dos
PDM até ao final do próximo
ano, de 2022”.
Desta forma, a autarquia
famalicense
compromete-se com o cumprimento dos
novos prazos, prevendo que
termine o processo ainda antes da data limite.
Neste momento, o município de Famalicão está a concluir a preparação da proposta preliminar tendo em
vista a emissão do parecer
pelas entidades que acompanham o PDM. Segue-se
a elaboração da proposta
final do Plano para avaliação

los, passarão a ser rústicos.
A informação relativa ao
processo da 2.ª revisão do

das entidades e o período de
Discussão Pública. Depois
da composição da versão
final do plano com a incorporação da discussão pública a
proposta será remetida por
deliberação da Câmara Municipal à aprovação pela Assembleia Municipal. Por fim
será feita a sua publicação e
depósito.
De acordo com a proposta
apresentada “dado o elevado
grau de complexidade do trabalho inerente à revisão do
Plano Diretor Municipal, com
atrasos imputados à disponibilização da cartografia de
base que serve a presente
revisão, cujo processo de

homologação ainda não se
encontra concluído, acrescido da situação excecional
de prevenção, contenção,
mitigação e tratamento da
infeção pelo novo coronavírus” decidiu-se prorrogar o
prazo estabelecido por mais
13 meses.
Este alargamento de prazos terá ainda como consequência um adiamento
do fim dos chamados solos
urbanizáveis. Isto é, os investidores ganham mais um
ano para tentarem garantir
direitos de edificação em espaços que, com a aplicação
dos critérios de reclassificação definidos na Lei dos So-

PDM poderá ser consultada
na página de internet da Câmara Municipal (https://www.

famalicao.pt/2a-revisao-do-pdm-em-curso).”

Consórcio integrado
pelo CeNTI com projecto
que desinfecta ar
e higieniza superfícies
sem agentes químicos
O consórcio constituído
pelo CeNTI, Instituto de
Medicina Molecular João
Lobo Antunes (iMM) e as
empresas
portuguesas
Castros S.A. e Matglow
está a criar um dispositivo
multifuncional que permitirá
desinfetar, em simultâneo e
no mesmo espaço, superfícies de vários materiais,
sem aplicação de agentes
químicos. A inovação portuguesa, de acordo com o
CeNTI, “deverá chegar ao
mercado ainda este ano e
pretende ajudar a combater
doenças infeciosas com elevado nível de contágio, como é o caso da COVID-19”.
Na base desta inovação, adianta em nota de imprensa, “está a integração de luz UV-C
no dispositivo UVtizer”. Além disso, o equipamento incorpora também sistemas de sensorização, robótica, mecânica, ventilação e funcionalização de materiais que asseguram a
higienização de forma rápida e eficaz.
O UVtizer, que está numa fase final de prototipagem, deverá chegar ao mercado durante
o segundo trimestre deste ano, de acordo com os investigadores, e permitirá desinfetar o ar
e higienizar superfícies em pavimentos, revestimentos e mobiliário de vários materiais, tais
como madeiras, plásticos, metais, têxteis e cerâmicos. “Este dispositivo foi pensado para
ser utilizado em ambiente hospitalar, transportes públicos, salas de reuniões e congressos, espaços comerciais, escolas e infantários, hotéis, ginásios, uso doméstico. No fundo,
em espaços interiores em que seja necessária uma higienização constante”, revelam os
responsáveis do projeto.
A produção deste equipamento é o resultado do know-how das quatro entidades. O
CeNTI é responsável pelo desenvolvimento e conceção do design do dispositivo, prototipagem e assemblagem dos componentes, tendo também como responsabilidade o desenvolvimento de hardware e firmware do sistema de automação e controlo do dispositivo. As
empresas Castros e Matglow são responsáveis pelo desenvolvimento e conceção funcional e de engenharia do dispositivo, prototipagem e assemblagem do mesmo, sendo ainda
responsáveis pelo desenvolvimento, conceção e assemblagem do sistema de desinfeção
e tratamento de ar. São também responsáveis pelo estudo e definição dos setups e performances do sistema. Por sua vez, o iMM é responsável por estudar e testar a eficácia
e eficiência do sistema na desinfeção e higienização das superfícies expostas ao vírus
SARS-CoV-2.
O UVtizer pretende ser mais um importante auxílio no combate à atual pandemia de
COVID-19. É um projeto em copromoção cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

AFPAD assinalou a Páscoa
com doçura e criatividade
A mais recente jornada do projeto “AFPAD Vai a
Casa” levou os jovens do Centro de Actividades Ocupacionais de trabalharem o tema da Páscoa, levando
amêndoas próprias da data à casa de cada utente.
Nas palavras da Direção Técnica “a forma familiar
como somos sempre recebidos demonstra que este
projeto inovador é mais um elo de ligação para todo
sempre”. Os jovens viram-se, por sua vez, envolvidos
na execução de “obras de arte” alusivas à quadra.
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e “Move-te”
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Plano de retoma da actividade desportiva
quer chegar a 159 mil famalicenses
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

O que tudo indica ser o
caminho do regresso à normalidade leva a Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão a avançar com
um plano de retoma da actividade física, apostado em
sensibilizar os famalicenses
para a importância da prática
desportiva.
O desenho da iniciativa,
foi apresentado e aprovado na reunião do executivo
municipal da passada quinta-feira, e pretende chegar a
quase 159 mil famalicenses,
através de três opções estratégicas distintas e orientadas para públicos distintos:
“Apoio à Linha da Frente”,
“Desconfinar em Família” e
“Move-te”.
O investimento é de quase 160 mil euros, com pesos distintos de acordo com
aqueles três eixos estratégicos. No “Apoio à Linha da
Frente”, que como o próprio
nome indica é dirigido aos
profissionais afectos ao combate à pandemia de Covid-19
nas mais diversas vertentes
(pessoal médico, bombeiros
ou colaboradores de instituições), o plano pressupõe
um cartão de acesso gratuito
aos Complexos de Piscinas

Municipais, e aplica-se aos
meses de maio, junho, julho
e agosto.
De acordo com os objectivos, este plano de retoma
pretende chegar a mais de
três mil pessoas, envolvendo
um total de 12 entidades. A
estimativa de investimento é
de 53 mil e 800 euros.
Na prática, o apoio a estes profissionais contempla
a distribuição de um cartão
oferta com seis entradas
gratuitas por mês num dos
Complexos de Piscinas Municipais, onde poderão usufruir do período de regime
livre ou de uma aula com
acompanhamento
técnico
mediante marcação. Cada
instituição receberá a totalidade dos cartões consoante
o seu número de profissionais. De forma a evitar picos
de acesso aos complexos
municipais, o total de cartões a distribuir por cada instituição será dividido pelos
quatro meses de duração do
programa.
Já o “Desconfinar em
Família”, igualmente orientado para os Complexos de
Piscinas, é aquele que suporta a maior estimativa de
investimento, de 86 mil 188

euros, dirigindo-se a mais de
63 mil pessoas. O calendário
é o mesmo, dirigindo-se ao
público em geral que poderá beneficiar de isenção na
taca de inscrição (excepto na
Piscina Municipal de Famalicão), e isenção de uma mensalidade para os já inscritos.
Nesta rubrica o plano prevê
a acção “Sábados em Família), em que os famalicenses
poderão beneficiar de duas
aulas gratuitas aos sábados à tarde (excepto mês de
agosto).
O terceiro e último eixo, o
“Move-te”, é uma iniciativa já

conhecida dos famalicenses.
Assenta numa parceria com
instituições, ginásios, associações e clubes, e aposta
na promoção de actividade
física gratuita nos espaços
verdes do concelho, prevendo-se que se realizem mais
de 300 aulas (com duração
de 30 minutos). Tendo como
público alvo os cidadãos em
geral, deverá abranger mais
de seus mil e 400 pessoas,
assim como um total de 21
entidades. Aqui a estimativa
de investimento é a menor
de todas, pouco mais de 19
mil euros.

Retoma com foco
na actividade
desportiva
Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
o plano tem o mérito de olhar
para os profissionais da linha de frente, especialmente
pressionados no último ano,
e também que sensibilizar a
comunidade em geral para
um regresso à normalidade que as sensibilize para a

necessidade da prática desportiva.
De acordo com o edil,
a adesão pode acontecer
através da Câmara ou das
associações envolvidas: “a
informação é vital. Vamos
procurar usar o máximo de
plataformas disponíveis para
que as pessoas estejam bem
informadas, e é também por
isso que apresentamos este
projecto no início de abril,
para que, com tempo, as
pessoas possam conhecer
os projectos, para que possam programar, inscrever,
candidatar,
exactamente
para que consigamos ter
as iniciativas que nós desejamos que as pessoas desejam. Será muito útil para
a comunidade se tivermos
também esse regresso à
normalidade do ponto de vista desportivo”.
Paulo Cunha não ignora
que este plano tem também
como objectivo dinamizar as
associações, também elas
fortemente impactadas pela
pandemia.

Director da CIOR nos órgãos da Associação Nacional
de Escolas Profissionais
Amadeu Dinis, director da Escola Profissional Cior, tomou
posse do cargo de 1.º vice-presidente da Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO), na passada sexta-feira, em Lisboa, naquela que foi a cerimónia que conduziu
os novos órgãos, e que contou com a presença ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues. O famalicense integra
a equipa presidida por José Luís Presa, de Caminha, que nas
palavras que dirigiu aos presentes agradeceu a presença do
Ministro da Educação, dizendo que a interpretava como sendo um sinal de consideração pelas escolas e pela ANESPO e
sublinhou o “bom relacionamento e a permanente disponibilidade para o diálogo e para a concertação que tem ocorrido,
especialmente no decurso da crise pandémica em que o nível
de solicitações e intervenções tem sido mais intenso”.
No seguimento da intervenção, em jeito de balanço, realçou alguns aspetos da governação de grande significado
para as escolas profissionais como foi o reforço das verbas
do POCH para o seu funcionamento normal e para a implementação de sistemas de garantia de qualidade alinhados
com o EQAVET e a introdução das medidas relacionadas
com a autonomia e flexibilidade que, embora fazendo parte
do ADN das Escolas Profissionais, contribuíram para aprofundar as reflexões sobre as problemáticas e para melhorar
os projetos educativos das escolas. Referiu-se ainda à necessidade de resolução dos problemas resultantes da crise
pandémica que implicam dar particular atenção à necessidade de transmissão de saberes e aquisição de competências
que não foi possível proporcionar no tempo próprio.
Na mesma linha, José Luís Presa, considerou importante

a retoma das aulas presenciais, mas apelou a que não se
perdesse de vista os avanços conseguidos com a utilização
de recursos digitais e referiu a necessidade de melhorar as
instalações e os equipamentos das escolas, dando tradução
às prioridades definidas no PRR – Programa de Recuperação e Resiliência. Por último manifestou a disponibilidade
da ANESPO para continuar a colaborar com o Ministério da
Educação em tudo o que tivesse a ver com as políticas de
educação quer dirigidas a jovens quer a adultos.
A cerimónia de posse foi encerrada com a intervenção do
ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que sublinhou “as raízes minhotas de ambos e o excelente relaciona-

mento” que tem existido e testemunhou o seu grande apreço
pelo trabalho desenvolvido pela ANESPO. O Ministro da Educação disse ainda que em muitos momentos, tem sublinhado
o “magnífico desempenho das escolas profissionais e agradeceu o espírito sempre construtivo da ANESPO e a sua colaboração no desenho das políticas de educação e formação
e na adoção de muitas medidas com impacto na governação”. Destacou também o papel das escolas profissionais ao
longo dos 32 anos que levam de experiência e sua dedicação
na preparação dos jovens para o mundo do trabalho e para o
prosseguimento de estudos. Em face da obtenção dos bons
resultados alcançados no país nos últimos anos, em matéria
de combate ao insucesso e à redução do abandono escolar,
referiu que estava convencido de que muitos desses avanços
se devem ao trabalho desenvolvido pelas escolas profissionais.
O ministro da Educação terminou a intervenção sublinhando o papel muito ativo da ANESPO e do seu presidente
na preparação de vários documentos estruturantes, como o
PRR, que permitiram colocar a educação e formação como
uma grande prioridade nacional, esperando que esses recursos financeiros sirvam para modernizar as escolas profissionais dotando-as dos instrumentos que lhes permitam abraçar
com determinação os tempos futuros, que serão muito exigentes.
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A velhice não pode ser um naufrágio…
A Comissão Municipal de Proteção da Pessoa
Idosa trabalha também com estes objetivos,
sendo presidida pelo próprio Presidente
da Câmara que tem sido um facilitador
do diálogo e da construção de alternativas
sérias e viáveis, no interior da CMPPI. Na última
CMPPI, o Dr. Paulo Cunha avançou com uma
novidade que, num futuro próximo, pode alargar
a muitos mais famalicenses os benefícios
de um envelhecimento ativo e saudável:
trata-se da constituição da “Rede
de Universidades e Clubes Seniores”
do Município de Vila Nova de Famalicão
que pretende retirar ainda mais – valias
de todas as instituições que trabalham
no mundo imenso do envelhecimento
ativo e saudável…

1. Uma “comissão” com sentido…
Na passada terça – feira, dia 05 de abril, participei, como
faço sempre quando o órgão se reúne, em representação da
Associação Gerações, na reunião da Comissão Municipal de
Proteção da Pessoa Idosa (CMPPI) e não dei o tempo por mal
empregue, bem pelo contrário.
As “comissões”, sejam elas de que área forem, adquirem
virtualidades acrescidas quando o número dos seus membros não é excessivo, mas adaptado às realidades de que
tratam. É assim com a CMPPI que, não sendo grande nem
pequena, tem uma composição ajustada à realidade de Vila
Nova de Famalicão, tendo a imensa disponibilidade de todos
os seus membros, para analisar e tomar medidas sobre o
mundo vasto das pessoas idosas que são e serão cada vez
mais uma realidade inultrapassável, no Concelho e no País.
Bastará dizer que, só no Concelho de Vila Nova de Famalicão, há cerca de 6 000 seniores (maiores de 65 anos) e o
enorme capital humano representado por estas pessoas não

pode ser desperdiçado.
Conforme referi, integro a CMPPI, em representação da
Associação Gerações – Associação de Educação, Solidariedade e Serviços - situada na Avenida Marechal Humberto
Delgado, 499-515, 4760-012 Vila Nova de Famalicão, uma
IPSS com 20 anos de existência que tem protocolados com o
MTSSS (Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social) acordos de cooperação para as valências sociais de
creche, jardim de infância e centro comunitário.

2. O trabalho da Associação Gerações
Foi há 11 anos que a Associação Gerações decidiu avançar no seu Centro Comunitário com o Clube Sénior, com o
objetivo de “Dar vida aos Anos” aos seniores de Famalicão.
É, por isso, pioneira em Portugal, neste domínio da ação social.
O Centro Comunitário da Associação Gerações, através
do Clube Sénior, desenvolve para os seniores atividades
semanais regulares, com horário definido, que integram sessões para aprender a andar de bicicleta, artes com agulhas,
correção postural/raquialgias, danças tradicionais, educação
emocional, fotografia, ginástica, treino de equilíbrio e marcha,
informática, inglês, meditação, pilates, pintura, utilização do
smartphone e treino da memória.
Neste ano de 2021, há 150 seniores inscritos nas ações e
atividades do Clube Sénior da Gerações, o que é muito significativo quanto à procura de alternativas válidas que lhes
permitam um envelhecimento ativo e saudável.
Por outro lado, todo o ano está preenchido com outras atividades, iniciativas e projetos, com datas já definidas, que
incluem workshops de artes expressivas, culinária de Marrocos (cuscus, harshas e chás), culinária de Natal, auto maquilhagem e cozinha da França (patês, tarte de cereja, ratatuile).
Para além de tudo isto, acontecerão sessões regulares de
saúde mental, de fisioterapia (mobilidade, equilíbrio, força, incontinência urinária e como cuidar das costas), uso de tablet
e telemóvel, mandalaterapia,
yoga do riso, aromaterapia,
educação para a saúde, tardes de jogos de mesa e atividades direcionadas para a
saúde mental. Para enriquecer todos estes projetos, realizar-se-ão também várias
atividades no exterior, como
passeios e visitas culturais.
O Clube Sénior da Associação Gerações é uma
valência social direcionada
para os maiores de 55 anos,

ativos ou não, que oferece um conjunto de serviços altamente
diversificados e promotores do envelhecimento ativo, bem –
sucedido e saudável, em ligação estreita com o bem – estar
físico e emocional, o combate ao isolamento e a aprendizagem ao longo da vida, tudo no pressuposto de que o ser mais
velho e a situação de reforma não significam, em circunstância alguma, qualquer tipo de incapacidade.
O Clube Sénior oferece a todos os seniores um espaço
imenso de criação, de arte, de memória, de sentimentos, de
música, de dança e de diversão que enchem a vida das pessoas e que dão a todos mais esperança e mais futuro. Os
seniores são também os protagonistas principais e únicos de
uma nova forma de estar na vida, tornando-a mais alegre,
mais sadia e mais atrativa.
Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidas da América, dizia que “os velhos têm o privilégio da tranquilidade. Podem fugir à vozearia da multidão e dedicar-se
à conversa com os netos.” O Clube Sénior da Associação
Gerações, mantendo a serenidade e a paz a que Thomas
Jefferson se refere, transcende estes estados de alma, indo
muito mais além em tudo o que pode ser considerado um
enriquecimento e uma mais - valia para as vidas de todos e
de cada um.

3. “Rede de Universidades e Clubes Seniores”…
A Comissão Municipal de Proteção da Pessoa Idosa trabalha também com estes objetivos, sendo presidida pelo
próprio Presidente da Câmara que tem sido um facilitador do
diálogo e da construção de alternativas sérias e viáveis, no
interior da CMPPI.
Na reunião a que tenho vindo a fazer referência, o Dr.
Paulo Cunha avançou com uma novidade que, num futuro
próximo, pode alargar a muitos mais famalicenses os benefícios de um envelhecimento ativo e saudável: trata-se da
constituição da “Rede de Universidades e Clubes Seniores”
do Município de Vila Nova de Famalicão que pretende retirar
ainda mais – valias de todas as instituições que trabalham
no mundo imenso do envelhecimento ativo e saudável. Esta
estrutura vai funcionar na dependência do Pelouro da Educação, valorizando-se, por esta via, a aprendizagem ao longo
da vida, associando-a umbilicalmente ao envelhecimento ativo, sustentável e saudável.
Como todo o trabalho que é desenvolvido com pessoas,
também o trabalho com os seniores é um trabalho lento que
exige muita perseverança. É aqui que se integra o projeto
“Cuidar em casa”, apresentado nesta reunião por Helena
Correia e que tem também a dinamizá-lo muitos jovens voluntários que, com o tempo, se transformam em “filhos e familiares” dos seniores que ajudam a cuidar…
Uma boa prática que pode ser facilmente replicada…

PAN lança manifesto contra uso
de herbicidas nos espaços públicos
A Comissão Política Concelhia do PAN Famalicão acaba de lançar um manifesto pelo fim do uso
de herbicidas para controlo de ervas daninhas nos
espaços públicos em que a responsabilidade pela
manutenção é da Câmara Municipal de Famalicão
e das Juntas de Freguesia, atendendo ao “risco”
que representam para a saúde de pessoas e animais, e para a contaminação de recursos hídricos
e ecossistemas naturais.
Apesar de estar indicado que deve reduzir-se a aplicação, “o que vemos é a exceção
tornada regra, com aplicações diurnas de herbicida, em horários de movimento, e muitas
vezes sem qualquer aviso prévio à população, nos locais de aplicação e sobre os cuidados a ter”, censura Sandra Pimenta, porta-voz da concelhia, para quem “devemos ser
proativos na proteção da nossa saúde e na proteção da biodiversidade”. O objectivo do
PAN com esta iniciativa, é “tornar Famalicão um concelho sem herbicidas”. O PAN aponta
como alternativa aos herbicidas a “monda mecânica, monda térmica e o uso de produtos
biológicos”.
No sentido de mobilizar a população em torno deste objectivo, a Comissão Política
Concelhia do PAN Famalicão lança um desafio aos famalicenses para que assinem o manifesto “por forma a que as entidades responsáveis adotem práticas mais sustentáveis no
controlo de ervas em espaços públicos”. O Manifesto pode ser consultado na página do
Facebook da estrutura.
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Exposição patente até ao próximo dia 1 de agosto

Jorge Pinheiro leva “Discurso Silencioso”
à Ala da Frente
Jorge Pinheiro é o protagonista da próxima exposição da galeria Ala da Frente,
que marca a reabertura do
expaço de arte contemporânea de Vila Nova de Famalicão. A mostra, que estará
patente até 1 de agosto próximo, exibe trabalhos de pintura e desenho do autor.
Os visitantes da Ala da

Frente já podem conhecer o
conjunto de obras de pintura
e desenho que compõem o
“Discurso Silencioso” de Jorge Pinheiro, artista natural
de Coimbra, que na década
de 60 fundou o grupo “Os
quatro vintes” juntamente
com Armando Alves, Ângelo
de Sousa e José Rodrigues.
O curador da Ala da

Frente, António Gonçalves,
adianta a propósito da exposição que, “depois de uma
fase extensa ligada ao abstrato, à geometria e à composição, Jorge Pinheiro enveredou depois dos anos 80
por outro discurso e outra de
forma de avançar no trabalho ligada à figuração e esta
exposição lida precisamente

Homem de 29 nos fica em prisão preventiva

GNR deteve suspeito
de tráfico e furtos

Um homem de 29 anos foi detido na passada
quarta-feira pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR por tráfico de estupefacientes
e diversos furtos no concelho de Vila Nova de
Famalicão. Presente a juíz de instrução foi sujeito à medida de coação mais grave, a prisão
preventiva.
A detenção surge em sequência de uma investigação por tráfico de produtos estupefacientes que decorria “há cerca de três meses”. Os
militares da Guarda “levaram a cabo diligências
policiais que permitiram apurar que o indivíduo
estava envolvido em diversos ilícitos para além do tráfico de droga, nomeadamente furtos
em estabelecimentos de restauração e bebidas, furto em armazém, furtos de ferramentas
de construção civil, furto de veículo e condução sem habilitação legal, tendo culminado na
sua detenção”.

com essa sua vertente”.
De acordo com este responsável, “nos desenhos
que vamos encontrar nesta
exposição vamos percebendo como é que algumas
personagens que habitam o
universo de Jorge Pinheiro
foram aparecendo e foram
pensadas e trabalhadas para
ocupar o espaço da pintura”.
Remete, por isso, para “um
discurso silencioso, feito de
registos, de formas e de gestos que se vão organizando
em resposta às necessidades de composição e elaboração da pintura”.
Segundo António Gon-

çalves, “Jorge Pinheiro tem
um reconhecido percurso
feito por uma multiplicidade
de formas de investigação e
estudo das possibilidades do
discurso plástico”.
O curador da Ala da Frente deixa ainda um desafio
aos visitantes da galeria municipal: “que o nosso olhar
se possa pender nos vários
olhares que se exibem nestas obras e neles possamos
encontrar uma maior lucidez
na companhia deste silencioso discurso”.
Jorge Pinheiro nasceu em
Coimbra no dia 7 de outubro
de 1931. Tem o Curso Su-

perior de Pintura da Escola
Superior de Belas-Artes do
Porto (1963). Fundou, com
Ângelo de Sousa, José Rodrigues e Armando Alves,
o grupo “Os Quatro Vintes”,
numa alusão irónica à marca
de tabaco «Três Vintes» e
às respetivas notas de final
de Curso. Lecionou na ESBAP (1963-1976), na ESBAL
(1976-1996) e na Universidade de Évora (1996-1998).
Expõe regularmente desde
1954 e está representado
em inúmeras coleções públicas e privadas. Foi distinguido com o Grande Prémio
Amadeo de Souza-Cardoso
2017. Vive e trabalha em São
Pedro do Estoril.
A galeria de arte contemporânea Ala da Frente fica
localizada no Palacete Barão da Trovisqueira, na Rua
Adriano Pinto Basto, em Vila
Nova de Famalicão.
VÍDEO: Visita guiada online à exposição “Discurso Silencioso” para ver em https://
www.youtube.com/watch?v=RZ-LnIPzZ8U
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OPINIÃO, por Hélder Pereira, Deputado do CDS na Assembleia Municipal

Justiça versus Responsabilidade
Política!

Na passada Sexta-feira
foi proferido o despacho que
pôs fim à fase instrução do
processo referente à Operação Marquês. Um despacho
lido em directo para todo o
país e que, pelo seu conteúdo, não deixou ninguém
indiferente.
Não se deve confundir
nem misturar o que pertence à justiça com aquilo que
diz respeito à política, mas
há reparos e observações

que não podem deixar de se
fazer.
Quem ouviu o Juiz Ivo
Rosa e as críticas dirigidas
ao Ministério Público fica
com uma de duas sensações ou o processo é infundado e atingiu proporções
inaceitáveis, ou então parte
da culpa morrerá solteira
por questões meramente
formais.
Porém, e apesar dos gritos de vitória proclamados
pelo principal arguido no
processo, cumpre relembrar
que esta não é uma decisão
definitiva, porquanto é susceptítvel de recurso que, de
resto, o Ministério Público
já declarou que irá interpor.
Por isso muita discussão
ainda se fará à volta deste
tema, esperando-se que a
justiça se faça, sem embargo de terem ficado evidentes as lacunas de sofre nestes processos mediáticos e
de grande envergadura.
Mas se do ponto de vista

da justiça os arguidos obtiveram uma vitória parcial,
pois viram grande parte dos
crimes de que vinham acusados cair na fase de instrução, não é menos certo que
do ponto de vista político saíram com uma derrota avassaladora.
O mesmo Juiz que condenou grande parte da acusação, com base na falta
provas e de sustentação,
não hesitou em referir que
o Eng. José Sócrates se
deixou corromper no exercício das suas funções de
Primeiro-Ministro. O crime
até se pode encontrar prescrito, mas uma coisa é inequívoca o Primeiro Ministro,
segundo a investigação e
o Juiz que fiscalizou a acusação, praticou factos que
consubstanciam crime de
corrupção.
No mais haverá também
que referir que os arguidos
foram pronunciados pelos
crimes de branqueamento

e falsificação de documento
e que pelo menos por estes
serão julgados.
Ora, um ex Primeiro Ministro que sai de um processo judicial acusado da
prática de crimes não pode
encarar a decisão, seja ela
qual for, como uma vitória,
pois do ponto de vista ético
e moral é no mínimo vergonhoso que quem exerce um
dos mais altos cargos políticos da nação seja julgado
por crimes desta natureza.
Por fim, esperemos que
o desenrolar deste processo seja tão célere quanto
possível, não só para que
outros crimes não prescrevam, mas também porque
os portugueses querem ver
esclarecido um dos momentos mais negros da história
do seu país, ou não coincidissem estes factos com o
governo que levou o nosso
país pela terceira vez à bancarrota.

Mãe e filho feridos com gravidade
em capotamento de tractor
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Uma mulher de 55 anos e
um homem de 26, mãe e filho, ficaram feridos com gravidade na sequência do capotamento de um tractor, na
tarde da passada terça-feira.
O acidente ocorreu cerca
das 15 horas na Rua Passos
Manuel, em Calendário, e levou ao corte da via nos dois
sentidos, ao longo de mais
de duas horas, atendendo
a que a operação de resgate dos feridos e da viatura
se afigurou uma operação
completa, envolvendo meios
de vária natureza, nomeadamente, veículos pesados no
sentido de remover o tractor
de grande dimensão no terreno onde caiu.
Isso mesmo referiu á re-

portagem do Povo Famalicense o Comandante dos
Bombeiros Voluntários de
Vila Nova de Famalicão, Sérgio Gomes, segundo o qual
foi necessário proceder à
elevação do tractor para retirar a vítima masculina, que
se encontrava encarcerada.
“Tivemos que nos socorrer
de dois camiões-grua para
proceder à elevação do tractor”, esclarece, acrescentando que os meios inicialmente accionados não eram
os necessários, tendo sido
preciso requisitar meios adicionais ao Comando Distrital
de Operação de Socorro de
Braga. Já a mulher encontrava-se fora do veículo. Ambos
sofreram ferimentos graves,

politraumatismos, tendo sido
encaminhados para o Hospital de Famalicão.
De acordo com o Comandante das operações
no local, o socorro envolveu

bombeiros, PSP, INEM e
Protecção Civil, num total de
13 meios e 30 operacionais.
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Contrabaixo
famalicense numa
das melhores
orquestras suíças

Há um famalicense naquela que
é considerada uma
das melhores orquestras da Suíça. É
Nuno Osório, contrabaixo de apenas 23
anos que com esta
conquista se torna
no primeiro português a conseguir
um lugar no elenco
da Orchestre Suisse
Romande, a operar
desde Genéve.
Nuno Osório iniciou os seus estudos musicais em órgão e bandolim na
Escola de Música de Esmeriz, com os professores Duarte
Faria e Sérgio Barbosa. Aos 12 anos ingressa na ARTAVE, já na classe de contrabaixo, sob batuta do professor
Rui Fontes.
Em 2015 deu o seu primeiro salto internacional, optando por prosseguir estudos na Staatliche Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Mannheim, na Alemanha,
na classe do professor Petru Iuga, com ainda hoje estuda,
na Haute École de Musique de Lausanne.
O contrabaixo famalicense participou em masterclasses com os professores Massimo Giorgi, Petya Bagovska,
Michael Wolf, Wolfgang Guttler, Adriano Aguiar, Manuel
Rego, Mathew Mcdonald, Petru Iuga, Martin Grabner, Edicson Riuiz, Odon Rácz, Thierry Barbé, Teppo Hauta-Aho,
Philipp Stubenrauch, Luís Cabrera, Janne Saksala and
Gunars Upatnieks, entre outros.
Para além disso, trabalhou já com várias orquestras
de renome tais como a Luzerner Sinfonieorchester, Royal
Scottish National Orchestra, Gustav Mahler Jugendorcheter, European Union Youth Orchestra, Jovem Orquestra
Portuguesa, Georgisches kammerorchester, Orquestra
XXI, Orquestra de Câmara Portuguesa, Armenisches
Deutsche Orchester, Kurpfalzisches Kammerorchester,
entre outras.
Distinto no seu desempenho, em 2013 foi laureado
com uma menção honrosa no Concurso Prémio Jovens
Músicos Nível Superior, e em 2015 obteve o 2.º Prémio
no Concurso Nacional de Cordas Vasco Barbosa. No ano
seguinte, em 2016, venceu o Concurso “Galicia Graves”
em Espanha, na cidade de Corunha, e em 2017 obteve
o 2.º Prémio no Concurso Prémio Jovens Músicos. Muito
recebtemente, em 2021, obteve o 3.º Prémio no Recital
Music 2021 Composition Competition, desta vez como
compositor.
Em 2018, apresentou-se a solo com a Orquestra Kurpfalzisches kammerorchester, e actualmente, frequenta o
último ano de Mestrado Solista na Haute École de Musique de Lausanne, na Suíça.

Grávidas vão poder ter Plano de Parto no CHMA

Atleta da EARO faz
mínimos para Europeu
de Juvenis

O Serviço de Obstetrícia do CHMA - Centro Hospitalar do
Médio Ave, acaba de implementar a consulta de Plano de
Parto, com o objectivo de “melhorar a qualidade dos cuidados
de saúde materna e assegurar os direitos das mulheres na
gravidez, no parto e no puerpério”.
De acordo com o CHMA, a criação desta valência “surge
em parceria com os centros de saúde, tendo em conta a necessidade de partilha da informação de todas as opões que
as gestantes têm ao dispor para o parto”, atendendo ao facto
de todas as grávidas criarem “um plano do que gostariam de
ver concretizado e respeitado num dia tão importante como o
nascimento de um filho”. O Plano de Parto “é um documento

A Escola Atletismo Rosa Oliveira participou no passado sábado no Torneio de Abertura da Associação de Atletismo de Braga,
que se realizou na Pista Gémeos Castros em Guimarães, com
destaque para a atleta Francisco
Silva, que alcançou mínimos de
participação para os Campeonatos da Europa de Juvenis que se
realizam em Rieti (Itália) nos dia
26 a 29 agosto.

flexível, tendencialmente único, que reflete um conjunto de
preferências da grávida/ casal para o trabalho de parto, parto
e puerpério”. O CHMA adianta que “são meras linhas orientadoras e não um conjunto de diretrizes para serem seguidas
à risca, podendo ter de ser ultrapassadas por forma a salvaguardar a segurança da parturiente e recém-nascido”.
O CHMA esclarece que as grávidas vigiadas no exterior
devem ser orientadas para a consulta de Plano de Parto entre
as 30 e as 32 semanas, através do pedido Alert P1 ou Requerimento de Consulta a Tempo e Horas. Já as grávidas vigiadas no CHMA apenas necessitam de confirmar o interesse
para serem orientadas para a consulta.

13 de Abril de 2021

O POVO FAMALICENSE

Investimento de cerca de 410 mil euros teve
comparticipação de 345 mil

Câmara na recta final
da remoção de amianto
nas escolas do concelho
O município de Vila
Nova de Famalicão tem
em fase de conclusão o
processo de remoção de
fibrocimento nas escolas
do concelho, terminada
que está a intervenção na
Escola Básica Dr. Nuno Simões, a Câmara Municipal
avança já em junho para
a retirada de amianto das
escolas básicas Júlio Brandão e D. Maria II. Os três
projetos foram aprovados
pelo Norte 2020 e contam
com financiamento através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
No total, as intervenções implicaram um investimento de cerca de 410 mil euros e tiveram uma comparticipação de 345 mil euros.
Refira-se que, entretanto, a autarquia tinha já assumido a remoção de fibrocimento na
Escola Básica Conde de Arnoso, investindo mais de 210 mil euros. Também a Escola
Básica de Ribeirão ficará livre de amianto depois das obras de requalificação e ampliação
do edifício.
As intervenções contemplam a remoção dos painéis da cobertura dos edifícios, que
contêm fibrocimento, sendo aplicados novos painéis sandwich com isolamento térmico.
O presidente da Câmara, Paulo Cunha, sublinha que este é um investimento “essencial
na salvaguarda das condições de segurança e saúde nas escolas, melhorando-se também
o conforto térmico dos equipamentos escolares”.

Natação famalicense
foi a 3.ª melhor no Meeting
de Felgueiras
O
Grupo
Desportivo
de Natação de Famalicão
(GDNF) ficou classificado
em terceiro lugar da geral de
clubes, imediatamente atrás
do Sporting Clube de Braga
e do Futebol Clube do Porto,
no Meeting de Felgueiras,
que se realizou no passado fim de semana. O cube
famalicense assegurou um
lugar no pódio numa competição que contou com cerca
de 25 clubes participantes,
envolvendo mais de 400
atletas.
“Os nadadores de Famalicão obtiveram um fantástico
conjunto de boas marcas, de
inúmeros recordes pessoais,
muitos mínimos de acesso
aos campeonatos zonais e
nacionais”, sublinha o clube em nota de imprensa no
rescaldo da competição. De
acordo com o GDNF, esteve
em destaque a prestação do
nadador famalicense Afonso Silva, que conseguiu ser
o atleta mais pontuado da

competição. Enorme destaque ainda para o Rodrigo
Pereira, que estabeleceu o
novo recorde regional aos
100 Mariposa, ficando aina a
escassos seis centésimos de
segundo do Recorde Nacional dos 50 mariposa.
Para o treinador famalicense Pedro Faia, “foi mais
uma extraordinária competição com vista aos Campeonatos Nacionais de categorias e de absolutos”. Os
nadadores, sublinha, “estão
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de parabéns pelo conjunto
de bons resultados, o que
valoriza o trabalho por eles
desenvolvido e alavanca-os
a dar continuidade ao processo de forma a ambicionar
mais e melhores resultados
para Famalicão”. O técnico
dirige um “agradecimento
especial” aos pais dos atletas “pela constante colaboração, permitindo assim a
obtenção destes fantásticos
sucessos”.

PSD e CDS-PP voltam
a unir-se em coligação

PSD e CDS-PP renovaram ontem o acordo de
coligação, que tem vigorado entre os dois partidos, e
para o novo ciclo autárquico 2021-2025. No rescaldo
da formalização, o presidente da Comissão Política
Concelhia, Paulo Cunha,
justifica a decisão com “a
experiência vivida nos últimos 20 anos”, a qual considera ter demonstrado que
“este projeto entre o PSD e
o CDS-PP tem dado frutos,
tem sido bem-sucedido e
quem tem ganho com ele é Vila Nova de Famalicão”.
Com este acordo, Paulo Cunha acredita que estão criadas condições “para que o concelho de Famalicão tenha uma plataforma eleitoral muito alargada, que além de reunir pessoas que estão relacionadas com os dois partidos, também permite e procurará encontrar
na sociedade civil homens e mulheres que ajudem a corporizar um projeto eleitoral que
seja mobilizador e que assegure a Famalicão condições de governabilidade e de prosperidade para o nosso concelho”.
Perante a renovação deste acordo de coligação, os dois partidos avançam para o sexto
processo eleitoral consecutivo a juntar os sociais-democratas e os centristas famalicenses. As últimas cinco vezes que a coligação dos dois partidos foi a votos resultaram em
maiorias absolutas (2001, 2005, 2009, 2013 e 2017) que deram sucessivamente às duas
forças partidárias as presidências da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal.

Mais de 100 alunos da OFICINA
apresentaram Provas de Aptidão
Mais de cem projetos foram apresentados pelos alunos do 12.º ano da OFICINA - Escola
Profissional no âmbito da Prova de Aptidão Profissional.
Segundo a escola, “cada um dos projetos foi desenvolvido ao longo de quatro meses,
acompanhados pelos professores da área técnica de cada curso e pretendem dar resposta
quer às competências técnicas previstas em cada curso quer aos desafios da atualidade”.
A apresentação aconteceu durante duas semanas, sob análise de um júri composto por
profissionais da área, empresários, avaliadores internos e associações sindicais.
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Nova companhia estreia-se
na Casa das Artes
no Dia Mundial da Dança

Podem ser apresentadas até 31 de maio

A Casa das Artes de Famalicão assinala o Dia Mundial da Dança, a 29 de abril,
com o nascimento de uma
nova companhia de dança: IntraNzyt, que actuará
numa coprodução Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão/Casa das Artes
de Famalicão, Câmara Municipal de Loulé/Cineteatro
Louletano.
Os espetáculos estão
agendados para os dias 29,
data da efeméride propriamente dita, e 30 de abril, às
20h30, no Grande Auditório.
A entreda custa quatro
euros, ou dois euros para
estudantes, Cartão Quadrilátero Cultural e seniores (a
partir dos 65 anos).
A INTRANZYT CIA. Jovem é a nova companhia
de dança, sediada em Vila
Nova de Famalicão, mas de
âmbito europeu e surge com
o objetivo de preencher uma
lacuna no panorama da dança nacional, no que diz respeito ao momento de transição dos jovens bailarinos
do mundo académico para a
realidade do universo profissional da dança.

Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão vai voltar
a distinguir as iniciativas que
têm contribuído para a valorização e afirmação do concelho e lança o convite a todos
os cidadãos para que identifiquem os projetos, ações,
produtos e serviços que
mostraram ser importantes
para o município famalicense. A iniciativa tem o tímbre
dos Selos Famalicão Visão’
25, que estão de volta para a
edição 2021.
A fase para a submissão
de candidaturas aos Selos
decorre até ao dia 31 de
maio, e o formulário de inscrição já está disponível online, na página oficial do município em www.famalicao.pt/
selos-visao-25 e traduz-se
num processo simples e rápido com apenas seis passos.
Os projetos podem novamente ser integrados em
quatro categorias. A categoria Famalicão Made IN
abrange os projetos empreendedores que potenciam a
incorporação tecnológica e
a aplicação de soluções de
futuro, desenvolvendo uma
economia baseada no conhecimento e na inovação
e que aumentam a competitividade e internacionalização. A categoria B -Smart
Famalicão irá reconhecer os
projetos que promovam uma

A INTRANZYT Cia. Jovem está a criar um repertório plural e eclético, com
criações próprias e de outros criadores e companhias
associados e a promover a
circulação da companhia no
território nacional e no estrangeiro. A companhia irá
privilegiar a apresentação
de trabalhos de coreógrafos
e criadores portugueses,
muitos deles radicados no
estrangeiro há muitos anos,
com trabalho reconhecido
internacionalmente e que
por vários motivos ainda não
tiveram a oportunidade de
se apresentar em território
nacional. A INTRANYT Cia.
Jovem tem neste momento

no seu elenco, bailarinos de
diferentes territórios de Portugal, Itália, França e Japão.
Com a parceria, indispensável, da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão,
da Casa das Artes de Famalicão e ainda do Cineteatro
Louletano, da Compagnie
Illicite-Bayonne, do Augsburg Ballet, da Orquestra
Sem Fronteiras, da Associação ESTUFA, da Companhia
Olga Roriz e dos estúdios
Dance Fusion, a companhia
estreia o seu primeiro programa – Intranzyt 0.0 - composto por três peças coreográficas que abrem caminho
à linha artística e estética da
companhia, sendo duas delas estreias nacionais e uma
estreia absoluta. Este primeiro espetáculo, assinado
por: Fábio Lopez, Ana Isabel
Casquilho, Cristina Pereira e
Vasco Macide, dará início à
criação de um repertório de
dança que se quer criador
de valor para os bailarinos,
profissionais, companhias e
parceiros envolvidos no processo, assim como para os
públicos.

Selos Visão’25
com candidaturas abertas

economia mais eficiente na
utilização dos recursos. A
categoria Força V – Famalicão Voluntário inclui os projetos que reforçam o capital
social presente nas práticas
de intervenção e animação
comunitária e impulsionam
novos ambientes de participação e envolvimento ativo.
Por fim, na categoria Famalicão Comunitário serão reconhecidos os projetos que
promovam a corresponsabilização dos cidadãos e que se
distingam enquanto projetos
coletivos, de cooperação e
colaboração entre atores públicos e privados e potenciadores dos valores do futuro.
A atribuição dos Selos Famalicão Visão’25 acontece
pelo sexto ano consecutivo,
tendo sido já reconhecidos
mais de setenta projetos. No
fundo, o selo representa um

prémio que identifica e reconhece as boas práticas com
impactos positivos no território, na economia e na sociedade, que sejam inovadoras
e inspiradoras, que expressem os valores e reforcem a
identidade famalicense.
A concessão dos Selo
será decidida por um júri
constituído por diversas pessoas de diferentes áreas. Os
vencedores serão divulgados na sessão solene comemorativa do Dia do Concelho, no dia 28 de setembro.
Refira-se ainda que para
dúvidas ou mais esclarecimentos poderá ser utilizado
para o efeito o email da Divisão de Planeamento Estratégico, Economia e Internacionalização da Câmara
Municipal - dpeei@famalicao.pt.

PS denuncia invasão
do alcatrão em zona
de valorização florestal
A colocação de alcatrão
num espaço florestal, na
freguesia de Vale São Martinho, leva o Partido Socialista
local a denunciar a distância
entre aquele que é o discurso político de defesa da natureza com as acções diárias
de gestão do território.
Em nota de imprensa, o
partido pega numa parcela do território da freguesia
identificada como Comunidade Local Segura e com
suposta Valorização do Património Florestal, para onde
está prevista a plantação de
555 árvores. “De forma muito inteligente, não é indicada a data de conclusão pelo que os
responsáveis políticos não poderão ser avaliados pela execução mas apenas pela intenção”,
aponta, rematando a propósito que “o que não estava prevista era a colocação de alcatrão
num espaço que valoriza o património florestal”. A colocação do alcatrão, “apesar de não
prevista, já estará concluída”, denuncia.
Posto isso, o PS denuncia que “as afirmações acaloradas dos responsáveis políticos da
Câmara Municipal e das Juntas de Freguesias que afirmam uma total dedicação à valorização
da natureza e à importância da preservação ambiental”, contrasta com aquela que é a “ação
diária”.
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VENDO

REFORMADO

TLM.: 962 189 593

TLM.: 934 725 788

Lote de terreno em Delães
c/ todas as insfraestruturas.
Bem localizado.
Boa exposição solar.

VENDO

Terreno para construção
em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

VENDO

2 Máquinas de Bordar
de 12 cabeças.
A trabalhar.
TLM.: 969 994 181

VENDO

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

VENDO

Terreno de construção c/
2750m² em Calendário.

TLM.: 969 994 181

ALUGO

Quarto centro da cidade c/
água, gás, luz e net. 300€
910 730 917 | 913 629 574

Procura trabalho de motorista
particular, ou outros.
Disponibilidade total.

CAVALHEIRO

DIVERSOS

13 de Abril de 2021

PRECISA-SE
Ajudante de cozinha
c/ experiência, centro
de Famalicão.

TLM.: 916 401 643

Com vida estável procura
senhora part-time para
limpezas ou algo mais.

EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

TLM.: 912 912 122

-SE
PRECISA
Empresa do sector alimentar de ultra
congelados, em V. N. de Famalicão,
recruta Motorista de pesados
e Empregado de armazém.

TLF.: 252 331 750
PART-TIME
DAS 16H AS 20 H
300/MÊS FIXO | M/F

ZONA: FAMALICÃO / ST. TIRSO / TROFA

TLF.: 252 044 173

ANUNCIE
AQUI!
912 811 606

NÃO TEM TEMPO PARA PASSAR
A SUA ROUPA A FERRO?
NÃO SE PREOCUPE MAIS,
EU ESTOU AQUI PARA O/A AJUDAR.

TLM.: 969 257 802
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RELAX

RELAX RELAX

RELAX

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

FAMALICÃO

Loira, sexy, magra, peito
durinho, oral natural,
adoro 69, mi...
Todas as posições
nas calmas.
TLM.: 918 081 000

JULIANA

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

TLM.: 911 158 272

RELAX

TRAVESTY
NOVIDADE

ANA

PORTUGUESA
TLM.: 913 152 177

24 anos, morenaça,
dotada, 24x6 ATV/
Passiva, oral natural,
69, garganta funda.
Um vulcão de prazeres.

TLM.: 926 393 273

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

PORTUGUESA

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

A TUA MELHOR
ESCOLHA

Sou uma mulher bem quente,
namoradinha, adoro beijar, e ser
uma p*ta cheirosa. Pele macia que
adora sexo, preliminares, min*te,
boca de veludo. Vou-te enlouquecer
com o meu oral delicioso ao natural.
Uma mulher atraente, extrovetisa
e educada. Serei a sua melhor
companhia. Tenho a certexa qe não
me vai esquecer. Adoro sexo se
também gostas anda ja.

TLM.: 912 485 758

TLM.: 910 634 363

EXÓTICA

22 aninhos, um furacão na cama.
Bela gostosa ardente. Atende de
langeri. Furacão rabinho apertadinho. Dou tudinho, toda posição,
gosto de uma boa linguada, massagem relaxante s/ pressa. Oral
guloso, boxa de mel para homens
que gostam de uma boa mulher.

PORTUGUESA
Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

Muito safada, corpinho
c/ curvas perigosas,
momentos marcantes,
acrescenta o teu dia com
uma boa massagem.

NOVIDADE

TLM.: 912 234 243

TLM.: 926 985 744

Morena atrevida, safada,
gosotosa, pronta para
te dar prazer. Você ir
além da sua imaginação.

Educada, discreta, fogosa e
gostosa. Sou bem meiguinha,
peito XXL para espanholada,
mi... e oral ao natural. Adoro por
trás. Completa.Todos os dias.

TLM.: 912 053 845

TLM.: 912 427 049

LAURA

CARINHOSA

MULATA
PORTUGUESA

Quentinha, apertadinha.
1.ª vez em Famalicão.
Faz 69, mi... e
espanholada.

TLM.: 932 409 683

SOU COMPLETA
Sem pressa, aproveite a hora mais
saborosa que posso te dar, vou te
mostrar a maravilha de um orgasmo
gostoso e vou-te deixar querendo
mais, porém muito satisfeito.
Vem fazer aquele sexo gostoso e
carinhoso comigo. Oral, vaginal,
69 e m*nete tudo nas calminhas.
Atendimento em apartamento
privado c/ todas as medidas.

TLM.: 911 869 763

VIVIANE

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

TLM.: 913 441 183

