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Ao abrigo da Lei n.º 88/2019, 
em vigor desde o passado mês de Setembro, 

as pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros contendo produtos 
de tabaco passam a ser equiparadas a resíduos sólidos urbanos e, 

por isso, fica proibido o seu “descarte em espaço público”.
As multas podem ir dos 25 aos 250 euros!

Alguém está a precisar rever esta matéria!
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Depois de dois meses a 
cair, o desemprego no con-
celho de Vila Nova de Fama-
licão voltou a subir em No-
vembro. De acordo com os 
mais recentes números do 
Instituto de Emprego e For-
mação Profissional (IEFP), o 
mês passado chegou ao fim 
com 4778 desempregados 
inscritos, mais 47 do que no 
mês anterior (4731). Trata-se 
de um aumento de quase um 
por cento.

A maior subida acontece 
nos inscritos há um ano ou 
mais, mais 104, seguindo-se 
que procuram nove empre-
go, mais 29. Em termos de 
género, há mais 26 desem-

pregados do sexo masculino, 
e mais 21 do sexo feminino. 
No que toca aos que pro-
curam o primeiro emprego, 
mantêm-se nos 431. Em ci-
clo inverso, a descer, encon-
tra-se apenas a categoria 
dos desempregados inscri-
tos há menos de um ano no 
Centro de Emprego, que são 
menos 57.

Este aumento interrompe 
uma tendência de descida 
que se vinha verificando nos 
meses de Outubro e Setem-
bro, interrompida em Agosto 
com um movimento ascen-
dente do desemprego.

No entanto, comparan-
do com o mesmo período 

de 2019, o número de de-
sempregados chegados a 
Novembro de 2020 é signifi-
cativamente superior. Os nú-
meros de há um ano assina-

lavam 3351 desempregados 
inscritos, menos 1427, o que 
significa uma subida de qua-
se 30 por cento.

Números de Novembro fecham com 4778 inscritos 
no Centro de Emprego

Desemprego volta a subir 
no concelho (1%)

O Povo Famalicense 
vai de férias

O Povo Famalicense vai interromper a edição, como vem sendo habitual, du-
rante esta quadra festiva de final de ano. Assim, o presente número é o último de 
2020. Temos reencontro marcado para o próximo dia 6 de Janeiro, altura em que 
O Povo Famalicense regressará “às bancas”. Até lá, tenha umas Boas Festas, em 
segurança!
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Joane

Menino de 2 anos 
morre afogado 
na piscina de casa

Um menino de dois anos 
de idade morreu, no passa-
do sábado, afogado na pisci-
na de casa, na Avenida Cris-
to Rei, em Joane.

A tragédia terá ocorrido 
cerca das 12h40. A criança 
caiu na piscina e terá sido 
resgatada da água pelos 
pais, que encetaram mano-
bras de reanimação na ten-
tativa de salvar o pequeno 
Gonçalo. Também a equipa 
médica da VMER do Hospi-
tal de Famalicão e a equipa 
dos Bombeiros Voluntários 
Famalicenses, accionados 
para o local, insistiram com 
manobras de reanimação 
durante longos minutos, mas já nada foi possível reverter a situação.

A GNR tomou conta da ocorrência, e a investigação das circunstâncias em que a criança 
caiu á água recai sobre a Polícia Judiciária, que esteve no local.

O menino tem uma irmã mais nova, recém-nascida, e terá assinalado dois anos de vida há 
pouco mais de uma semana. A tragédia aconteceu precisamente no dia em que foi a sepultar 
uma bisavó, e deixou a população consternada e solidária com o sofrimento da família.

Vizinhos com os quais O Povo Famalicense teve oportunidade de falar no local, adiantam 
que “os gritos de desespero” da família ecoaram nas imediações de uma forma que não foi 
possível conter a comoção.

O corpo do menino de dois anos foi levado pelos Bombeiros Famalicenses depois das 
perícias da PJ.                                                                                                                         S.R.G.

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão não 
vai imputar aos consumido-
res famalicenses os custos 
com a atualização das tarifas 
de água, saneamento e resí-
duos, em 2021. O intuito é o 
de minimizar o impacto des-
se aumento nos orçamentos 
familiares, libertando os fa-
malicenses dessa despesa.

A medida que foi aprova-
da na passada quinta-feira 
em reunião do executivo 
municipal prevê, um inves-
timento municipal de cerca 
de 200 mil euros. O presi-
dente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão 
sublinha que esta “é uma 
despesa que o município 
vai ter de acomodar no seu 
orçamento pelo pagamento 
da água e do saneamento, 

que não vai ser cobrado aos 
famalicenses”. Assim sendo, 
para o ano os consumidores 
vão pagar o mesmo que em 
2020.

O edil explica a propó-
sito que, “todos os anos, a 
empresa nacional Águas 
do Norte responsável pelo 
fornecimento da água e tra-
tamento do saneamento ao 
município, e a empresas 
Resinorte, responsável pela 
gestão dos resíduos, fazem a 
atualização dos seus preços, 
o que resulta habitualmente 
num aumento das faturas 
dos utilizadores”. Este ano, 
acrescenta, “dado o con-
texto de pandemia, que tem 
provocado cortes nos orça-
mentos das famílias e impac-
to na economia, decidimos 
assumir esses aumentos”, 

adiantou o presidente da au-
tarquia, no final da reunião 
do executivo municipal, em 
declarações aos jornalistas.

A única parcela que so-
frerá alteração na fatura am-
biental que todos os meses 
chega a casa dos famalicen-
ses relaciona-se com a taxa 
aplicada à Taxa de Gestão 
de Resíduos (TGR) que é 
definida pelo Governo e que 
sofreu este ano uma atuali-
zação de 100 por cento (pas-
sando e 11 para 22 euros por 
tonelada. Uma decisão que 
vários presidentes de Câ-
mara, entre os quais Paulo 
Cunha, contestaram.

Atualização das tarifas da água, saneamento 
e resíduos fica suspensa para 2021

Câmara não imputa 
aumento das tarifas 
aos consumidores 
famalicenses 

Junta de Arnoso oferece 
kit de protecção para maior 
segurança no período festivo

A Junta de Freguesia de Arno-
so (Santa Maria, Santa Eulália) e 
Sezures, em parceria com a em-
presa Fergotex, ofereceu um kit de 
máscaras cirúrgicas e um postal 
contendo a mensagem de Natal do 
presidente aos habitantes da União 
de Freguesias.

A distribuição deste tipo de 
máscaras, com grande índice de 
proteção, esclarece a autarquia lo-
cal, “tem  como objetivo contribuir 
para uma maior segurança das 
pessoas durante este período fes-
tivo, propício a convívios familiares”. 

A Junta de Freguesia aproveita oara agradecer a Carlos Azevedo “a pronta colaboração 
para esta iniciativa”.
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O advogado que representa o colega de ofício acusado de 
ser o mentor de um assalto violento ocorrido há pouco mais 
de um ano a uma residência em Ribeirão, acusa a investiga-
ção e o Ministério Público (MP) de “desonestidade intelectu-
al”. Nas alegações finais que proferiu na audiência da passa-
da quinta-feira, Pedro Miguel Carvalho denunciou a omissão 
de partes essenciais das conversas telefónicas tidas entre os 
arguidos, e que foram transcritas, com o objectivo de “fazer 
um fato à medida” do seu cliente. 

Sem dúvidas de que a prova não 
produz qualquer evidência quanto ao 
colega de profissão, que se encontra 
preso preventivamente desde que foi 
detido em Maio deste ano, apelou 
mesmo à absolvição. Para o advo-
gado “o que não leva a lado nenhum 
sozinho, também não leva a lado ne-
nhum conjugado”.

Pedro Miguel Carvalho socorreu-
-se da transcrição integral das es-
cutas para salientar que se referem 
ao instigador como sendo o dono de 
um restaurante e a mulher, que seria 
“podre de rico”, e já teriam estado na 
casa que viria a ser assaltada. Ora, 
acrescentou, o perfil em nada coinci-
de com o de Sebastião Garcia Bertão, 
“que não é dono de restaurante”, “não 
é podre de rico, aliás, está insolvente”, 
e não conhecia o local. Questionou se 

a investigação procurou de facto esse dono de restaurante, 
e, acerca da residência assaltada, invocou as declarações do 
ofendido, o idoso que foi agredido com violência na sequên-
cia do assalto e esteve internado vários dias, que em tribunal 
referiu que “não conhecia o doutor Bertão e que este nunca 
esteve em casa dele”.

Posto isto, envolver o arguido num assalto porque os ale-
gados assaltantes terão partido de uma rua próxima da casa 

onde reside é “desonesto”, sustentou, e questionou, com iro-
nia: “se os meus clientes cometerem um crime à porta do 
meu escritório isso faz de mim um participante?”.

Porque “a verdade tem que ser cristalina”, e no seu enten-
der não o é neste caso, face a uma acusação que coloca o 
seu cliente como “bode expiatório” para um crime cujo man-
dante a polícia não conseguiu encontrar, apelou à absolvição.

Os advogados dos outros cinco arguidos apelaram igual-
mente à absolvição dos seus clientes, acu-
sados de serem os autores materiais do 
assalto que terá rendido 15800 euros em 
dinheiro, e joias avaliadas em cerca de 30 
mil euros, do interior de um cofre existente 
na residência de um casal de reformado. 
O homem foi agredido e torturado até ce-
der o segredo do cofre, enquanto a mulher 
foi trancada num dos compartimentos da 
moradia.

Por oposição, o Ministério Público de-
fendeu a condenação de todos os argui-
dos, salientando que o comportamento “do 
instigador, que se conforma com os méto-
dos e resultados”, e que segundo a acusa-
ção Sebastião Garcia Bertão, é tão grave 
quanto o dos autores do assalto. Abordou 
as movimentações dos arguidos, a georre-
ferenciação dos contactos e as conversas 
telefónicas interceptadas para sublinhar 
que, conjugadas, permitem concluir pela 
veracidade da acusação.

Julgamento do assalto violento a casal de Ribeirão, em Novembro de 2019, chega ao fim. 
Sentença é proferida no início de Janeiro

Advogado acusa investigação e MP 
de “desonestidade intelectual”

MP pede 18 anos de prisão 
para homem que matou 
a mulher em Fradelos

O Ministério Público do Tribunal de Guimarães defende uma pena superior a 18 anos de prisão 
para o homem de 44 anos que matou a mulher, de 36, no passado mês de Março, em Fradelos.

Nas alegações finais que tiveram lugar na passada quinta-feira, o Procurador considera que a 
acusação foi confirmada em tribunal e que “os factos ocorreram tal como estão descritos”, socorren-
do-se do testemunho do vizinho que chamou a GNR e que viu Jorge Branco puxar a mulher, Carla 
Barbosa, pelas pernas, para dentro da casa onde a viria a matar.

O advogado de defesa, Leitão da Cunha, insistiu na teoria de uma “loucura passageira”, razão 
pela qual defende uma pena inferior, “próxima dos 12 anos”.

Recorde-se que o homem matou a mulher no passado dia 19 de Março na casa de um casal emi-
grado, e da qual se encarregava na ausência destes. A acusação refere que Jorge Branco matou e 
queria desmembrar o corpo da mulher para se desfazer deste e tentar escapar à responsabilização 
criminal. Em audiência o arguido confessou a intenção de matar, mas não de esquartejar a vítima.
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É por isso que os dirigentes e técnicos da 
Fundação Cupertino de Miranda são muito 
exigentes com eles próprios, brindando as 
pessoas com uma criatividade e com uma 
excelência que não conhecem limites. 
As pessoas, por vezes, é que são 
manifestamente ingratas, não reconhecendo 
as “noites de insónia” e a inquietação que 
alguns projetos provocam até serem 
oferecidos de “mão beijada” ao público. Há 
sempre quem aponte a “pintinha” escura 
que havia na maçã! Agora, a Fundação criou 
e abriu num novo espaço chamado 
de “Torre Literária”, com uma grande, 
profunda e expressiva exposição dedicada 
à Literatura Portuguesa chamada “Louvor 
e Simplificação da Literatura Portuguesa”, 
sendo este nome o decalque do título de um 
poema do poeta surrealista português 
Mário Cesariny. 

1. A melhor homenagem 
a Arthur Cupertino de Miranda

Inovar sempre, estar sempre na linha da frente daquilo que 
de melhor se faz em Vila Nova de Famalicão e em Portugal, 
nos domínios da Educação, da Cultura e da Inovação são de-
sígnios e objetivos da Fundação Cupertino de Miranda, situa-
da ali no centro da Cidade, na Praça D. Maria II, perpetuando 
a memória de um homem arrojado e sempre intelectualmente 
inquieto chamado Arthur Cupertino de Miranda

Os seus responsáveis sabem que, além do Mundo ser um 
lugar muito perigoso, é também um lugar onde as pessoas 
exigem cada vez mais, em termos  da qualidade, quer se trate 

de uma simples “peça de fruta” ou de um grande momento de 
evasão e de cultura. 

É por isso que os dirigentes e técnicos da Fundação 
Cupertino de Miranda são muito exigentes com eles próprios, 
brindando as pessoas com uma criatividade e com uma ex-
celência que não conhecem limites. As pessoas, por vezes, é 
que são manifestamente ingratas, não reconhecendo as “noi-
tes de insónia” e a inquietação que alguns projetos provocam 
até serem oferecidos de “mão beijada” ao público. Há sempre 
quem aponte a “pintinha” escura que havia na maçã! 

2. Uma grande exposição

Agora, a Fundação criou e abriu num novo espaço cha-
mado de “Torre Literária”, uma grande, profunda e expres-
siva exposição dedicada à Literatura Portuguesa chamada 
“Louvor e Simplificação da Literatura Portuguesa”, sendo o 
nome o decalque do título de um poema do poeta surrealista 
português Mário Cesariny que, como todos sabem, tem o seu 
acervo documental e artístico à guarda da Fundação Cuper-
tino de Miranda O poema intitula-se “Louvor e Simplificação 
de Álvaro de Campos”, em que Mário Cesariny teoriza a sua 
relação com Fernando Pessoa.

A Fundação Cupertino de Miranda, da Cidade de Famali-
cão (e isto não acontece por acaso) continua a ser o berço e 
a casa dos maiores protagonistas do Surrealismo Português, 
homens e mulheres que pensam com criatividade e que nos 
ensinam a criar e a pensar sem receio e sem medo.

Cruzeiro Seixas, o “mestre” do Surrealismo que viveu, 
cresceu e fez também de sua casa a Fundação Cupertino de 
Miranda, falecido há poucos dias, junta-se a Mário Cesariny 
na glorificação de um espaço que honra a Cultura Famalicen-
se e Portuguesa.

 De Cruzeiro Seixas se disse que era “um talento insolente 
à força da modéstia”, “o último surrealista dessidente” e o “úl-

timo mestre do Surrealismo”. 
Lá onde estiver também há-
-de aplaudir com entusiasmo 
este “Louvor e Simplificação 
da Língua Portuguesa”.

Este espaço da Fundação 
dedicado à Língua Portu-
guesa estende-se ao longo 
de quatro andares e catorze 
salas, iniciando-se no século 
XX e recuando ao século XV, 
ao tempo de Bernardim Ri-
beiro, Gil Vicente e Sá de Mi-
randa, tentando estabelecer 
conexões entre cada um dos 
espaços que se apresentam, 
assim, do presente para o 
passado. No entender, justo, 
dos responsáveis da Funda-

ção, “um espaço que se apresenta dinâmico, com ligação 
entre várias artes”, designadamente o cinema, a música e 
literatura, “um espaço único em Portugal, com a dedicação a 
grandes nomes da Literatura Portuguesa”.

3. Retrato tipográfico…

O visitante, o estudioso ou o simples curioso encontrarão 
também, nesta exposição, um espaço onde poderão tirar 
uma fotografia, espaço esse designado de “Photomaton” em 
que, “através de algoritmos de visão computacional e de téc-
nicas generativas não deterministas” se criam “retratos dos 
visitantes”, usando apenas elementos tipográficos, mais es-
pecificamente, letras. Assim, cada visitante da “Torre Literá-
ria” pode criar o seu próprio retrato tipográfico e combiná-lo 
com um dos textos dos vários autores à escolha do visitante, 
evidentemente. Por aqui se mostra também a criatividade e a 
ambição dos criadores da exposição.

Durante a criação de cada retrato, milhares de letras são 
posicionadas de forma precisa para representações reconhe-
cíveis dos rostos. Porém, este processo não é determinístico, 
permitindo a cada retrato ser único e irrepetível.

É deste modo que o “Photomaton” demonstra como a 
“criatividade computacional” pode enriquecer a experiência 
museológica, tornando-a mais interativa e participativa.

A “Torre Literária e a sua exposição “Louvor e Simplifi-
cação da Literatura Portuguesa” pode ser visitada todos os 
dias, inclusive aos sábados e feriados, só encerrando aos do-
mingos e nos dias 1 de janeiro, Sexta – Feira Santa, Corpo de 
Deus, 1 de maio, 15 de agosto e 8, 24, 25 e 31 de dezembro. 
Trata-se, como vemos, de uma experiência muito interessan-
te, criativa e rica para explorar a Literatura Portuguesa, não 
só para estudantes, mas também para o público em geral.

Há pouco, falei rapidamente de Arthur Cupertino de Miran-
da e do seu legado para a História de Vila Nova de Famalicão 
e de Portugal. Convivi de perto com ele e só lamento que 
isso só tenha acontecido pouco tempo antes da sua morte. 
Juntamente com Joaquim Gomes Lima, entrevistei-o para o 
“Jornal Vila Nova”, entretanto extinto, e guardo dele a eterna 
vivacidade e um espírito irrequieto dentro de um corpo pe-
queno e franzino.

Há momentos inesquecíveis como aquele em que, a meio 
de uma tarde de Verão, quis ir à “Seara”, os campos onde flo-
riam as vinhas do “Solouro” (vinho) e de bloco e esferográfica 
“em punho” quis saber, pela boca do “feitor”, como “iam as 
coisas”, dados sobre a produção de vinho, se a colheita ia ser 
melhor ou pior do que no ano anterior… Cupertino de Miranda 
já tinha, na altura, 95 anos, mas era como se fosse um jovem 
de espírito sagaz e sempre empreendedor!...

A Vila Nova de Famalicão, Arthur Cupertino de Miranda 
deixou, como legado, a Fundação com o seu nome. Até hoje, 
os homens e as mulheres de Famalicão conseguiram mantê-
-la de pé e robustecê-la, mesmo nos momentos menos bons.

Só desejo que a perpetuem…
Feliz Natal e Bom Ano para todos…

Dia a Dia - Mário Martins

A Torre Literária da Fundação
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OFICINA promove workshop 
de efeitos sonoros com Marco Lima

O curso de Técnico de Multimédia da OFI-
CINA - Escola Profissional promoveu mais um 
workshop de efeitos sonoros, dirigido por Marco 
Lima. Desenvolvido em parceria com a BINNAR 
- Festival Internacional de Artes de Famalicão, 
este workshop foi uma oportunidade para os alu-
nos de Multimédia desenvolverem as suas com-
petências no campo da produção de sons.   

Com o mote o silêncio não existe, Marco Lima 
destacou a onipresença do som nas nossas vi-
das. “Vivemos cercados de ruídos e de sonorida-
des que nos transportam para qualquer lugar. No campo da produção audiovisual, essas 
sonoridades, ruídos e paisagens podem ser recriadas  de modo a que o espectador possa 
mergulhar na ação, exagerando a sensação de realidade”, disse.  

Durante um dia de trabalho, entre palestras e trabalho de campo no Laboratório de Som, 
os alunos aprenderam a montar peças de som, a desmontar uma peça audiovisual e a 
entrar nela para perceber como toda a sonorização é feita, desde as captações síncronas 
às paisagens e elementos artificiais é o desafio.
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Na passada sexta-feira 
foram aprovadas, em sede 
de assembleia Municipal 
de V. N. de Famalicão, as 
Grandes Opções do Plano 
e Orçamento para o ano de 
2021 que, em primeira aná-
lise, permitem desde logo 
concluir a responsabilidade 
e preocupação com que o 
executivo camarário preten-
de encarar o novo ano que 
se aproxima.

O nosso concelho, como 
de resto todo o país e o 
mundo, viu-se confrontado 

no ano que termina com o 
flagelo da pandemia pro-
vocada pelo Covid-19 que 
atenta contra a saúde e a 
própria vidas das pessoas.

Todavia, ainda que se 
aproxime com esperança 
um plano de vacinação que 
permitirá o combate efectivo 
ao vírus, é inquestionável 
que os seus efeitos nocivos 
nos sectores económico e 
social se refletirá nos próxi-
mos tempos.

Por isso, o ano de 2021 
será absolutamente deci-
sivo, impondo-se medidas 
concretas de apoio à econo-
mia e às pessoas, sobretu-
do as mais vulneráveis, que 
são sempre as que mais so-
frem em tempos de crise.

Nesse sentido, o orça-
mento que a Câmara Mu-
nicipal delineou para o ano 
de 2021, assume a respon-
sabilidade de apoio aos ci-
dadãos, seja através da re-
dução da carga fiscal, seja 
através da previsão de ver-

bas de apoio directo a quem 
mais precisa.

O orçamento municipal 
prevê uma verba para a área 
social na ordem dos vinte 
e seis milhões de euros, 
a maior de sempre, o que 
demonstra a preocupação 
e responsabilidade social 
com que o nosso município 
encara o ano difícil que se 
avizinha.

Por outro lado, configu-
rando também uma medida 
de apoio directo às famílias, 
o executivo municipal pro-
cede a um alívio da carga 
fiscal, através da redução 
de 10% na comparticipação 
no IRS e no alargamento do 
desconto no IMI também às 
famílias com apenas um fi-
lho.

Mas como ajudar as pes-
soas passa também por me-
didas que permitam a ma-
nutenção dos seus postos 
de trabalho e na criação de 
novas oportunidades de em-
prego, este município esten-

de a isenção da derrama às 
empresas com um volume 
de negócios até duzentos 
e cinquenta mil euros. Para 
além disso, esta medida 
terá a vantagem de apoiar 
as empresas com maiores 
dificuldades em ultrapas-
sar os efeitos da retracção 
económica provocada pela 
pandemia.

Contudo, o orçamento 
aprovado não se esgota no 
combate à pandemia, não 
obstante ocupar muito do 
seu conteúdo. Este executi-
vo não esquece, mesmo nos 
momentos mais adversos, 
os compromissos que as-
sumiu com os famalicenses, 
tentando mesmo, num ano 
que se avizinha de grande 
dificuldade, cumprir tudo 
quanto prometeu, o que não 
deixa de demonstrar o res-
peito e sentido de respon-
sabilidade que acompanha 
as decisões politicas em 
Famalicão.

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

Grandes Opções do Plano 
e Orçamento para 2021!

TGV Porto-Vigo 
“não passa 
de intenção”

O projeto apresentado recentemente pelo Governo 
para ligar o Norte e a Galiza em comboio de alta veloci-
dade (TGV), e que no distrito, além de Braga atravessará 
previsivelmente os municípios de Vila Nova de Famalicão 
e Vila Verde, “não passa de um simples anúncio”. A frase 
traduz a convicção do deputado famalicense do PSD à As-
sembleia da República, Jorge Paulo Oliveira, em face dos 
esclarecimentos que obteve do Governo.

“Não temos nenhum projeto, nem anteprojeto, não te-
mos nada. Subsiste apenas a expressão de uma vontade. 
Não temos, nem vamos ter alta velocidade, mas sim velo-
cidade alta. Estamos no mesmo ponto em que ficamos em 
2009, quando pela última vez este assunto mereceu ampla 
discussão pública”, garantiu o deputado, que questionou 
o Ministro das Infraestruturas sobre o anúncio do projeto 
da construção de uma nova linha ferroviária ligando Por-
to-Valença-Vigo. 

De acordo com Jorge Paulo, “o Governo refere a cons-
trução de uma nova linha, de via dupla e de alta velocida-
de, para passageiros, entre Porto Campanhã, Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, Braga, Valença e Vigo” e diz que 
“esta ligação será feita de forma faseada, dando priorida-
de ao troço Braga e Valença”, mas nada diz “sobre uma 
ou outras fases subsequentes, com vista à construção do 
troço entre Porto e Braga”.

Neste contexto, o social-democrata questionou Pedro 
Nuno Santos no sentido de saber se, enquanto não fosse 
construído este segundo troço, seria utilizada a atual Linha 
do Minho até à Estação de Nine, em Vila Nova de Famali-
cão, e a partir daí o Ramal até Braga. O deputado do PSD 
quis igualmente saber se, em caso de resposta positiva, 
essa ligação seria feita já “em comboio de alta velocidade, 
ainda que, obviamente, com muitas restrições em termos 
de velocidade imprimida” ou, pelo contrário, seria utilizado 
o atual material circulante naquela linha. 

O deputado questionou ainda se existia “algum ante-
projeto, algum esboço mais desenvolvido sobre o futuro 
trajeto entre Porto e Braga”, quais as freguesias e muni-
cípios que o mesmo irá atravessar e para quando era ex-
petável a “definição do espaço canal, para efeitos da sua 
inserção nos planos diretores”.

Para Jorge Paulo, “as respostas de Pedro Nuno Santos 
revelaram que tudo está numa fase muito embrionária”, 
uma vez que assume que “não estava em condições de 
descrever o canal que iria ser utilizado, um trabalho que 
ainda não começara, mas que tinha de ser feito com as au-
tarquias ‘o quanto antes’ ”. Referiu que, numa primeira fase 
os comboios não serão de alta velocidade (TGV), mas de 
velocidade alta, pelo que a ligação entre Porto-Vigo será 
feita nos atuais Alfas-Pendulares, usando a Linha do Mi-
nho, entre Porto-Campanhã e Nine, e daqui até Braga pelo 
ramal ferroviário existente.

Posto isto, Jorge Paulo Oliveira recomenda ao Governo 
“que seja contido nos seus anúncios e nas suas proclama-
ções”, proque “as populações dispensam ilusões”.
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O município de Vila Nova 
de Famalicão, através do 
programa Famalicão Made 
IN, vai apoiar os investiga-
dores ou bolseiros que pre-
tendam desenvolver os seus 
projetos de investigação no 
concelho com um prémio 
financeiro no valor de cinco 
mil euros. 

O projeto de regulamento 
do novo Programa Municipal 
de Apoio Financeiro a Bolsas 
de Investigação foi aprovado 
na reunião do executivo da 
passada quinta-feira, e vai 
estar em consulta pública, 
pelo período de 30 dias, de-
pois de publicado em Diário 

da República, no portal on-
line do Município em www.
famalicao.pt. 

O novo programa, cujas 
candidaturas deverão ar-
rancar no início do segundo 
trimestre de 2021, é trans-
versal a toda a investigação 
científica e atividade econó-
mica. É dirigido “a investiga-
dores ou bolseiros nacionais 
ou estrangeiros com projetos 
de investigação aprovados 
pelas entidades oficiais e 
que queiram desenvolver a 
sua atividade em empresas, 
universidades ou centros de 
investigação sediados ou 
com estabelecimento em 

Famalicão, pretendendo-se 
que esses projetos possam 
depois ter aplicação na in-
dústria”, esclarece a Câmara 
Municipal, que com o pro-
grama pretende “estimular a 
investigação e o desenvol-
vimento de produtos, equi-
pamentos, instrumentos, 
utensílios, tecnologias e me-
todologias que satisfaçam 
necessidades concretas do 
mercado; incentivar a inova-
ção tecnológica com vista à 
melhoria contínua do inves-
timento produtivo no tecido 
empresarial famalicense e 
premiar e dar notoriedade 
pública às invenções, pro-

jetos ou produtos inovado-
res que contribuem para a 
melhoria da competitividade 
das Micro e PME famalicen-
ses são os principais objeti-
vos deste programa”. 

O Programa Municipal de 
Apoio Financeiro a Bolsas de 
Investigação, refira-se, é de-
senvolvido em colaboração 
com a COTEC Portugal – As-
sociação Empresarial para a 
Inovação e a ANI – Agência 
Nacional de Inovação.

No âmbito do novo Programa Municipal de Apoio Financeiro a Bolsas de Investigação

Município vai apoiar bolseiros 
de investigação com 5 mil euros

Os alunos da Didáxis, Diana Pereira, Lara Carneiro e 
Nelson Alves desenvolveram uma aplicação de um restau-
rante gourmet, cujo nome é Restaurante Alquimia.

Em nota de imprensa a escola adianta que este é res-
taurante que apresenta uma ementa mais peculiar, sendo 
que as entradas, os pratos principais, as bebidas e as so-
bremesas são constituídos por três pratos cada. Quanto 

às entradas e aos pratos principais, a opção é por um pra-
to de três variedades: Carne, Peixe e Vegetariano.

Para efetuar o pedido, terá de ir à janela Cliente e sele-
cionar o que deseja. No momento que pedir a sua conta, 
aparecerá os valores de cada setor – Entrada, Coleção, 
Bebidas e Sobremesas – e o valor a pagar. A Didáxis as-
segura que “vale a pena” experimentar.

Alunos da Didáxis desenvolvem aplicação 
para restaurante gourmet
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O Hospital Narciso Fer-
reira, tutelado pela Santa 
Casa da Misericórdia de 
Riba D´Ave (SCMRA), está 
entre as cem instituições de 
28 países reconhecidas pela 
sua resposta à Covid-19. O 
reconhecimento é do progra-
ma Beyond the Call of Duty 
for Covid-19,, da Federação 
Internacional Hospitalar. 

O plano da unidade hospi-
talar recebeu o certificado de 
reconhecimento após uma 
completa análise por parte 
de uma comissão de revisão 
internacional, composta por 
16 especialistas do setor de 
saúde.

 Para Salazar Coimbra, 
Administrador-Delegado da 
SCMRA, “este é um reco-
nhecimento que nos orgulha 
pelo trabalho desenvolvido 
por todos os setores da Mi-
sericórdia, nomeadamente 
os do Hospital Narciso Fer-
reira. Reconhecer as ações 
inovadoras implementadas 
pela Instituição no comba-
te à pandemia COVID-19 é 
muito gratificante pois, mes-
mo num ano extremamente 
atípico, conseguimos man-
ter e reforçar a atenção na 
valorização dos direitos dos 

utentes”. Este responsável 
aproveitou para salientar 
“todo o investimento que 
tem sido realizado ao longo 
dos últimos anos em prol da 
qualidade dos serviços pres-
tados, recordando a certifi-
cação atribuída em junho de 
2018 pela Direção-Geral da 
Saúde”, o que, no seu enten-
der, “demonstra o cuidado e 
a preocupação da Institui-
ção em recorrentemente se 
adaptar às prementes ne-
cessidades que a saúde dos 
portugueses enfrenta, pres-
tando cuidados de qualidade 
e reforçando confiança nos 
utentes que diariamente re-
correm aos serviços do Hos-
pital Narciso Ferreira”.

 Os hospitais certificados 
pelo programa Beyond the 
Call of Duty for Covid-19 da 
Federação Internacional 
Hospitalar foram apresen-
tados no passado dia 15 de 
dezembro, com a homena-
gem às instituições e aos 
profissionais e saúde que 
diariamente combatem a 
pandemia. 

Neste momento, o Di-
retor-Geral da Federação 
Internacional Hospitalar, 
Ronald Lavater, referiu que 

o excelente trabalho desen-
volvido em resposta à pan-
demia está a transformar o 
futuro da saúde. “Uma das 
motivações para criarmos 
este programa foi a de des-
tacar a diversidade e a agi-
lidade do setor da saúde em 
resposta à pandemia CO-
VID-19. A pandemia obrigou 
os hospitais a desenvolver, 
a implementar e adotar no-
vos meios de intervenção 
e muitas dessas mudanças 
aceleraram a transformação 
positiva na prestação de cui-
dados”, assinala.

O programa Beyond the 
Call of Duty for COVID-19 
da Federação Internacional 

Hospitalar é apoiado pela 
Cruz Vermelha Japonesa 
Ashikaga Hospital - Grupo 
Nikken e pela Federação In-
ternacional de Fabricantes e 
Associações Farmacêuticas.

Na linha da frente 
no combate 
à pandemia

Com o início da pande-
mia, o Hospital Narciso Fer-
reira avançou de imediato 
com um Plano de Contingên-
cia tendo em vista a salva-
guarda dos seus utentes e 
profissionais.

As visitas à Unidade de 
Cuidados Continuados fo-
ram canceladas, as ativi-
dades programadas não 
urgentes suspensas e os 
profissionais administrativos 

colocados em regime de te-
letrabalho, minimizando, as-
sim, a circulação de pessoas 
nas instalações.

Com a atividade hospita-
lar praticamente suspensa, 
mantendo-se apenas em 
funcionamento o Serviço de 
Atendimento Permanente 
e a Unidade de Internação 
de Cuidados Continuados, 
a SCM Riba D´Ave disponi-
bilizou as suas instalações, 
equipamentos e profissio-
nais para o apoio direto ao 
Serviço Nacional de Saúde.

Com o início da pande-
mia, o município de Vila 
Nova de Famalicão passou 
de imediato à realização de 
testes aos utentes e profis-
sionais de todos os lares 
do concelho. Com o apoio 
de profissionais do Hospital 
Narciso Ferreira e através de 
um acordo entre a ARS Nor-
te e o laboratório Unilabs, 
foram realizados cerca de 
1.700 testes.

O grande sucesso das 
medidas implementadas par-
tiu da imediata percepção do 
risco de contágio e do perigo 
para as populações, nomea-
damente para as que se in-
serem nos chamados grupos 
de risco.

Actualmente, com as 
medidas e mudanças estru-
turais realizadas, o Hospital 
Narciso Ferreira pode con-

tinuar a prestar o melhor e 
mais eficiente atendimento 
hospitalar com toda a segu-
rança.

Entre as medidas imple-
mentadas, destacam-se: a 
distribuição de máscaras e 
de gel desinfetante; a am-
pliação das salas de espe-
ra; a  divisão entre utentes 
suspeitos e não suspeitos 
da COVID-19; recepções e 
gabinetes de atendimento 
devidamente equipados com 
divisórias de acrílico; serviço 
de Atendimento Permanente 
com uma sala para utentes 
suspeitos da COVID-19; blo-
cos operatórios e na Unida-
de de Gastrenterologia ado-
tado um sistema de ar com 
pressão negativa; aquisição 
do UVD Robô, equipamento 
desinfetante com luz ultra-
violeta; aquisição de túneis 
de desinfecção para higieni-
zação dos utentes e profis-
sionais; aquisição de higie-
nizadores de ar; construção 
de máquina para desinfeção 
de máscaras; colocação de 
lâmpadas UV para desinfe-
ção de gabinetes; e realiza-
ção de videochamadas entre 
os familiares e os utentes 
internados.

“Foi, sem dúvida, uma 
oportunidade de melhorar 
a capacidade de resposta”, 
considera o hospital no res-
caldo das medidas.
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Hospital de Riba de Ave reconhecido 
internacionalmente pela resposta à Covid-19

“Fértil Cultural” e “Música 100 idade” 
e David Fonseca animaram Natal 
da Gerações 

Numa ano de fortes condicionalismos 
face à pandemia, a Gerações manteve 
para as suas crianças uma prenda es-
pecial, materializada num momento 
cultural, selecionado de acordo com as 
idades de cada uma, que aconteceu nas 
suas instalações, com respeito por to-
das as normas sanitárias e de seguran-
ça individual e coletiva e que foi concre-
tizado pela Associação “Fértil Cultural” 
(para as crianças do Pré – Escolar), com 
o espetáculo “Eu é que conto”, enquan-
to que as crianças da creche deliraram 
com o espetáculo musical dinamizado 
pela empresa “Música 100 idade”. 

A pretensão da Associação Gera-
ções foi “proporcionar às crianças a possibilidade de usufruírem de um momento e de um 
bem cultural enriquecedor, apelativo e motivador que constituiu a prenda de Natal para cada 
uma delas, transformando-se em momentos que ficam para o seu futuro”.

As crianças do centro educativo tiveram ainda a oportunidade de assistir ao concerto do 
David Fonseca, que se realizou na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, no passado 
dia 9. As crianças “assistiram, participaram e vibraram com este espetáculo musical, tendo 
sido, para muitas delas, a primeira vez que puderem vivenciar uma saída noturna com os 
amigos, devidamente acompanhados pelas técnicas da Associação Gerações”.

Os seniores também não ficaram esquecidos. Para além de uma lembrança simbólica 
distribuída a todos, as crianças das diferentes salas fizeram questão de desejar a todos um 
Santo Natal, através de desenho, pintura ou escrita coletivos, que foram colocados nas salas 
onde decorrem as atividades do Clube Sénior; uma das salas de pré-escolar organizou um 
“encontro” através das novas tecnologias, para atenuar as saudades que todos sentem das 
atividades internacionais, que são um ex-libris do trabalho que realizámos na Gerações.
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“O município não poderia 
deixar de apoiar as famílias 
famalicenses mais carencia-
das, oferecendo-lhes bens 
essenciais de Natal como o 
bacalhau, o azeite e a ale-
tria”, sobretudo num ano que 
se sabe atípico e de forte im-
pacto no dia a dia de muitas 
famílias. Quem o afirma é o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Famalicão, Paulo 
Cunha, que na passada se-
mana entregou, num gesto 
simbólico, os cabazes de 
Natal preparados pela au-
tarquia aos autarcas das 
freguesias de Vale S. Mar-
tinho, Manuel Oliveira, e de 
Landim, Avelino Silva, para 
serem distribuídos pela po-
pulação.

A medida que já é uma 
tradição no concelho vai 
chegar, este ano, a mais 
quase mil famílias do que 
em 2019, tendo passado de 
3600 cabazes para 4500, 
envolvendo um investimento 
municipal de 71 mil euros.

O bacalhau, o azeite e a 
aletria, são apenas algumas 
das iguarias, às quais serão 
agora acrescentados outros, 
atribuídos por diversos agen-

tes sociais do concelho.
Para o edil famalicense, 

“a atribuição de cabazes 
nesta época tão especial e 
neste ano tão incaracterís-
tico “tem mais significado”, 
pois representa “um gesto 
solidário que é importante 
para tantas famílias do con-
celho”. Apesar disso, o au-
tarca disse que é mais uma 
ação “que se junta a muitas 
outras iniciativas que promo-
vemos durante o ano, como 

o apoio à renda, a casa feliz 
e outras ações sociais.”

Entretanto, o município 
tem a decorrer a campanha 
solidária Todos por Todos, 
com a ajuda das Juntas de 
Freguesia e das Comissões 
Sociais Inter Freguesia. 
Esta campanha foi lançada 
em Junho para ajudar as 
famílias famalicenses que 
precisam de ser ajudadas, 
mas também para estimular 
o comércio tradicional e os 

produtores locais. Através 
desta campanha, os cida-
dãos podem entregar do-
nativos em género, mas po-
dem igualmente adquirir nos 
estabelecimentos aderen-
tes vales que serão depois 
distribuídos pelas famílias 
identificadas como benefici-
árias, pelas várias CSIF’s e 
que podem ser trocados por 
bens nesses mesmo comer-
ciantes aderentes.

Bacalhau, azeite e aletria são algumas das iguarias que compõem os cabazes

Câmara oferece 4500 cabazes a famílias 
carenciadas do concelho

Novo boletim municipal de olhos postos no futuro
As principais obras estruturantes que atualmente decorrem no concelho estão em destaque da nova edição do Boletim Munici-

pal de Famalicão, que começou a ser distribuído gratuitamente na passada semana e está já disponível para consulta através das 
várias plataformas de comunicação do município.

A reabilitação do Mercado Municipal, do Centro Urbano, do Teatro Narciso Ferreira, da Estação Rodoviária de Famalicão, da 
rede viária municipal, e a construção de mais rede de saneamento básico, da rede de ciclovias urbanas, da via ciclopedonal Póvoa 

– Famalicão e da Loja do Cidadão são algumas das intervenções em curso que merecem destaque nesta nova edição da publicação 
municipal. São obras que nas palavras do presidente da Câmara, Paulo Cunha, “rasgam o caminho do futuro em Famalicão”, um 

futuro “mais amigo do ambiente, da sustentabilidade, da economia local e das pessoas, com mais qualidade de vida”.
O autarca acrescenta ainda que o executivo municipal não deixou de dar “continuidade ao plano de desenvolvimento que pro-

jetamos para o concelho”, apesar de estarmos a viver um ano marcado por uma “pandemia totalmente inesperada e imprevisível”, à 
qual a autarquia continua a dar resposta com um Plano de Reação à Situação Epidémica e de Intervenção Social e Económica. À 

semelhança das últimas edições, este boletim conta também com um suplemento especial, desta vez dedicado aos Selos Famalicão Visão’25. Ao longo 
das 20 páginas da separata são apresentados, de forma sucinta, os 34 projetos inspiradores que este ano foram reconhecidos com a chancela municipal. 

O Boletim Municipal tem uma tiragem de 25 mil exemplares e é distribuído gratuitamente, de forma não endereçada, no território concelhio. Quem não 
o receber em casa, pode facilmente levantar um exemplar nos diversos organismos municipais dispersos pelas freguesias do concelho e inclusivamente 
nas próprias Juntas de Freguesia.



As empresas do Grupo 
Continental, a operar em 
Lousado (Continental Mabor, 
Continental Indústria Têxtil 
do Ave e Continental Pneus),  
levou em consideração os 
tempos difíceis que se vivem 
e decidiram alargar o seu 
donativo da época natalícia, 
privilegiando o apoio aos 
mais carenciados e institui-
ções de respostas sociais na 
comunidade local.

Assim, na passada sexta-
-feira, foram entregues aos 
dois núcleos que compreen-
dem trinta e duas Conferên-
cias de S. Vicente de Paulo 
de Famalicão, 750 cabazes 

com produtos alimentares de 
primeira necessidade e que 
serão distribuídos pelos Vi-
centinos pelas famílias mais 
carenciadas do concelho.

Para além disso, duran-
te o mês de dezembro, as 
mesmas empresas do grupo 
apoiaram dezoito Institui-
ções Particulares de Solida-
riedade Social  (IPSS’s) do 
concelho de Famalicão, na 
aquisição de eletrodomésti-
cos ou equipamentos socias, 
como cadeira de rodas, col-
chões anti escaras e camas 
articuladas. 

Ainda no âmbito da res-
ponsabilidade social, das 

muitas solicitações rece-
bidas pelas empresas do 
Grupo Continental, foram 

também considerados os 
projetos de algumas entida-
des, a beneficiação do cam-

po do Agrupamento dos Es-
cuteiros de Ribeirão, o apoio 
à construção do Jardim do 
Largo do Souto pela  Junta 
de Freguesia de Lousado, ou 
a ampliação da Delegação 
de Famalicão da APPACDM, 
entre outros.

Em representação da 
Comissão de Donativos das 
empresas da Continental em 
Lousado,  Pedro Carreira 
explica a razão desta inicia-
tiva da multinacional alemã: 
“num ano marcado pela 
pandemia da Covid-19,  em 
que as necessidades sociais 
se agravaram tanto, preten-
demos com estas ações, 
contribuir para que as famí-
lias carenciadas do nosso 
concelho tenham um Natal 
mais agradável e, por outro 
lado,  proporcionar melhores 
condições de apoio social a 
algumas instituições”. 

Recorde-se que já em 
2019,  as empresas da Con-
tinental em Lousado, só no 
âmbito da responsabilidade 
social (Comissão de Donati-
vos) apoiaram diversas insti-
tuições com mais de 110 mil 
euros.

Grupo já conta 
com mais de 3600 
trabalhadores

O Grupo Continental em 
Portugal  com a Continental 
Mabor, Continental Pneus, 
Continental- Indústria Têxtil 
do Ave, Continental Lem-
merz, Continental Teves, 
Continental Advanced An-
tenna e Continental Enginee-
ring Services, em 2019 tinha 
no seu quadro permanente  
cerca de 3600 colaborado-
res e o volume total de ne-
gócios ascendeu, a mais de 

1,27 mil milhões de euros. 
A Continental desenvolve 

tecnologias e serviços pio-
neiros para uma mobilidade 
sustentável e conectada das 
pessoas e dos seus bens. 
Fundada em 1871, a em-
presa de tecnologia oferece 
soluções seguras, eficien-
tes, inteligentes e acessíveis 
para veículos, máquinas, trá-
fego e transporte. Em 2019, 
a Continental alcançou um 
volume de vendas de 44,5 
mil milhões de euros e em-
prega atualmente mais de 
233.000 colaboradores em 
59 países e mercados. Em 
2021 a empresa vai celebrar 
os  seus 150 anos.

A área de negócios de 
Pneus tem 24 locais de pro-
dução e desenvolvimento em 
todo o mundo. A Continental 
é um dos principais fabrican-
tes de pneus com cerca de 
56 mil colaboradores e ven-
das de 11,7 mil milhões de 
euros em 2019, nesta área 
de negócios. A Continental 
está entre os líderes tecnoló-
gicos na produção de pneus 
e oferece uma vasta gama 
de produtos para automóveis 
de passageiros, veículos co-
merciais e  especiais, assim 
como para veículos de duas 
rodas. Através de investi-
mentos contínuos em inves-
tigação e desenvolvimento, a 
Continental dá um contributo 
importante para uma mobi-
lidade segura, económica e 
amiga do ambiente. O porte-
fólio da área de negócios de 
Pneus inclui serviços para o 
comércio de pneus e aplica-
ções para frotas, bem como 
sistemas digitais de gestão 
de pneus. 
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Reforço dos apoios leva em consideração impacto da Covid-19 nos rendimentos das famílias

Continental doa 750 cabazes 
e apoia 18 instituições
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A requalificação e deco-
ração dos espaços da Uni-
dade de Famalicão do Cen-
tro Hospitalar do Médio Ave 
(CHMA), proposta por um 
projecto do centro artístico A 
Casa ao Lado venceu a edi-
ção deste ano do concurso 
“Programar em Rede”, pro-
movido pela Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Fama-
licão para apoiar um projeto 
cultural que seja promovido 
em conjunto por várias as-
sociações e instituições do 
concelho.

A Casa ao Lado vai ago-
ra receber uma verba que 
poderá chegar aos dez mil 
euros para a concretização 
do projeto, promovido em 
parceria com o CHMA e a 
empresa famalicense Arga 
Tintas. 

As intervenções artísti-
cas terão a duração de seis 
meses, decorrendo entre ja-
neiro a julho do próximo ano, 
passando por vários servi-
ços da unidade hospitalar, 
nomeadamente pela área 

pediátrica, pelo serviço de 
Patologia Clínica, entre ou-
tros espaços. 

O projeto, que tem como 
objetivo homenagear quem 
cuida e quem é cuidado, as-
senta na ideia de que a arte e 
a pintura mural num espaço 
hospitalar podem atuar como 
uma ferramenta poderosa 
de conforto e esperança a 
pacientes, famílias, equipas 

médicas e voluntários. Atra-
vés da requalificação e deco-
ração dos espaços, “A Casa 
ao Lado” pretende ajudar a 
criar um ambiente harmonio-
so, agradável e tranquilo em 
espaços conotados a dor, 
stress e doença. 

Refira-se que “A Casa ao 
Lado” venceu esta quinta 
edição do projeto municipal 
com 10 votos. Em segundo 

lugar, ficou o Grupo Recrea-
tivo e Cultural de Lemenhe, 
com o projeto “Da Serra ao 
Mar – Culturas”. A votação 
decorreu no último Conselho 
Municipal da Cultura.                  

Recorde-se que a inicia-
tiva “Programar em Rede” 
arrancou em 2016, com a 
Fundação Cupertino de Mi-
randa a arrecadar o prémio 
com o projeto cultural “Mu-
seus Ilustrados em Rede”. 
Em 2017, a grande vencedo-
ra foi “A Casa ao Lado” com 
o projeto de arte urbana in-
titulado “Traço”. O vencedor 
da edição de 2018 foi a As-
sociação Dar-as-Mãos com 
o projeto “Poesia Invade a 
Cidade” e em 2019 venceu 
a Associação de Moradores 
das Lameiras, com o projeto 
“Marc@s, Intervenção pela 
Arte & Cultura - Pela Coesão 
Comunitária”.

Centro artístico venceu concurso “Programar em Rede”

Hospital de Famalicão vai ser 
tela para intervenção artística 
d’A Casa ao Lado



Saiu do anonimato para 
a liderança do PS de Vila 
Nova de Famalicão a 1 de 
Fevereiro deste ano, e é a 
escolha do partido para dis-
putar a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão 
nas eleições autárquicas de 
2021. É o próprio Eduardo 
Oliveira que o assume, numa 
entrevista que concedeu ao 
Povo Famalicense, e na qual 
afirma que o partido não irá 
“desistir” de se afirmar como 
alternativa de poder, apesar 
de reconhecer que “o cami-
nho não é fácil”.

A escolha do candidato 
ocorreu no quadro de uma 
votação da Comissão Políti-
ca, depois de reuniões pré-
vias para “analisar, discutir 
e aprovar o candidato à Câ-
mara Municipal”, abrindo um 
“processo aos militantes que 
pretendessem avançar, para 
que se debatesse o perfil de-
sejado, a propositura do can-
didato, ou a apresentação 
pessoal como candidato”.

No culminar desse per-

curso, a opção recaiu sobre 
Eduardo Oliveira, para quem 
“é uma honra e, simultanea-
mente, uma enorme respon-
sabilidade ser o candidato do 
PS à Câmara de Vila Nova 
de Famalicão”. Promete “de-
dicação, empenho e uma 
grande determinação para 
colocar o PS de Famalicão a 
liderar o município em bene-
fício dos famalicenses”.  

“A única rotura 
é com a gestão 
municipal”

Quando no início do ano 
decidiu sair da militância 
anónima para se propor 
como alternativa na lideran-
ça do PS de Vila Nova de Fa-
malicão, o agora candidato à 
Câmara assumia claramente 
divergências na forma como 
o partido vinha sendo condu-
zido. 

Ao fim de dez meses de 
trabalho, e depois de um pro-
cesso de agregação interna 
que considera bem-sucedi-

do, Eduardo Oliveira muda o 
foco para fora e deixa claro 
que “a única rotura é com a 
gestão municipal”.

Consciente de que, “agre-
gar, unir e conseguir o equi-
líbrio necessário nesta maté-
ria leva o seu tempo”, diz-se 
comprometido com “o pro-
cesso de construção de um 
PS forte e dinâmico, onde to-
dos contam, e em que os fa-
malicenses vejam o caminho 
da esperança de um futuro 
melhor para todos”. 

Defensor de “um rumo 
diferente”, o socialista quer 
“dar melhor qualidade de 
vida a todos, mais saúde com 
melhores condições físicas, 
mais emprego”, e assume 
desde já objectivos: “é pre-
ciso apoiar as empresas fa-
malicenses, desde a restau-
ração às grandes empresas, 
apoios para que se mante-
nham e se criem mais postos 
de trabalho; vamos trabalhar 
para que os nossos idosos 
tenham mais centros de dia 
e lares, apoiar as famílias fa-
malicenses com mais apoios 
sociais, com a diminuição da 
despesa mensal, com redu-
ção de impostos municipais; 
vamos trabalhar para que 
os famalicenses tenham es-
paços físicos para poderem 
praticar desporto. O nosso 
foco é o bem-estar e o bem 
comum da comunidade fa-
malicense”. 

“Actual rumo 
não prioriza 
a comunidade”

Convicto de que “todos 
somos responsáveis pelo 
futuro da nossa comunida-
de”, Eduardo Oliveira sai ao 

ataque ao considerar que 
“o atual rumo do município 
não prioriza a comunidade”. 
A propósito, alega: “sempre 
disse que gostaria que as 
pessoas nos julgassem pelo 
que fazemos e não pelo que 
dizemos. Neste sentido, não 
posso aceitar que o municí-
pio e os atuais dirigentes po-
líticos da Câmara Municipal 
se preocupem mais com o 
que se diz do que com o que 
efetivamente faz”.

Não obstante as divergên-
cias relativamente ao actual 
poder municipal, defende 
uma “política construtiva e 
positiva”, “feita pela verdade 
e que deverá ir ao encontro 
da necessidade de cada um, 
não prejudicando o coletivo”. 
Eduardo Oliveira frisa que 
não aceita “que o trabalho 
político seja assente, priori-
tariamente, em marketing e 
em comunicação”. “Primeiro 
as pessoas”, sublinha, lem-
brando que “vivemos tempos 
muito difíceis e temos cons-
ciência que vamos passar 
por momentos ainda mais 
difíceis, pelo que temos de 
agir, temos de ajudar verda-
deiramente a comunidade 
com mais apoio social, saú-
de e educação; e temos de 
ser nós os responsáveis pela 
execução da ação política, e 
não nos colocarmos em bi-
cos de pés para receber ‘lou-
ros’ pela execução da obra 
dos outros”. O candidato à 
Câmara diz mesmo que “vi-
ver mais as necessidades da 
nossa comunidade, impõe 
estar junto das pessoas, aus-
cultar a comunidade e agir, 
mas agir verdadeiramente, 
sem estar refém de nada”.  

“Caberá aos 
famalicenses decidir 
se chegou 
o momento 
da mudança”

Confrontado com as ex-
pectativas para um acto elei-
toral que já está a menos de 
um ano de distância, o líder 
do PS reconhece que “o ca-
minho não é fácil”, será “lon-
go”, mas não o demove do 
trabalho que terá de realizar: 
“vamos continuar a construir, 
vamos continuar a agregar, 
vamos continuar com uma 
política construtiva, positiva 
e de verdade. No momento 
certo, no dia das eleições au-
tárquicas, caberá aos fama-
licenses decidir se chegou 
o momento da mudança”. 

Garante que desistir não é 
opção, e que “os famalicen-
ses podem contar com o 
Partido Socialista e acreditar 
que juntos construiremos um 
concelho melhor. Sabemos 
que é possível”.

Líder e candidato

Eduardo Oliveira, que 
conscientemente representa 
a interrupção de um ciclo no 
PS de Vila Nova de Fama-
licão, mostra-se motivado 
para o novo desafio que é 
ser o cabeça de lista do par-
tido à Câmara em 2021.

O enfermeiro especialista 
em saúde materna e obs-
tetrícia para quem não se 
pode desvincular a profissão 
que exerce da pessoa que 
é, sublinha acerca do que o 
move: “escolhi esta profis-
são porque me permite fazer 
um trabalho em benefício de 
cada um de nós e do nosso 
bem-estar. Sou especialista 
em saúde materna e obs-
tetrícia e acredite que não 
existe sensação profissional 
melhor que aquela que tenho 
quando vejo e vivo a felici-
dade das pessoas. Essa é a 
minha forma de estar na vida 
e é também por essa razão 
que sou socialista, defensor 
do humanismo e defensor de 
causas do bem comum”. Fri-
sa que foi isso que o levou a 
avançar para a liderança do 
PS, “porque também tinha 
consciência que o rumo não 
estava no sentido certo”, e 
é isso que mais uma vez o 
move, disponibilizando-se ao 
PS “sobre qual seria o meu 
lugar, tendo como verdadeira 
causa, as pessoas”.

O líder e candidato so-
cialista acredita que o seu 
trabalho já deu frutos, e que 
o processo de auscultação 
das bases foi a chave desse 
trabalho de agregação que 
tem como fundamental para 
um partido que quer ser al-
ternativa.  “A política é uma 
arte de construção, um tra-
balho que cresce à medida 
que aumenta o número de 
pessoas que acreditam e se 
juntam a um projeto”, refere a 
propósito de uma nova dinâ-
mica que, acrescenta, está 
a fazer crescer e fortalecer 
o PS. “Esse é já um sinal de 
esperança, um sinal de con-
fiança. Porque um PS forte é 
um sinal de esperança para 
toda a comunidade”, conclui.
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SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Exclusivo Povo Famalicense

PS escolheu Eduardo Oliveira 
para cabeça de lista à Câmara em 2021
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EXTRACTO
_Eu, abaixo assinado, António Pedro Domingues da Silva Passos, Notário titular da cédula 
profissional 427 e com Cartório sito na Rua Alves Roçadas, n.º 8, 3º dtº, em Vila Nova de Famali-
cão, certifico que:_________________________________________________ 
_Por escritura lavrada hoje neste Cartório, exarada a fls 14, do livro de notas 59-B, Álvaro Ma-
chado Pimenta e mulher Maria Rosa Sousa Lopes, NIFs 167.574.213 e 167.603.450, casados 
sob o regime de comunhão geral, naturais, ele, da freguesia de Mogege e ela da freguesia de 
Ruivães, ambas deste concelho, residentes em 70, Avenue de Bordeaux, 33850 Léognan, Fran-
ça, DECLARARAM QUE:_________________________________________________
_____
_São donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, há mais quarenta anos, do prédio 
urbano composto actualmente de casa de habitação de dois pisos com logradouro, com a super-
fície coberta de oitenta e cinco metros quadrados e descoberta de sessenta metros quadrados, 
sito no Lugar de Paredes, freguesia de Carreira, concelho de Vila Nova de Famalicão, inscrito 
na matriz respectiva sob o artigo 59 da união das freguesias de Carreira e Bente, proveniente do 
extinto artigo 33 da freguesia de Carreira, descrito na Conservatória do Registo Predial, por de-
sactualização ainda como prédio misto, sob o número novecentos e cinquenta e cinco – Carrei-
ra;________________________________________________________________
_O referido prédio urbano está registado pelas apresentações dois, de sete de Janeiro de mil oi-
tocentos e noventa e nove, a favor de Joaquim José Teixeira e Melo, no estado de casado; - seis, 
sete e oito, todas de um de Abril de mil novecentos e dezanove, a favor respectivamente de Maria 
Teixeira e Melo, também conhecida por Maria José Teixeira de Melo, Joaquim José Teixeira e 
Melo, também conhecido por Joaquim Teixeira e Melo e de Manuel Teixeira e Melo, todos meno-
res de idade, na proporção de um vinte avos indivisos para cada destes últimos três; ________
_O titular inscrito Joaquim José Teixeira e Melo, presume-se actualmente falecido dada a data da 
inscrição, de mil oitocentos e noventa e nove, já como casado, pelo que teria hoje, pelo menos, 
cento e quarenta e dois anos. Os demais titulares inscritos são actualmente falecidos, conforme 
assentos de óbito, respectivamente, n.ºs 744 e 45, do ano de 2020, da Conservatória do Registo 
Civil de Vila Nova de Famalicão, relativos àqueles Maria e Joaquim José e 995/96, da Conser-
vatória do Registo Civil de Guimarães. ________________________________________
_Que, o dito prédio veio à sua posse por compra feita no dia dezassete de Janeiro de mil novecen-
tos e setenta e cinco, no ex 2º Cartório da extinta Secretaria Notarial de Vila Nova de Famalicão, 
exarada a folhas 54, do competente livro de notas B – 74, a: _________________________
_Maria de Lurdes Nery Lacerda Teixeira de Melo e marido Artur Joaquim Gomes Teixeira de 
Melo, casados sob o regime de comunhão geral, residentes no Lugar do Telhado, freguesia de 
Joane, concelho de Vila Nova de Famalicão;____________________________________
_Francisco José Gomes Teixeira e Melo e mulher Fátima Maria Bezerra Barbosa Teixeira e Melo, 
casados sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes no dito Lugar do Telhado; e ____
_Branca Maria Guimarães Martins Teixeira e Melo e marido Manuel Luís Gomes Teixeira e Melo, 
casados sob o regime de comunhão geral, residentes no mesmo Lugar do Telhado.__________
________Que pretendendo efectuar o registo de aquisição a seu favor, não dispõem de título 
formal para a dedução do trato sucessivo a partir dos titulares inscritos e desconhecem se essa 
transmissão tem algum suporte jurídico-formal adequado, pelo que aqueles Maria de Lurdes Nery 
Lacerda Teixeira de Melo e marido, Francisco José Gomes Teixeira e Melo e mulher, Branca 
Maria Guimarães Martins Teixeira e Melo e marido sempre teriam adquirido o identificado prédio 
por compra eventualmente não deduzida a escrito, desconhecendo ainda o ano da respectiva 
aquisição;____________________________________________________________
_Sem prejuízo do que foi afirmado, foi o identificado  prédio por eles usufruído desde aquele ano 
de mil novecentos e setenta e cinco até ao dia de hoje, gozando todas as utilidades do prédio, de-
signadamente, habitando-o, pintando-o, promovendo obras de conservação e melhoramento em 
telhados, muros, interiores e exteriores da habitação, agindo sempre por forma correspondente 
ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer pagando os cor-
respondentes impostos, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como 
seus donos por toda a gente, fazendo-o de boa-fé por ignorarem lesar direito alheio, pacificamen-
te porque sem violência, contínua e publicamente, à vista e com conhecimento de toda a gente e 
sem oposição de ninguém. ________________________________________________
_Consequentemente, mesmo sem eventuais títulos aquisitivos a partir dos titulares inscritos, en-
contram-se na posse do referido prédio desde aquela data de dezassete de Janeiro de mil nove-
centos e setenta e cinco, portanto há mais de quarenta anos, pelo que sempre o teriam adquirido 
por usucapião, o que invocam para efeito de estabelecimento de novo trato sucessivo e registo 
em seu nome. _________________________________________________________
_Vila Nova de Famalicão e Cartório Notarial de António Pedro Passos, catorze de Dezembro 
do ano dois mil e vinte.___________________________________________________

O Notário, 
Factª 977/001/2020.

Natação volta ao activo 
após 10 meses

O Grupo Desportivo de Natação 
de Famalicão (GDNF), voltou ao acti-
vo competitivo após dez meses, com 
o escalão de infantis a participar no 
Torneio do Mar, nas piscinas munici-
pais da Senhora da Hora, em Mato-
sinhos, no passao domingo. 

A equipa famalicense assegurou 
a participação de cerca de 18 nada-
dores infantis, entre os três clubes 
convidados a participar neste pres-
tigiado evento, sujeito ao cumpri-
mento das restrições impostas pela 
Direcção Geral de Saúde. 

Para o técnico Jorge Maia, “os na-
dadores famalicenses voltaram a competir e a serem felizes”, tendo demonstrado que a “prá-
tica da natação é segura e que há confiança no seu desenvolvimento.” O técnico sublinha que 
a natação e a sua prática “é uma modalidade segura e com reflexos positivos na saúde física 
e mental dos atletas que temos de promover”. Aproveita para dirigir os “parabéns a todos os 
atletas pelas excelentes marcas registadas, o que gera boas expectativas para os objetivos a 
alcançar na presente época desportiva”.

Taxa de incidência baixa, 
mas concelho mantém-se 
em risco extremo

Apesar da descida, o concelho de Vila Nova de Famalicão continua com risco extremo 
no que toca á evolução da pandemia de Covid-19. No relatório ontem publicado pela Direc-
ção Geral de Saúde, a taxa de incidência por cem mil habitantes é de 1164, ainda acima 
dos 960. Contudo, este indicador desceu substancialmente, quando comparado com o 
resultado de há uma semana, em que o concelho registava ainda uma taxa de incidência 
da ordem dos 1424 casos positivos por cem mil habitantes, mais 260.
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No próximo dia 24 de Ja-
neiro de 2021 vão realizar-se 
as eleições para a Presidên-
cia da República. Dada a sua 
importância, será útil para os 
nossos leitores recordar o es-
tabelecido na Constituição da 
República Portuguesa quanto 
a este assunto. Com efeito, um 
melhor esclarecimento contri-
buirá para uma melhor deci-
são. Assim:

O Presidente da República 
é um dos Órgãos de Soberania 
juntamente com a Assembleia 
da República, o Governo e os 
Tribunais (art. 110-º da Cons-
tituição).

Podem candidatar-se à 
eleição para serem eleitos, os 
cidadãos eleitores, portugue-
ses de origem e maiores de 
35 anos (art.122.º da Consti-
tuição).

Cada candidatura tem de 
ser proposta por um mínimo 
de 7.500 cidadãos eleitores, e 
apresentada perante o Tribu-
nal Constitucional até 30 dias 
antes da data marcada para a 
eleição (art. 124.º da Constitui-
ção).

A eleição faz-se por sufrá-
gio direto e secreto, sendo que 
o direito de voto no território 
nacional tem de ser exercido 

presencialmente (art. 121.º da 
Constituição).

Realizadas as eleições é 
eleito para um mandato de 5 
anos (a reeleição apenas é 
permitida para mais um man-
dato), o candidato que obtiver 
mais de metade dos votos va-
lidamente expressos, ou seja, 
por maioria absoluta. Caso 
nenhuma das candidaturas 
tenha alcançado esta maioria, 
haverá um segundo sufrágio 
(segunda volta) apenas com 
os dois candidatos mais vota-
dos, sendo então eleito aquele 
que obtiver a maioria dos votos 
(art. 126.º da Constituição).

Chegados aqui, interes-
sa ainda, para se avaliar da 
importância destas eleições, 
lembrar o que estabelece a 
nossa Constituição quanto aos 
poderes mais importantes que 
detém o nosso Presidente da 
República. Vejamos então:

Por definição, o Presidente 
da República representa a Re-
pública Portuguesa, garante 
a independência nacional, a 
unidade do Estado e o regular 
funcionamento das instituições 
democráticas e é, por inerên-
cia, Comandante Supremo das 
Forças Armadas (art. 120.º da 
Constituição).

O Presidente da República 
tem competência para a práti-
ca de atos próprios, competên-
cia em relação a outros órgãos 
e competência nas relações 
internacionais.

Comecemos pela prática 
dos atos próprios mais impor-
tantes (art. 134.º da Constitui-
ção): Exercer as funções de 
Comandante Supremo das 
Forças Armadas; Promulgar 
e mandar publicar as leis, os 
decretos-leis e os decretos 
regulamentares e os restantes 
decretos do Governo; Subme-
ter a referendo questões de 
relevante interesse nacional; 
Declarar o estado de sítio ou 
estado de emergência; Indul-
tar e comutar penas, ouvido 
o Governo; Requerer ao Tri-
bunal Constitucional a apre-
ciação preventiva da cons-
titucionalidade de normas 
constantes das leis, decretos-
-leis e convenções interna-
cionais; Requerer ao Tribunal 
Constitucional a declaração 
de inconstitucionalidade de 
normas jurídicas.

Competências mais impor-
tantes em relação a outros 
órgãos (art. 133.º da Consti-
tuição): Presidir ao Conselho 
de Estado; Marcar o dia das 
eleições para os vários órgãos 
que são eleitos por sufrágio di-
reto; Convocar extraordinaria-
mente a Assembleia da Repú-
blica; Dissolver a Assembleia 
da República; Nomear o Pri-
meiro-Ministro; Demitir o Go-
verno e exonerar o Primeiro-
-Ministro; Nomear e exonerar 

os membros do Governo, sob 
proposta do Primeiro-Ministro;

Competências nas rela-
ções internacionais: Nomear 
os embaixadores sob propos-
ta do Governo, e acreditar os 
representantes diplomáticos 
estrangeiros; Ratificar os tra-
tados internacionais, depois 
de devidamente aprovados;-
Declarar a guerra em caso de 
agressão efetiva ou iminente e 
fazer a paz, sob proposta do 
Governo, ouvido o Conselho 
de Estado e mediante autori-
zação da Assembleia da Re-
pública.

Como acabamos de cons-
tatar, o nosso Presidente da 
República não é um mero “cor-
ta-fitas”, como normalmente 
acontece nos regimes parla-
mentaristas, nos quais o Pre-
sidente é quase sempre eleito 
pelo Parlamento, e o cargo 
que exerce é essencialmente 
honorífico e exercido de for-
ma simbólica, competindo-lhe 
apenas representar o Estado e 
assinar para publicação o que 
os outros órgãos aprovam. Por 
outro lado, também o nosso 
regime não é presidencialis-
ta, no qual o Presidente da 
República é simultaneamente 
Chefe de Estado e Chefe do 
Governo, não havendo lugar 
a Ministros mas a Secretários 
de Estado. Assim, o nosso re-
gime político constitucional é 
um misto de parlamentarismo 
e presidencialismo, sendo que 
os poderes do Presidente da 
República e a sua autoridade 
resultam, em muito, do facto 

dele ser eleito por sufrágio di-
reto dos cidadãos eleitores, tal 
como acontece com os depu-
tados da Assembleia da Repú-
blica (o Parlamento).

Se analisarmos bem os 
poderes do Presidente e os 
poderes da Assembleia da Re-
pública chegaremos à conclu-
são de que se procurou cons-
titucionalmente um equilíbrio 
de poderes, tendo cada um 
destes Órgãos de Soberania a 
sua competência própria, mas 
vigiando-se de certo modo um 
ao outro. Este equilíbrio de po-
deres é muito importante num 
regime democrático, quer para 
se evitarem abusos, quer mes-
mo decisões precipitadas.

Como se referiu, a nossa 
Constituição define Presiden-
te da República como garante 
da independência nacional, da 
unidade do Estado e do regu-
lar funcionamento das institui-
ções democráticas. Assim, os 
portugueses, cidadãos eleito-
res, ao exercerem o seu direito 
de voto, devem ter em conta a 
pessoa que no seu entender 
melhor exercerá os poderes 
que a Constituição lhe confere, 
e de um modo especial, que 
garanta o regular funciona-
mento das instituições. Devem 
ter em conta ainda, os cida-
dãos eleitores, a situação con-
creta que vive o nosso país, da 
qual necessitamos alavancar 
com a máxima urgência. Por 
isso, em minha opinião, pre-
cisamos de um Presidente da 
República culto, para bem nos 
representar; e de uma pessoa 

sensata, equilibrada, que saiba 
ouvir, que sinta os problemas 
do país e dos seus cidadãos, e 
que não ande constantemente 
com litígios (claros ou subre-
ticiamente encobertos) com 
os outros Órgãos do Poder. É 
muito importante que todos os 
nossos Órgãos de Soberania, 
especialmente nesta altura, 
estejam todos do mesmo lado, 
a trabalhar pelo bem comum.

De um modo geral, os nos-
sos Presidentes da República 
do regime democrático em 
que vivemos, cumpriram a 
sua missão, uns melhores que 
outros, tendo em conta as ca-
racterísticas próprias de cada 
um (bastará comparar o atual 
com o anterior…). Mas nestas 
Eleições Presidenciais, os por-
tugueses têm a oportunidade 
de, mesmo sem campanhas 
eleitorais, poderem estar in-
formados acerca das qualida-
des para o cargo, de quase 
todos os candidatos que se 
apresentam às eleições. Com 
efeito, trata-se de pessoas já 
conhecidas, quer porque repe-
tem a candidatura (o caso de 
Marcelo Rebelo de Sousa, da 
Marisa Matias e do João Fer-
reira), quer porque aparecem 
continuamente a intervir nos 
Órgãos de Comunicação So-
cial. É uma eleição muitíssimo 
importante e os eleitores não 
têm desculpa para não faze-
rem uma boa escolha. 

VAMOS TODOS VOTAR. 
PARA BEM DO PAÍS E DE 
TODOS NÓS.

Opinião, por Daniel Silva

As Eleições 
Presidenciais
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A recuperação de um tanque de grandes dimensões na 
Etar de Agra, nas águas do Rio Ave, e a sua transformação 
numa Fito Etar – isto é, uma espécie de ilha flutuante em cor-
tiça onde crescem plantas que ao se desenvolverem absor-
vem uma quantidade muito grande de nutrientes poluentes, 
permitindo a reutilização das águas residuais na agricultura 
– é uma das ações mais inovadoras do projeto “Life Pateiras 
- Natural Adapt 4 Rural Areas”, que acaba de ser aprovado 
ao programa Life da União Europeia, dedicado ao Ambiente 
e Ação Climática.

A candidatura apresentada pelo município de Vila Nova 
de Famalicão em parceria com as Águas do Norte foi um dos 
cerca de 15 projetos europeus aprovados para as alterações 
climáticas. Com um custo elegível de 1,8 milhão de euros, 
o projeto viu aprovado um apoio na ordem de um milhão de 
euros, visando desenvolver e testar soluções de base local 
para a minimização das alterações climáticas tendo por alvo 
o território da Paisagem Protegida Local das Pateiras do Ave, 
situado na freguesia de Fradelos e estendendo-se até às 
freguesias vizinhas de Ribeirão e Vilarinho das Cambas. O 
projeto será implementado entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de 
dezembro de 2025.

A criação de uma Fito Etar é, de resto, a grande inovação 
da candidatura, tratando-se de um projeto-piloto, único na 
sua dimensão a ser implementado em Portugal. De acordo 
com os responsáveis pelo projeto “através deste sistema vai 
ser possível tratar cerca de cino ou sei por cento do efluente 
da Etar de Agra, que é uma das maiores deste género no 
país, sem a utilização de nenhum tipo de energia, nem quí-
micos, de uma forma totalmente natural, através das plantas 
certas e das bactérias existentes no tanque, que vão fazer 
uma purificação da água, que permitirá a sua utilização para 
rega”. O carater inovador da medida reflete-se no investimen-
to, sendo que esta ação representa cerca de 45 por cento do 
orçamento do projeto. 

Para além da criação de uma Fito Etar, o projeto apresen-
tado pelo município de Famalicão destaca-se pelas soluções 
apresentadas baseadas no ecossistema, isto é, na replicação 
e aproveitamentos dos “serviços” que a natureza providen-
cia naturalmente. Outra das ações previstas é a recuperação 
de habitats naturais que têm a capacidade de reter a água e 
infiltrá-la nos lençóis freáticos, evitando assim o efeito das 
cheias a montante e aumentando a quantidade de água nos 
lençóis para utilização durante o verão, em períodos de seca. 
Esta ação diz essencialmente respeito à recuperação de dois 
ecossistemas, um na Ribeira de Fradelos e outro nas Char-
cas / Pateiras.

Destaque ainda para ação da gestão da água que prevê 
a recuperação dos sistemas de rega tradicionais, nomeada-
mente levadas, poças e tanques que antigamente seguravam 
a água em pontos altos e depois a distribuíam no verão, sem 
custos energéticos. “Esses sistemas que têm sido abandona-
dos tinham não só a função de regar, mas da própria gestão 
da água, evitando cheias e permitindo, por exemplo, que os 
bombeiros pudessem abastecer-se de água no combate aos 
fogos”, como explica um dos responsáveis do projeto. Esta 
ação consiste então na prática em recuperar um sistema tra-
dicional que está abandonado e criar um novo à dimensão 
dos dias de hoje, mas com a tecnologia e com a lógica tra-
dicionais.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, a 
aprovação desta candidatura “é uma excelente notícia para o 
município que vê assim apoiada a sua ambição de contribuir 
para um futuro mais sustentável e amigo do planeta”. “Uma 
das nossas principais preocupações politicas tem a ver com 
proteção do meio ambiente e a redução da pegada ecológi-
ca, salvaguardando o planeta para as novas gerações e é 
precisamente aqui que se insere este novo projeto. A biodi-
versidade e os ecossistemas podem ajudar-nos a atenuar os 
efeitos das alterações e é aí que queremos chegar através de 
algumas ações inovadoras a implementar no nosso território, 
trabalhando com a natureza tem múltiplas vantagens também 
no que respeita à preservação do clima” explica.

Com a implementação destas ações, prevê-se que o pro-
jeto contribua para os objetivos climáticos, nomeadamente 
no que diz respeito a um melhor desempenho ambiental e 

climático pela redução de resíduos, maior resiliência a inun-
dações, melhoria da qualidade das águas residuais para reu-
tilizações económicas e humanas.

União Europeia canaliza 
1 milhão de euros para projecto 
inovador na área do ambiente
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O município de Vila Nova 
de Famalicão recebeu de 
novo, na passada quarta-
-feira, o galardão Bandeira 
Verde ECOXXI. A distinção 
ocorre pela quarta vez con-
secutiva, numa cerimónia 
que decorreu online.

Refira-se que o ECOXXI é 
um programa implementado 
pela Associação Bandeira 
Azul da Europa, que visa re-
conhecer as melhores práti-
cas de sustentabilidade ao 
nível municipal, através da 
avaliação, por um conjunto 
de peritos de 21 indicadores 
e 71 subindicadores nas áre-
as ambiental, social e econó-
mica.

Este ano, o ECOXXI in-
cluiu, pela primeira vez, indi-
cadores específicos no âmbi-
to das alterações climáticas 
e saúde e bem-estar. Foram 
ainda considerados outros 
temas como: A Educação 
para a Sustentabilidade; Ci-
dadania, Participação e Go-
vernança; Transparência, Di-
gitalização e Conectividade: 
Emprego; Cooperação com 

a Sociedade Civil; Certifica-
ção de Sistemas de Gestão; 
Ordenamento do Território; 
Conservação da Natureza 
; Gestão e Conservação da 
Floresta; Qualidade do Ar e 
Ambiente Sonoro; Água Se-
gura e Qualidade dos Servi-
ços de Águas Prestados aos 
Utilizadores;  Produção e 
Recolha Seletiva de Resídu-
os Urbanos;  Valorização do 

Papel da Energia na Gestão 
Municipal; Mobilidade Sus-
tentável; Agricultura e De-
senvolvimento Rural Susten-
tável; Turismo Sustentável.

Para o presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Cunha “a atribuição deste 
galardão representa um re-
conhecimento público a Vila 
Nova de Famalicão pelo tra-
balho desenvolvido em prol 

de um ambiente saudável”. 
“É um orgulho, mas é tam-
bém uma responsabilidade 
que nos motiva para continu-
armos a trabalhar em prol de 
um território mais amigo do 
ambiente, mais verde e com 
mais qualidade de vida para 
todos, principalmente para 
as gerações vindouras”.

Um das iniciativas muni-
cipais transversal aos vários 
indicadores é a plantação 
de 25 mil árvores até 2025. 
Trata-se de um projeto que 
envolve toda a sociedade, 
em ações de sensibilização 
e participação cívica, para a 
promoção da floresta autóc-
tone. Neste momento, já fo-
ram plantadas quase 21.500 
árvores no âmbito deste pro-
jeto.

Em 2020 foram apresen-
tadas 62 candidaturas prove-
nientes de todas as regiões 
do país, sendo 14 delas de 
novos municípios, face ao 
ano passado, na rede ECO-
XXI.

Município reconhecido 
com a bandeira verde ECOXXI 
pelo quarto ano consecutivo
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Santa Casa da Misericórdia 
de Vila Nova de Famalicão

ELEIÇÕES QUADRIÉNIO 2021/2024

Realizou-se no passado Sábado, 19 de Dezembro, o ato eleitoral para a eleição dos ór-
gãos sociais para o quadriénio 2021/2024 da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de 
Famalicão. Reeleito o Provedor Dr. Rui Maia que para este quadriénio contará novamente 
com o Presidente da Assembleia Geral Dr. José Machado Nogueira e dará as boas vindas 
ao Presidente do Conselho Fiscal Dr. Joaquim Costa Correia Araújo. 
A Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão dará continuidade à sua missão 
de promoção do bem-estar das pessoas a nível biológico, social, psicológico, espiritual. 
Pretende manter-se como Instituição de referencia no concelho na oferta de respostas e de 
soluções integradas no âmbito da solidariedade social nas áreas da infância e na terceira 
idade. A Instituição assenta os seus valores na Solidariedade (apoio aos mais desprote-

gidos), na Competência (atuação multidisciplinar e dinâmica em várias áreas de apoio 
social com equipas de trabalho estruturadas e distribuídas por diferentes áreas de atu-

ação), na Modernidade (aposta na reorganização e na reestruturação dos espaços  e na 
formação das pessoas  pensando no presente e projetando o futuro). 

A equipa Santa Casa tem de ter bondade, empatia, amor ao próximo. É esse o espírito da 
nossa Instituição: fazer o bem sem esperar nada em troca, apoiar os outros pelo simples 
prazer de ajudar prestigiando e respeitando a Instituição. 

Aos Provedores e aos Órgãos Sociais que contribuíram pro ativamente para a história e 
para evolução da nossa Instituição o nosso muito obrigado. 

Uma saudação especial aos utentes, aos funcionários e às famílias que nesta fase difícil 
da pandemia se têm revelado resilientes e excepcionais. Bem hajam pela compreensão, 
pelas palavras de incentivo, pela união. 

Que este Natal seja de Saúde e Paz e que o Novo Ano promova a positividade e a amizade.  
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“Natal Solidário” 
entrega 42 cabazes 
nesta época natalícia

A campanha de recolha de 
alimentos do Projeto Solidário 
designada “Natal Solidário” 
angariou 42 cabazes, sendo 
que dez deles foram ofereci-
dos pela Equipa Cristina Car-
valho da Remax.

Durante um mês e meio 
o Projeto Solidário vendeu 
300 rifas e recolheu 75kg/l de 
bens alimentares. Recolhe-
ram, também, vários brinque-
dos todos bem estimados e 
outros novos.

Carina Barroso pioneira 
deste projeto sente que “há 
amor dentro de muitos cora-
ções, senti a solidariedade da 
generalidade dos famalicenses, vi a vontade de ajudarem mesmo que não tenham muito e ouvi 
várias vezes “é pouco mas ajudamos” ou então “hoje eles amanhã nós””. 

Acrescenta ainda que sente que a campanha “Natal Solidário” foi cumprida. Desabafa “não foi 
fácil, mas conseguimos, sim isto foi o resultado não apenas meu, mas de todos os que fizeram 
doações para os cabazes e para os prémios do sorteio das rifas (empresas e particulares), que 
nos fizeram descontos na compra de bens alimentares, de todas as pessoas que estão sempre 
comigo, por isso este projeto acaba de ser de todos.”

Os 42 cabazes recolhidos nesta campanha serão entregues pelos CSVP Vicentinos São Tia-
go de Antas Famalicão.

Carina Barroso agradece a todas as pessoas que fizeram parte desta missão, “à minha família 
e amigos todo o apoio incondicional ; Vera Barroso (duplo agradecimento à minha irmã pois faz 
os cartazes sempre); Café Gula e Bar BV Famalicão (Isabel e Jorge); Equipa Cristina Carvalho 
remax ; Pastelaria D. Pedro (D. Elsa e Vânia); CopiSan; Minimercado AnaZé; Grupo Tintas 2000 
; Auchan Famalicão; Vieira de Castro; Cl’arte - Altelier Clara Barroso ; Sofia Lopes; Rosário Flo-
rista; Talhos Pedro; Talho do Barreiro; Queijos Senrra ; Isabel Oliveira e Mónica Ferreira; Comu-
nidade da Catequese de S. Tiago de Antas e todos os famalicenses que deram o seu donativo.”

ANA FILIPA RIBEIRO

Mensagem de Boas Festas 
da Casa das Artes de Vila 
Nova de Famalicão

O ano de 2020, pelas cir-
cunstâncias de todos sabi-
das, revelou-se muito desa-
fiante para todos os sectores 
da sociedade, muito concre-
tamente para o setor da cul-
tura e de todas as atividades 
artísticas. Todos sofremos e 
continuamos a sofrer as con-
sequências desta pandemia. 
Todavia, o campo da criação 
artística torna-se mais fértil 
fora das zonas de conforto, 
porque precisa de desafios 
sempre novos.

E 2020 foi para todos nós 
um período de permanente 
inquietação, porque a instabilidade não nos deixou sossegar. Não paralisamos, contudo! 

A Casa das Artes de Famalicão continuou a servir os seus públicos e apoiar os artistas, 
garantindo uma programação tão extensa e plural quanto possível.

Se bem que as circunstâncias nos levaram a limitar o número de lugares disponíveis em 
sala e à alteração constante do calendário da programação, não podemos deixar de referen-
ciar que a Casa das Artes, mesmo com todos os condicionalismos, estreou ao longo deste 
ano 8 espetáculos e esteve envolvida diretamente em 15 coproduções.

2021 está aí e esse será o ano dos 20 anos da Casa das Artes de Famalicão. Esperamos 
conseguir celebrar a efeméride com toda a dignidade e com a presença de todos vós.

Nesta quadra de afetos, em meu nome e em nome de toda a equipa da Casa das Artes de 
Famalicão, desejo-lhe Festas Felizes.

ÁLVARO SANTOS | DIRETOR DA CASA DAS ARTES DE FAMALICÃO
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SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

O Povo Famalicense (PF) – O que é que 
contam estes 90 anos da CEVE?

Luís Macedo (LM) – Estes 90 anos contam 
uma grande longevidade, que não é muito nor-
mal numa empresa. Chegamos a este ponto 
com muita vitalidade, com muita saúde, muito 
adaptados ao quadro de exigências actuais, e 
cheio de projectos para o futuro. Portanto, são 
90 anos de grande fôlego para um futuro que 
queremos que seja promissor.

PF – A postura da CEVE no sector e na 
comunidade sempre foi pioneira, procuran-
do inovar e fazer melhor. Como é possível 
manter essa ambição permanente?

LM – O grande mérito, em toda a nossa 
história, está na função da cooperativa, que 
remonta a uma época em que a energia elétri-
ca não era propriamente do conhecimento de 
todos. Percebiam-se as vantagens, mas não 
havia a atractividade que há hoje, desde logo 
porque não tínhamos os aparelhos eléctricos 
que temos hoje. 

Os nossos antepassados, que se reuniram, 
não sendo eles empresários, não sendo da 
área da energia eléctrica, mas percebendo a 
vantagem que a energia podia trazer para o 
território, juntaram-se e conseguiram promo-
ver uma empresa que, em dois anos, colocou 
iluminação nas 14 freguesias que tem conces-
sionadas desde essa altura. 

Esse facto, absolutamente notável, originou 
um desenvolvimento socioeconómico diferen-
te de qualquer outra zona. O facto de haver 
energia na casa das pessoas que viviam neste 
território permitia fazer coisas que não eram 
acessíveis a outros territórios. Devo dizer que, 
depois dos anos 80, ainda havia freguesias 
no distrito de Braga que não tinham energia 
eléctrica. As pessoas viviam de candeia, ou de 
geradores. Por isso, o valor que a cooperativa 
eléctrica acrescentou ao território foi incalcu-
lável. 

PF – Nesse sentido não se pode desvin-
cular a existência da cooperativa do desen-
volvimento da região…

LM – Sem dúvida. Do ponto de vista do de-
senvolvimento económico e social foi determi-
nante, e fez a diferença.

PF – Essa percepção da necessidade de diversificação da actividade encaminhou a 
CEVE em que sentido?

LM – Estamos presentes em várias frentes técnicas, orientados para a eficiência energéti-
ca, para o carregamento eléctrico de automóveis, e muito envolvidos na questão das comuni-
dades energéticas, e na possibilidade de produção de energias hídricas.

Portanto, há aqui uma série de projectos nos quais estamos muitos empenhados, no sen-
tido de criar actividades alternativas, sem alterar a estrutura da empresa, melhorando a efici-
ência da gestão.

PF – Quando aborda a questão da produção de energia hídrica estamos a falar exac-
tamente do quê?

LM – Estamos a falar de pequenos míni-hídricas, cujas concessões estão a terminar, e 
para as quais nós estamos a perfilar concorrer. Refiro-me, nomeadamente, à infraestrutura 
de Caniços, que está desactivada.

Estamos a discutir com a Direcção Geral de Energia a possibilidade de autorização para 
produzir energia e fornecer energia à nossa rede. As respostas que temos tido, orais, são 
negativas. Mas nunca a Direcção Geral de Energia nos deu uma resposta escrita, fundamen-
tada, em resposta ao nosso pedido escrito e formal. Portanto, temos que continuar a acreditar 
que é possível.

O nosso interesse neste momento era tornarmo-nos produtores relevantes para contribuir 
com uma fatia dessa produção para o nosso consumo. Dizem-nos que não nos autorizam, 
mas resposta oficial não temos. 

Há uma regra relativamente às pequenas empresas de produção de energia que esta-
belece que, quando tem menos de cem mil consumidores, pode acumular a distribuição e 
comercialização de energia, e nós estendemos que pode também acumular, com certeza, a 
produção, porque o contrário disso não está escrito em lado nenhum. Ora, tendo nós nove 

mil consumidores, somos de facto pequenos, 
e enquadrámo-nos nesse perfil.

Na realidade, nós podemos integrar uma 
sociedade de produção qualquer, num sítio 
qualquer, mas não podemos criar a nossa 
própria unidade de produção de energia reno-
vável. Estamos a procurar resolver esse pro-
blema. A cooperativa pode sempre ser par-
ticipada dessa sociedade de produção, mas 
estaríamos a criar nossos custos e encargos 
que podemos e devemos dispensar.

A hídrica de Caniços está muito depaupe-
rada, porque há muito que está desactivada, 
precisa de sérios investimentos, mas interes-
sava-nos evoluir nesse sentido da produção 
de energia. Com ela teríamos condições de 
obter apenas três ou cinco por cento da ener-
gia que consumimos, mas, somando várias 
unidades, começava-nos a dar alguma auto-
nomia, para não estarmos demasiado sujei-
tos nas negociações de compra de energia. 
Teríamos alguma autonomia para poder gerir 
períodos críticos.

PF – Desbloquear esse processo signi-
ficaria um novo paradigma para a CEVE…

LM – Sim. Seria importantíssimo avançar 
com este projecto, pelo significado que teria 
na alteração do nosso modelo de negócio, e 
porque também nos traria experiência e ca-
pacitação para avançar para outras soluções 
idênticas. Sem dúvida, seria muito interessan-
te.

No entanto, no meu entender, os projecto 
mais promissor para o nosso futuro será o das 
comunidades energéticas.

PF – O que é esse novo conceito exac-
tamente?

LM – É uma figura nova, que resulta do 
quadro legal europeu e que está a ser trans-
posto para o quadro legal português. Na práti-
ca, obriga a que sejam constituídas pequenas 
sociedades, podem ser cooperativas, asso-
ciações ou outra coisa qualquer, que agregam 
um conjunto de consumidores com uma de-
terminada proximidade física e geográfica ao 
centro de produção de energia renovável que 
essa sociedade criar e, depois, essa energia é 

partilhada por todos. Nós estamos dispostos a criar muito rapidamente aqui uma comunidade 
energética-piloto, criando serviços nessa área, que é a nossa especialidade.

Para nós é uma grande oportunidade para que possamos desenvolvermos uma actividade 
de grande relevância, fora da nossa área de intervenção, utilizando o nosso saber, as nossas 
ferramentas a favor de uma outra área. 

PF – A CEVE tal como a conhecemos poderá sofrer então grandes alterações nos 
próximos anos…

LM – Sim, sem dúvida poderemos vir a ter uma CEVE diferente, e a distribuição de energia 
poderá ser apenas uma faceta, entre muitas outras.

Neste momento temos é por resolver o problema das concessões, que é muito complexo 
e cria muitos imbróglios aos vários Governos. Agora parece que as coisas estão mais ou 
menos encaminhadas. Cerca de 95 por cento de todas as concessões do país terminam em 
2021, e neste momento devíamos ter os concursos todos fechados e novos concessionários 
escolhidos. Este Governo acabou por parar e rever todo esse processo, e as concessões só 
deverão ser postas a concurso no próximo ano, de acordo com uma estratégia que está muito 
orientada para o agrupamento dos municípios por região. Os municípios vão ter que se pro-
nunciar sobre isso, porque a concessão é sempre por municípios, mas o Governo está a fazer 
um braço de ferro muito forte para que haja só uma concessão a nível nacional.

Nós conseguimos renovar a nossa concessão até 2035, ao abrigo de um quadro legal 
legítimo, mas a forma como decorrer esse concurso vai ter repercussões na nossa activida-
de, nos nossos deveres e obrigações, porque vamos querer acompanhar aquilo que são as 
exigências de mercado de um novo concessionário.

O processo está atrasado em dois ou três anos. Ainda estamos na fase de delinear os 
termos da abertura do procedimento quando o concurso deveria estar fechado.

Sei que os municípios têm manifestado oposição à intenção do Governo de um concessio-
nário da iluminação a nível nacional, porque a tendência será para tratar o país como se fosse 
Lisboa, quando sabemos que o país é desigual.

Presidente do Conselho de Administração, Luís Macedo, aborda os desafios do sector 
nesta altura de aniversário

CEVE, 90 anos a dar energia à ambição
Ao fim de nove décadas de existência, 

a Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este (CEVE) é um projecto sólido, reconhecido, 
e que preserva a ambição necessária para os desafios de um mundo cada vez mais 

movido a energia, e em que o renovável é palavra de ordem.
Luís Macedo, presidente do Conselho de Administração, abordou em entrevista 

ao Povo Famalicense, onde se fixam as novas linhas do horizonte deste projecto 
que foi fundado pelos seus dois avós. 

A adesão à nova figura das comunidades energéticas, 
que abrem uma nova janela de oportunidade à CEVE no redimensionamento da 

sua área de intervenção; a produção de energia, com a aposta na exploração da 
central hídrica de Caniços, para começar; e a criação de serviços complementares 

à distribuição e comercialização, são alguns dos tracejados dessa linha que 
desenha o futuro da cooperativa que serve nove freguesias do concelho de Vila 

Nova de Famalicão e outras cinco de Barcelos, num total de 14.
A CEVE, que na passada sexta-feira cumpriu o seu 90.º aniversário, 

assinalado de forma discreta por força dos constrangimentos da pandemia 
de Covis-19, está a preparar para o primeiro semestre de 2021 um conjunto 

de iniciativas comemorativas das quais em breve dará conta.

(CONTINUA NA PÁG. 29)
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PF – No sector da energia a oferta começou por ser muito rudimentar, mas a reali-
dade é que hoje é impossível o mundo “girar” sem energia. Como é que se consegue 
garantir a estabilidade de uma empresa num sector em permanente mudança, quer 
do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista legislativo? Não há muito sossego…

LM – Desde há alguns anos que esta área perdeu completamente o sossego, de facto. 
E depois perdeu o sossego, para nós de uma forma muito agravada, porque somos muito 
pequenos. Quando o legislador pensa em escrever uma lei, esquece-se sempre que nós exis-
timos, e fá-la sempre para uma empresa que tem uma exclusividade quase total no território 
nacional, o que nos cria muitos problemas. A EDP é uma empresa regulada, o que significa 
que tem margens de lucro garantidas para o exercício da sua actividade, quando nós, não 
sendo regulados, estamos sujeitos a variações sem protecção de espécie nenhuma. É uma 
reivindicação que temos há uns anos, e o regulador prometeu tratar desse problema agora em 
2021, mas a verdade é que praticamente que desde 1984 que vem sendo adiado.

O mundo está, de facto, cada vez mais eléctrico, e essa modernidade exige muito das 
redes de distribuição. Nós temos beneficiado do facto de, durante anos, e porque somos 
uma cooperativa, ou seja, não distribuímos lucros, reinvestirmos na nossa actividade, na mo-
dernização da rede, na nossa responsabilidade social, e nas nossas reservas. Esse facto 
permite-nos investir muito na rede, e ter uma infraestrutura muito robusta, muito capaz de dar 
resposta a todas estas exigências da modernidade, o que nem sempre acontece na restante 
rede do país.

PF – Os clientes da CEVE reconhecem que beneficiam de um serviço de proximida-
de que é o garante de mais qualidade e eficiência?

LM – Nós temos a noção que uma parte considerável da população, nunca tendo tido termo 
de comparação, não valoriza convenientemente. Mas nós, porque temos termo de compara-
ção, e somos avaliados pela Entidade Reguladora do Sector Energético (ERSE) anualmente, 
temos a noção que proporcionamos uma proximidade de valor incalculável. Nós conhecemos 
muito bem os nossos clientes, o território, e, por exemplo, quando há intempéries e problemas 
complicados, temos possibilidade de ser criteriosos na forma como organizamos a interven-
ção de emergência, atacando as pessoas mais dependentes, nomeadamente, a actividade 
económica. Depois, temos face, que é uma coisa que as grandes empresas já não têm. Aqui 
sabe-se quem manda, onde encontrar as pessoas e com quem falar.

A propósito disso posso dizer que as nossas Juntas de Freguesias, que comparam muito o 
serviço prestado pelas zonas de fronteira, todas nos pedem para agregarmos as suas áreas, 
como se isso fosse possível. No fim de cada ano reunimos com as Juntas da nossa área de 
intervenção para definir o nosso plano de actividades, e nessas alturas sabemos que eles va-
lorizam muito o modelo, o estatuto e a qualidade do nosso serviço. Chegou a ser apresentada 
uma proposta na Assembleia Municipal de Barcelos, aqui há uns anos, para que revogasse a 
concessão do concelho à EDP e nos designasse. É mais simbólico do que outra coisa, porque 
as coisas são muito complicadas, mas registamos a intenção.

PF – A CEVE tem procurado estar na vanguarda, com projectos interessantes como 
o da sinalização das passadeiras, e, mais recentemente, com a aposta na instalação de 
pontos de carregamento para carros eléctricos. Há uma preocupação em estar sempre 
na linha da frente.

LM – O projecto de iluminação das passadeiras enquadra-se na nossa política de respon-
sabilidade social. Iluminamos todas as passadeiras das estradas nacionais dentro da nossa 
área de concessão, isso porque havia muitos atropelamentos, sendo que 80 por cento deles 
acontecia nas passadeiras. Havia acidentes muito graves e conseguimos com isso reduzir 
muitíssimo os atropelamentos nas passadeiras, o que nos deixa, naturalmente, muito satis-
feitos.

PF – A CEVE tem uma forma muito discreta de estar no meio em que se insere. Por 
norma prefere as acções aos anúncios, sendo muito interveniente, sem fazer propria-
mente bandeira disso…

LM – Não fazemos bandeira porque o nosso objectivo são os resultados, em termos do 
desenvolvimento das iniciativas. Relativamente às passadeiras, começamos por ficar choca-
dos porque, para além da direcção de estradas nunca ter reconhecido a eficiência da solução, 
ainda nos quis multar por instalarmos coisas na sua área de intervenção, quando nós temos 
os nossos postes e aquilo é só mais um ponto de iluminação. Mas, não temos dúvidas da 
mais valia de intervenções como esta, e a própria população também o reconhece. Quanto 
mais não seja porque tem termo de comparação com as áreas onde essa nossa acção não 
está presente.

Mas em termos de responsabilidade social temos parcerias com a Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Viatodos, com a Engenho e com as Conferências Vicentinas. Eles são os 
agentes que conhecem bem o território e são capazes de intervir com mais critério e mais 
resultados. Nós damos ajudas financeiras a estas instituições já há anos, para que possam 
fortalecer a sua intervenção.

Para além disso criamos uma coisa muito interessante em cada uma destas instituições, 
que são os bancos de ajudas técnicas, para os quais compramos cadeiras de rodas, de mas-

sagens, camas articuladas, entre outros. A ideia é que as pessoas se possam socorrer deles 
quando precisam, devolvendo quando já não precisarem.

Procuramos também intervir na área da Educação, com apoios às escolas da nossa área 
de intervenção, e também de fora. É o caso do projecto “Colored”, que visa despistar casos 
de daltonismo, fornecemos quadros interactivos, computadores, promovemos o projecto da 
Fundação António Cupertino de Miranda - “No poupar é que está o ganho”, projectos de sen-
sibilização ambiental, orientados para a poupança de energia, entre outros.

Também apoiamos iniciativas de carácter desportivo, e procuramos também patrocinar o 
desenvolvimento de actividades culturais, desenvolvidas sempre para as comunidades.

No âmbito da responsabilidade social interna, realizamos actividades para os cooperados, 
como ciclos de conferências, e todos os anos visitamos locais relacionados com esta área da 
energia, sempre com um carácter pedagógico.

PF – Numa altura em que se comemora 90 anos, que futuro espera a CEVE?
LM – O futuro da cooperativa é projectado a cada ano, porque é um futuro cada vez mais 

desafiante e mais nubloso, porque todos os anos há momentos em que estas empresas todas 
tremem, com a publicação do tarifário do próximo ano, que a ERSE publica, estabelecendo 
o nosso grau de liberdade para ganhar algum dinheiro e sustentar o negócio. Isto depende 
sempre muito das políticas que cada Governo vai implementando.

Por isso estamos apostados em encontrar outras vias de actividade, para não estar tão 
dependentes da distribuição e da comercialização. Daí a nossa aposta na produção, nos 
veículos eléctricos, no fornecimento de serviços a terceiros. 

Montamos recentemente um posto de carregamento rápido em Famalicão, vamos montar 
outros, cujo licenciamento ainda não conseguimos totalmente, junto às Piscinas Municipais, 
temos dois também para montar ainda este ano em Barcelos, e depois, montamos a pedido 
de empresas. É um serviço que prestamos, como o da colocação de painéis fotovoltaicos.

Comunidades 
energéticas 
e produção 
de energia 
no horizonte
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O Clube de Xadrez A2D, 
da Didáxis, organizou, no 
passado dia 18, o Segundo 
Ave Chess Xmas, integrado 
no Programa das Atividades 
do Encerramento do 1.º Perí-
odo, e que contou com ade-
são de 34 jogadores.

Este Torneio dirigia-se 
a alunos do Colégio do Ave 
inscritos no CX A2D dividi-
dos em Benjamins e Infantis. 
O grande vencedor na cate-
goria Benjamim foi Manuel 
Ribeiro, e na categoria Infan-
til foi José João Pinto.

A cerimónia de encerra-
mento contou com a presen-
ça da Direção Pedagógica 
do Colégio do Ave, Rui Mi-
guel Faria e Marta Ribeiro 
e Coordenador do CX A2D, 
Mário Oliveira. Todos fo-
ram unânimes em elogiar 
o trabalho que o CX A2D 
tem desenvolvido em prol 
da divulgação deste “jogo-
-ciência” a nível interno e 
externo, complementando a 
formação do aluno como um 
“excelente exercício mental e 
promovendo a autoestima e 
confiança”.

Didáxis 
promoveu 

2.º Ave 
Chess Xmas
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Na língua dos gestos, “obrigada” Na língua dos gestos, “obrigada” 
diz-se levando a mão à boca (como na foto). diz-se levando a mão à boca (como na foto). 
Um gesto que tem tanto de simples como Um gesto que tem tanto de simples como 
de significado. de significado. 
E é precisamente o significado dos gestos E é precisamente o significado dos gestos 
que queremos abordar neste especial que queremos abordar neste especial 
de Natal que O Povo Famalicense de Natal que O Povo Famalicense 
preparou para si. preparou para si. 
Dos gestos do dia a dia Dos gestos do dia a dia 
que todos os dias devemos que todos os dias devemos 
observar face à crise observar face à crise 
de saúde pública que nos afecta.de saúde pública que nos afecta.
Dos gestos na forma de acções Dos gestos na forma de acções 
e sacrifícios que os profissionais e sacrifícios que os profissionais 
de saúde têm empreendido, de saúde têm empreendido, 
desde Março, para garantir desde Março, para garantir 
que dobraremos a tormenta que dobraremos a tormenta 
da Covid-19 poupando da Covid-19 poupando 
todas as vidas que possam todas as vidas que possam 
ser poupadas.ser poupadas.
Falta ainda falar do gesto Falta ainda falar do gesto 
que devemos a esses que devemos a esses 
profissionais de saúde profissionais de saúde 
dedicados que, expondo-se dedicados que, expondo-se 
mais do que todos os outros, mais do que todos os outros, 
muitas vezes com prejuízo muitas vezes com prejuízo 
da sua própria vida pessoal da sua própria vida pessoal 
e familiar, não têm abandonado e familiar, não têm abandonado 
a luta. a luta. 
Da homenagem que merecem Da homenagem que merecem 
falam aqueles que com eles lidam falam aqueles que com eles lidam 
diariamente: diariamente: 
o presidente do Conselho o presidente do Conselho 
de Administração do Centro de Administração do Centro 
Hospitalar do Médio Ave, Hospitalar do Médio Ave, 
António Barbosa; o director executivo António Barbosa; o director executivo 
do Agrupamento de Centros do Agrupamento de Centros 
de Saúde, Ivo Sá Machado; de Saúde, Ivo Sá Machado; 
e o Comandante dos Bombeiros e o Comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Riba de Ave, Voluntários de Riba de Ave, 
Luís Abreu.Luís Abreu.
“Elevada consciência profissional”, “Elevada consciência profissional”, 
“espírito de missão” e “dar o litro” “espírito de missão” e “dar o litro” 
são apenas algumas das expressões são apenas algumas das expressões 
usadas pelos entrevistados, usadas pelos entrevistados, 
que testemunham o esforço que testemunham o esforço 
e a dedicação diária de milhares e a dedicação diária de milhares 
de profissionais de profissionais 
da apelidada linha da frente. da apelidada linha da frente. 
A todos...A todos...

Obrigado!Obrigado!
TEXTOS:  SANDRA RIBEIRO GONÇALVES



O “orgulho desta grande equipa que tenho o privilégio de liderar” é o que ressalta dos dias 
difíceis que têm sido vividos pelos profissionais do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA). 
O discurso directo é do presidente do Conselho de Administração (CA), que em entrevista ao 
Povo Famalicense lhes dirige “palavras de um enorme reconhecimento pelo trabalho que têm 
feito, em condições muito difíceis, sobretudo para aqueles que têm de lidar diariamente com 
doentes infetados”. 

Na emergência de uma pandemia, que colocou aos ombros dos profissionais de saúde a 
tarefa hercúlea de salvar vidas, em conflito permanente com a escassez de recursos, própria 
de uma crise de saúde pública nunca antes testada ou experimentada, o CHMA tem podia 
contar com a “disponibilidade dos profissionais”. 

António Barbosa não desmente o cansaço inerente a equipas que se debatem com a actual 
crise há quase dez meses, sem grandes intervalos para emergir à tona e “respirar”, mas deixa 
claro que acima do esgotamento físico tem estado sempre a consciência profissional e cívica 
perante uma população que “conta com eles nesta altura crítica”. 

Entretanto, com a vacina a chegar na alvorada do Natal, o presidente do CA olha para o 
futuro próximo com “confiança”, não sem advertir que os próximos meses terão que ser ainda 
de mobilização para a contenção do surto de Covid-19.

Dos 9 para os 90 doentes Covid 
em 3 semanas

De acordo com António Barbosa, a primeira vaga da pandemia não foi comparável a esta 
segunda que ainda vivemos. O CHMA, assume, julgava-se preparado, mas acabou sendo 
surpreendido, tal como o país, para uma escalada da situação: “desde setembro que estáva-
mos preparados, pensávamos, para a segunda fase. Mas fomos surpreendidos com a evolu-
ção muito rápida e ‘precoce’ que ela revelou”. Em apenas três semanas, descreve, “passamos 
de nove doentes-Covid internados para mais de 90 - e sempre a aumentar -, quando tínhamos 
estimado que dificilmente ultrapassaríamos 70”. 

O CHMA colocou-se perante a necessidade de reforçar equipas, de mobilizar recursos 
técnicos e humanos, redefinir a utilização dos espaços, nomeadamente, mudando zonas de 

internamentos que acolhiam doentes não-Covid para internamentos Covid, em Famalicão 
e em Santo Tirso. António Barbosa adianta que grande parte desta nova orgânica “estava 
preparada”, mas a verdade é que, “sobretudo esta redefinição dos espaços, não podia estar 
pronta, porque tínhamos os internamentos cheios com a atividade assistencial normal”. 

A pressão não se aliviou ainda, alerta, uma vez que “desde há mais de um mês que temos 
regularmente cerca de 90 doentes Covid internados nos dois hospitais”, o que no seu enten-
der “é um indicador inequívoco de que a situação é ainda muito grave”. 

“Elevada consciência profissional”
Para além do CHMA se ter reforçado no meio intra-hospitalar, “para assegurarmos que to-

dos os doentes têm todos os cuidados necessários”, “todos adiaram férias, e só assim temos 
conseguido assegurar uma resposta adequada”, conclui acerca do sentido de compromisso 
dos profissionais que são o “braço armado” na resposta à crise. Não obstante o impacto 
pessoal, familiar, social, profissional a que todos os agentes da saúde estão sujeitos, António 
Barbosa foca-se no essencial: “temos de dar prioridade às soluções para os muitos proble-
mas que nos surgem. Ajudamo-nos mutuamente, como é próprio do trabalho em equipa. Mas 
têm sido tempos muito exigentes”.

“A pandemia é uma crise grave de saúde e, portanto, é um problema cuja solução passa, 
sobretudo, pelos profissionais de saúde. As suas competências são insubstituíveis, pelo que, 
a motivação começa por decorrer da elevada consciência profissional dos nossos colabora-
dores”, elogia, não sem assinalar que também “o carinho que a comunidade tem revelado não 
deixa nenhum profissional indiferente”.

“Confiança” na vacina
Com a vacina a chegar, e o processo a começar até ao final do ano, o presidente do CHMA 

olha para o futuro “com confiança”. 
No seu entender, haverá condições para que, “ao longo do próximo ano, embora mais len-

tamente do que desejaríamos, iremos readquirindo a normalidade”. Contudo, adverte que a 
vacinação é um processo gradual, e que a pandemia poderá permanecer no nosso dia-a-dia 
“pelos próximos meses”, razão pela qual “teremos de manter-nos mobilizados”.

António Barbosa reconhece que “estamos todos cansados das restrições, mas o risco é 
ainda muito grande, pelo que elas continuam a ser necessárias, como se percebe pelos resul-
tados dos últimos dias”. A vacina, acrescenta, “dá-nos ânimo para suportarmos os sacrifícios 
que ainda vamos ter de fazer”, na certeza de que este vírus é de “contágio fácil e a cura nem 
sempre é tão simples como alguns querem fazer crer”.

Barbosa elogia “comportamento 
cívico” da população

Sendo certo que os profissionais de saúde são a grande parcela da equação, António 
Barbosa estende o seu elogio à população, à qual reconhece “comportamento cívico”, e uma 
“admirável forma disciplinada e serena como tem suportado esta situação anómala”. 

Na esperança de dias normais, o administrador assegura-lhes que “podem contar com o 
CHMA, que está absolutamente empenhado em cumprir a sua missão”. Neste agradecimento 
inclui ainda gestos que trouxeram o melhor da solidariedade e cooperação ao de cima: “desde 
o profissional de saúde que nos trouxe as máscaras que tinha no seu consultório, até às au-
tarquias, sempre prontas para nos ajudar a fazermos melhor o que tem de ser feito”. A todos, 
envia “votos de um Natal Feliz, em segurança”. 
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Presidente do Centro Hospitalar do Médio Ave agradece esforço dos profissionais de saúde

António Barbosa orgulhoso da “grande 
equipa” que tem o privilégio de liderar
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O “espírito de missão” dos 350 colaboradores que o Agrupamento de Centros de Saúde de Famalicão (ACeS Ave) tem ao seu serviço, tem sido 
essencial para debelar as dificuldades de um ano que pôs à prova as estruturas da saúde e, nomeadamente, os cuidados de saúde primários. 
Quem o afirma é o director executivo, Ivo Sá Machado, segundo o qual “os que servem o Estado, sabem o que os utentes esperam de nós”.

Consciente do desafio que foi, é, e ainda será o combate à pandemia de Covid-19, que em Março rompeu as defesas do sistema imunitário 
do país e permanece, o director é porta-voz de um “esforço físico e mental extraordinário” dos profissionais. Por isso, é a eles que se dirige 
quando desafiado pelo Povo Famalicense a homenagear aqueles que são o “braço armado” da resposta à actual crise de saúde pública: 
“aos que têm estado ao serviço da população, gostaria de dizer muito obrigado. Aos que têm colocado na sua ação, humanismo, dedicação, 
entreajuda, cooperação e graciosidade, muito obrigado”. E prossegue, de olhos postos na esperança trazida pela vacina: “aos que continuam 
a servir, gostaria de lhes pedir um esforço adicional, de lhes dizer que a vacina só agora chegou, e de lhes desejar que tenham energia e 
força, da qual vão continuar a precisar”.

Pandemia pôs ACeS à prova
Os ganhos da globalização são evidentes, mas a pandemia de Covid-19 deixou claro que também pode ser uma fragilidade. 

Milhões de pontos do globo tocando-se com uma cadência desenfreada, foram terreno fértil para espalhar um vírus que apanhou 
desprevenidos, e sem capacidade de resposta, até os mais preparados.

Sem surpresa as estruturas da saúde vacilaram pelo mundo fora, e também o ACeS teve que se adaptar a uma nova 
realidade. “O ACeS de Famalicão, a exemplo de outros, estava dimensionado para uma realidade, que não integrava uma 
resposta ao vulgarmente designado Covid-19”, constata o director executivo, segundo o qual o que este vírus tornou bem 
visível “o quanto estamos longe de ser omnipotentes enquanto humanidade”. Dos países mais aos menos ricos, todos 
se debateram com dificuldades, alega, o que veio exigir “cooperação, eficiência no uso dos recursos, esforço dos pro-
fissionais que se entregaram diariamente a servir a população, apesar de muitos continuarem a exigir, o que a nossa 
realidade muito condiciona”. 

Criar uma resposta ajustada no Aces, obrigou a reforço dos recursos. “Foram contratados mais profissionais, que 
em diversas áreas ajudaram, quer na substituição de vários profissionais ausentes, quer na criação de novos serviços 
para responder à pandemia”, adianta. Refira-se que, antes da iminência da Covid-19, eram 315 os profissionais ao ser-
viço, número que foi reforçado com 35 novas contratações na vigência da pandemia.

“Tempos desafiantes”
Em “tempos que são desafiantes, que requerem esforço acrescido, físico e mental, perante 

a incerteza”, Ivo Sá Machado admite que nem sempre é possível “responder como deseja-
mos, a tempo e a contento de todos”, isso, “pesar do reforço de meios humanos, de recursos 
materiais e do trabalho extraordinário”. Não é de menos ter que corresponder ao “irromper 
cíclico da pandemia, quando julgamos estar preparados, para logo enfrentar algo de novo e 
com maior pressão”. Sem bem que “a culpa não pode ser atribuída à população”, adverte o 
director executivo, não deixa de ser verdade que nunca como agora importa “a colaboração 
de todos, no que se refere às regras estabelecidas e tão oportunamente reproduzidas, pela 
imprensa, rádio e televisão”. Porque, frisa, ultrapassar o desafio da pandemia é uma tarefa 
que responsabiliza todos. 

Convicto de que “estamos a construir memórias para o futuro”, Ivo Sá Machado entende 
que a Covid veio, de certa forma, contestar a sobranceria do Homem. Por isso, apela à refle-
xão: “a humanidade pensava-se omnipotente, sendo que agora convirá refletir, sobre o que 
nos aconteceu. Se o fizermos, saberemos encarar o futuro com a esperança e a cautela que 
a realidade exige. Resiliência por um lado, compreensão por outro e ainda confiança nos que 
servem em saúde, como é o caso dos profissionais do ACeS”.

2021 com nova “agenda”
No final de um ano que deixará marcas na memória de todos, Ivo Sá Machado perspectiva 

já aqueles que serão os desafios de 2021: “anualmente realizamos a contratualização interna 
com as diversas unidades que integram o ACeS, mas este ano, ao contrário da contratualiza-
ção para 2020, teremos acrescidamente a atividade Covid para contratualizar, para além da 
resposta assistencial que habitualmente disponibilizámos à população”. Não desmente, por 
isso, que o grau de exigência da resposta nas estruturas da saúde não se aliviará. No entanto, 
“apesar da realidade ser mais exigente, encontraremos a resposta, de forma concertada com 
a nossa tutela, a ARS Norte”.

Desde logo, o director aborda o desafio da vacinação para a Covid. Trata-se de enfrentar 
“a esperança que acalenta os profissionais, em particular, e a população em geral, pois acre-
ditamos que a situação vai ficar controlada e desse modo, estabilizar, gerando a confiança 
nas equipas e na população”. 

Apesar dessa “luz ao fundo do túnel”, lembra que a vacina não vem resolver todas as ne-
cessidades que a pandemia trouxe consigo. “A sociedade levará o seu tempo para voltar a re-
cuperar o que o vírus lhe roubou: a saúde, as alegrias, a vida em sociedade, a família, enfim o 
demais”, assinala, citando o Cardeal Tolentino para rematar que “a normalidade não é um co-
nhecido lugar a que se volta, mas uma construção onde somos chamados a empenhar-nos”.

 

Ivo Sá Machado fala de um 2020 desafiante, e de um 2021 igualmente desafiante, 
animado pela esperança da vacina

Director do ACeS elogia “humanismo, 
dedicação, entreajuda, cooperação 
e graciosidade” dos seus profissionais
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Eles são a ponta da lança. Na frente da “linha da frente” no combate à Covid-19, os bombei-
ros são os “operários” do socorro, que dão a cara, que ligam o medo à máquina da esperança. 

Num ano invulgarmente exigente, a pandemia só veio acrescentar pressão a estes homens 
e mulheres, profissionais ou voluntários. Em pleno desconhecido, não houve tempo nem es-
paço para vacilar, e as corporações tiveram que se adaptar a novas realidades, pois a ameaça 
que bateu à porta do mundo não fica da parte de fora dos quartéis, ainda que a sociedade 
civil, muitas vezes, se esqueça disso. Que é de homens de carne e osso, com filhos e pais, 
com profissões e vida à margem da missão, que se faz cerca de 90 por cento de todas as 
ocorrências de socorro em Portugal.

Em entrevista ao Povo Famalicense, o Comandante dos Bombeiros de Riba de Ave fala 
precisamente das dificuldades trazidas por uma crise de saúde pública que deixará 2020 bem 
marcado na memória das actuais gerações. 

No entanto, à contabilidade de um ano em que demasiadas vidas foram subtraídas, Luís 
Abreu soma o “orgulho imenso” nos homens e mulheres que tem ao serviço, que “deram e 
dão o litro todos os dias”, que nunca desistiram de “querer aprender a fazer mais e melhor”, na 
certeza de que o seu papel é essencial para o sucesso no combate à Covid-19. 

A esses “pontas de lança” do socorro, que ao todo são mais 300 nas três corporações de 
bombeiros do concelho, o nosso obrigada.

Da resposta humana 
excepcional à realidade desafiante

Nas palavras de Luís Abreu, o ano de 2020 tem sido um misto de “excepcional” e “desa-
fiante”. Excepcional porque os bombeiros “perceberam a gravidade do momento e não hesita-
ram”, desafiante porque “tudo mudou na maneira como abordamos o socorro”. 

A triagem obedece a especiais cuidados, explica, porque a Covid-19 está permanente-
mente presente no dia a dia dos bombeiros. “Se formos para uma situação de Covid positivo, 
ou suspeito de positivo, há uma série de equipamentos que temos que manusear da forma 
correcta. Para além disso, houve até mudanças em algumas técnicas de socorro”, explica o 
Comandante, segundo o qual os bombeiros se viram obrigados a novas aprendizagens, em 
tempo recorde. “Lembro-me de ter as minhas equipas no parque de viaturas a fardar e des-

fardar, a treinar, para garantir que nada falha na resposta às populações”, descreve, porque “a 
segurança do pessoal” é importante para os próprios, “mas sobretudo para a população que 
servimos”. “Se ficarmos diminuídos na nossa capacidade de resposta é a população que fica 
a perder”, conclui.

Luís Abreu mostra-se satisfeito com a forma como o colectivo tem conseguido manter-se 
quase inviolável à pandemia, atendendo a que à data registam apenas um caso positivo, e 
situações pontuais de isolamento profilático por contactos considerados de risco. Para si, esta 
é a “prova provada que estamos a fazer as coisas bem”.

Corporação com média 
de 12 serviços Covid positivo 
por dia

Apesar da situação tranquila que se vive na corporação do ponto de vista pandémico, a 
corporação teve que se deparar, na sua área de intervenção, e na fase de maior desconhecido 
acerca da doença, com os surtos mais significativos do concelho. Invoca o contágio ocorrido 
no lar de Bairro, com uma grande parte dos idosos infectados, muitos deles “em situação mui-
to crítica”. “Foi muito complicado, porque naquela altura o medo estava completamente ins-
talado, e as minhas equipas também o tinham, claro. Mas nunca se negaram a nada. Mesmo 
quando estávamos mais desfalcados de pessoal, precisamente porque tínhamos bombeiros 
em isolamento, a gente ligava a quem não tinha que vir, e eles apareciam”, adianta acerca de 
equipas que reconhece “altamente motivadas”.

Nesta segunda vaga, a corporação continua a depara-se com uma área de intervenção 
particularmente afectada pela pandemia, adianta, o que se traduz numa média de doze ser-
viços Covid por dia. A expressão das doze ocorrência diárias, num total de 16/17, deixa bem 
clara a necessidade de “não baixar a guarda”.

Sacrifício pessoal 
está sempre presente

Sem rodeios, Luís Abreu diz que ser bombeiro é sobretudo uma “missão”, porque há sem-
pre sacrifício pessoal inerente à função. “Eu posso dizer que na primeira vaga, quando ainda 
desconhecíamos muito desta doença, eu fiquei um mês seguido no quartel, porque tinha 
receio de expor a minha família”, frisa, acrescentando que estes e outros sacrifícios são ex-
tensíveis a todos as mulheres e homens do seu corpo activo. “Temos gente a frequentar a 
faculdade a quem pedíamos ajuda em alturas que sabíamos que não eram as melhores para 
eles, por causa dos estudos, e nunca ficamos mal”, exemplifica.

Não deixa de lamentar, no entanto, que este “forte sentido de missão e responsabilidade 
que os bombeiros têm tido”, não seja correspondido pelo próprio Ministério da Saúde, que, 
inicialmente, os deixou de fora do grupo prioritário para a primeira fase da vacinação contra 
a Covid-19. “Os bombeiros não estavam nesse primeiro grupo, apesar de também serem 
profissionais de saúde, e nem sequer estavam na segunda. Estávamos no terceiro grande 
grupo, com a população em geral… Isto é revoltante”, lamenta, ainda que a situação se tenha 
alterado, aparentemente, mas apenas por força da pressão exercida pelas estruturas repre-
sentativas dos bombeiros.                                                                             (CONTINUA NA PÁG. 29)

Desafios de um ano atípico na frente da “linha da frente” no combate à Covid-19

Bombeiros, os “pontas de lança” 
do socorro
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Há um caminho a fazer 
para o reconhecimento 
e cooperação da população 

Do lado da população, o Comandante dos Bombeiros de Riba de Ave, constata, com al-
guma tristeza, que também nem sempre há o devido reconhecimento. “Há pouco reconheci-
mento do nosso trabalho, de uma maneira geral, e muitas vezes até somos levados ao engano 
pelas pessoas, que é uma coisa que a mim me custa muito compreender”, desabafa e explica: 
“as equipas que estão no terreno, quando vão fazer uma emergência perguntam de imediato 
se há casos Covid, isto para fazer uma abordagem mais segura. Houve muitos, muitos casos 
- e sei que acontece também noutras corporações -, em que as pessoas negam que alguém 
tenha Covid, e depois chegam à triagem dos hospitais e assumem-se positivos”. “Isto é grave, 
mas acontece todos os dias”, revela, alertando para que este “tabu” em torno da Covid, que 
existe, pode custar a exposição desnecessária de bombeiros, restantes profissionais de saú-
de e utentes, uma vez que a triagem hospitalar para casos positivos é suposto acontecer na 
ambulância. “Sempre que nos levam ao engano tudo isso fica em xeque”, lamenta.

Luís Abreu considera, por isso, que há um caminho a fazer, em matéria de pedagogia da 
população, porque uma situação deste género pode resultar facilmente num surto envolvendo 
dezenas de pessoas, se considerarmos bombeiros, profissionais de saúde, utentes expostos 
e respectivas famílias. “As pessoas estão habituadas a respeitar os profissionais de saúde de 
‘bata branca’, como eu costumo dizer, mas nem tanto aqueles que vestem de azul e vermelho, 
os bombeiros, que são os primeiros a levar com o impacto de tudo, porque são os primeiros 
a actuar”, conclui.

As novas contas 
que pesam nas finanças 
das corporações

Para lá de todas as alterações humanas e logísticas que pesam nas costas das corpo-
rações de bombeiros, há também um conjunto de receitas perdidas e novos encargos que 
fazem deste ano de 2020 “muito, muito difícil do ponto de vista financeiro”.

Luís Abreu lembra que o transporte de doentes não urgentes, que são um dos grandes 
pilares das corporações, em matéria de receitas, “esteve parado durante três meses”. Por 
oposição a essa perda de receitas, as corporações estão obrigadas ao uso de uma série 
de equipamentos de protecção individual por cada situação de emergência. “Por cada saída 
gasta-se um frasco de álcool, por cada saída gasta-se dois fatos completos de protecção in-
dividual, que depois da emergência são lacrados, mais duas máscaras novas para o regresso 
ao quartel. Quando chegam a ambulância é totalmente desinfectada, e os dois bombeiros 
usam mais um fato de protecção individual completo nessa situação. A isto tudo ainda acresce 
os produtos de desinfecção, que são extremamente caros. Usamos primeiro uma máquina 
com um produto desinfectante, e ainda usamos uma segunda, geradora de ozono”, descreve, 
acrescentando que para tudo isto não tem havido quaisquer apoios acrescidos do Estado. 

Posto isto, o Comandante considera que “é fácil perceber o enorme esforço financeiro que 
as corporações estão a fazer, porque para além de todas as novas despesas não estão a 
faturar o que faturavam com o transporte de doentes não urgentes”. 

«Os bombeiros «Os bombeiros 
perceberam perceberam 
a gravidade a gravidade 
do momento e, do momento e, 
como sempre, como sempre, 
não hesitaram.»não hesitaram.»
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ANUNCIE AQUI!
252 312 435

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

VENDO
Terreno para construção 

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

DIVERSOS

PART-TIME
DAS 16H AS 20 H

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

TLF.: 252 044 173 

VENDO
Casa grande c/ terreno 

em Calendário.
TLM.: 969 994 181 

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

25 ANOS DE ATIVIDADE

EMPRESA 
CERTIFICADA

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

Bem localizado. 
Boa exposição solar.

TLM.: 962 189 593

VENDO
2 Máquinas de Bordar 

de 12 cabeças. 
A trabalhar.

TLM.: 969 994 181 

VENDO
Terreno em 

Cavalões 813m².
TLM.: 969 090 211

RECOLHA DE SUCATAS 
AO DOMICÍLIO

Valorizamos a sua 
sucata.

TLM.: 931 989 019 

PROCURO
Senhora p/ limpeza, 

uma tarde por semana.
967 270 930 | 252 313 061
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RELAX

PORTUGUESA 
Quarentona, meiguinha e 

carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

FAMALICÃO
Loira, sexy, magra, peito 

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

Todas as posições
 nas calmas.

TLM.: 918 081 000

1.ª VEZ
CLÁUDIA MORENA

Safadinha, magrinha, 
peluda, grelinho 

avantajado c/ oral ao 
natural, bem profundo, 
gosto de dar e reveber 

um bom sexo. Magrinha
 s/ tabus à tua espera.

TLM.: 914 481 104

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

JULIANA
Meiga, carinhosa 

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

posições. Completa.
TLM.: 911 158 272

RELAX RELAX RELAX RELAX

BRASA NA CAMA
Mamas médias, corpo quente, 

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

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

Quentinha e envolvente.
TLM.: 912 446 992

ANUNCIE AQUI
252 312 435

PORTUGUESA
TLM.: 913 152 177

HOMEM JOVEM 
Atende homens, 

senhoras e casais.
TLM.: 910 434 140

RELAX

BOAS FESTAS




