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Falar Direito,
por Costa Salgado

Anulabilidade
de deliberações
das Assembleias
de Condomínios

A esmagadora maioria das Assembleias de Condóminos deste país, é
convocada nos exactos termos, como
aqueles que aconteceram, no caso que
hoje, aqui, vos trago. Por isso, julguei
conveniente divulgar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça que vos relatarei, nesta crónica, de modo que se
corrija a convicção geral existente de que a suposta legalidade…afinal, é: ilegal!...

A DECISÃO

“A realização de assembleia de condóminos, em segunda convocatória, no mesmo dia e local, mas com a mera dilação de trinta minutos face à hora designada para a primeira convocatória, infringe o disposto no nº 4 do Artigo 1432º
do Código Civil, determinando o vício da anulabilidade de
todas as deliberações aí tomadas”.

O CASO

Uma Sociedade Imobiliária, proprietária de diversas
fracções, num determinado condomínio, intentou uma acção de anulação das deliberações sociais, da assembleia
de condóminos, dum prédio situado em Lisboa. Alegou,
para o efeito, que tais deliberações haviam sido tomadas
sem a existência de quórum deliberativo necessário.
Na primeira instância, a acção foi julgada improcedente.
Entretanto, a autora recorreu para o Tribunal da Relação de
Lisboa e conseguiu revogar a decisão proferida, pelo Tribunal recorrido.
A administração de condomínio e todos os condóminos
demandados (aqueles que haviam estado na reunião impugnada) não ficaram convencidos com a decisão do Tribunal da Relação. Por consequência, interpuseram recurso
de revista para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que
decidiu, conforme acima transcrevemos.
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Iniciativa do Museu Bernardino Machado acontecerá
a 19 e 20 de novembro

Conspirações, revoltas
e revoluções portuguesas
são o mote de mais uns
Encontros de Outono
Os Encontros de Outono
deste ano irão debruçar-se
sobre o tema “Conspirações,
revoltas e revoluções em
Portugal (1927-1974)”. Acontecerá num colóquio organizado pelo Museu Bernardino Machado, que decorre
no auditório da Fundação
Cupertino de Miranda, nos
dias 19 e 20 de novembro.
As palestras previstas no
colóquio serão realizadas
por investigadores da Universidade Nova de Lisboa,
Universidade de Paris 8,
Universidade de Coimbra,
Instituto Universitário de
Lisboa e Instituto Politécnico de Setúbal. As sessões
abordam desde «Reflexões
sobre conspirações, revoltas
e revoluções contra a Ditadura Militar e o Estado Novo
(1927-1974)» pelas palavras
de Fernando Rosas, da

Universidade Nova de Lisboa, até «As conspirações
da oposição republicana no
exílio na década de 30. Esperanças e desilusões» por
Cristina Clímaco, da Universidade de Paris 8.
A ligação da temática ao
Museu, prende-se com o facto de o patrono deste, Ber-

nardino Machado, ter sentido
de perto algumas destas revoltas e revoluções na I República, sendo de salientar a
revolução de 28 de Maio de
1926 que o levou a renunciar ao exercício do cargo de
Presidente da República, e a
exilar-se em França, a partir
de 1927, de onde combateu

a ditadura do Estado Novo
no plano doutrinal e liderando a Liga de Paris.
As inscrições para o colóquio já estão abertas e
decorrem até ao dia 17 de
novembro através do link
https://forms.gle/HGNkkGQ28jLbFpuv5 . O evento é
aberto ao público em geral, e está certificado como
Ação de Longa Duração
pelo CFAEVNF - Centro de
Formação Associação de
Escolas de Vila Nova de Famalicão para os grupos disciplinares de história, geografia, português e economia.

A APRECIAÇÃO DO SUPREMO

No recurso para o STJ, esteve em discussão a pretensão
da autora de anular as deliberações tomadas pela assembleia de condóminos, num determinado dia. A pretensão
da autora foi sustentada na ilegalidade de uma reunião da
assembleia de condóminos, em segunda convocatória, na
mesma data e meia hora depois da hora fixada, para a primeira convocatória. Trata-se, pois, de uma mera apreciação
da legalidade formal das deliberações e não do seu mérito.
A convocatória da assembleia referia expressamente
que, caso não houvesse, em primeira verificação do quórum, o número de condóminos suficiente, a assembleia reunir-se-ia em segunda convocatória, meia hora depois, desde que estivessem reunidos condóminos, cuja permilagem
ultrapassasse um quarto do valor total do prédio.
O STJ definiu, em primeiro lugar, que a menção legal
(no artigo 1432º nº 4 do CC) a “outra data” não comporta a
interpretação literal de “outra hora” ou “outra ocasião” (cfr.
artigo 9º nº 2 do CC), ao invés, deverá reportar-se a “outro
dia”. Em segundo lugar, o desiderato do regime legal é o de
que as assembleias de condóminos obtenham a maior participação possível, pois existe um interesse inquestionável
na intervenção efectiva dos condóminos, na vida e gestão
do condomínio. Em terceiro lugar, e com base nos pressupostos antes referidos, o hiato entre a primeira e a segunda
convocatórias deve ser de molde que os condóminos, que
não comparecerem na primeira data, possam organizar a
sua vida para poderem comparecer na segunda data; bem
como, prepararem a sua posição quanto às questões a serem discutidas e deliberadas. Em quarto lugar, é pertinente
a síntese conclusiva seguinte: “uma dilação de trinta minutos constitui um atraso no início da reunião, e não, uma nova
reunião.”
Por último, convém referir que, o poder atribuído pela
lei de invocar a anulação das deliberações sociais nestas
condições, pode ser sempre temperado ou limitado pelo o
instituto do abuso do direito (artigo 334º do CC).
Conclusão a retirar desta crónica: muito cuidado, com as
convocatórias dos condomínios; porque, caso não se respeite o requisito aqui retratado, e outros requisitos formais,
as deliberações poderão ser anuladas em tribunal.
REFERÊNCIAS: ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROFERIDO NO PROC. Nº 6768/19.3T8LSB, DE 21 DE SETEMBRO, DE 2021;
CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 1432º Nº4, 1433º Nº 1 E Nº 4.

Esta placa de sinalização, ou melhhor diria, “sucata”,
encontra-se à face da estrada nacional 204-5, em Avidos.
Concelho fora, perde-se a conta a sinaléctiva obsoleta,
danificada e imperceptível.
Não será caso para uma limpeza geral?!
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É a segunda operação do género nas últimas semanas

PSP deteve jovem na posse
de quase 30 doses de droga
A PSP de Vila Nova de
Famalicão continua a apertar
o cerco ao tráfico de droga.
Na madrugada do passado
sábado deteve um suspeito
de 23 anos na posse de cocaína suficiente para cerca
de 26 doses, e haxixe suficiente para duas. Foi-lhe ain-

da apreendida uma quantia
em dinheiro, 415 euros, por
suspeitas de “proveniência
ilícita”.
A operação, de acordo
com o Comando Distrital,
teve lugar na Avenida Marechal Humberto Delgado, cerca das 03h05, e no âmbito de

uma fiscalização rodoviária.
O detido foi notificado
para comparecer no Tribunal
Judicial de Vila Nova de Famalicão.
Recorde-se que há cerca
de duas semanas, a PSP realizou uma outra apreensão
de droga, desta feita envol-

vendo um jovem de 22 anos,
que se encontrava na posse
de 41 doses de haxixe. A detenção ocorreu ao início da
tarde de uma quarta-feira,
no âmbito de uma “missão de
prevenção à criminalidade”.
A droga foi apreendida e o
indivíduo constituído arguido.

GNR chamada
a confrontos
acaba por deter
suspeito de
tráfico de droga
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Fraude no comércio de veículos traz
PSP do Porto até Famalicão
Dois homens, de 43 e 44
anos, foram detidos no âmbito de uma investigação que
aponta para a prática, de
forma “organizada”, de crimes como burla qualificada,
burla tributária e falsificação
de documentos”. O esquema
relacionado com a venda de
veículos, terá causado prejuízos superiores a 1,3 milhões de euros. Os detidos
são vendedor e empresário,
respectivamente. Para além
deste foram ainda identificadas e constituídas arguidas
mais 13 pessoas, das quais
sete homens e seis mulheres.

A mega-operação desencadeada pelo Comando Metropolitano da PSP do Porto
no final da passada semana,
contou com a colaboração
do dispositivo de Braga, Vila
do Conde, Divisão de Trânsito e Autoridade Tributária
e Aduaneira. Passou por várias cidades da zona norte,
nomeadamente, Vila Nova
de Famalicão.
Em comunicado, a PSP
adianta que a operação compreendeu seus buscas domiciliárias e não domiciliárias,
e o cumprimento de diversos
mandados de apreensão de
veículos automóveis, nas

áreas do Porto, Braga, Guimarães, Maia, Matosinhos,
Famalicão, Trofa e Santo Tirso, de que resultaram:
As operações permitiram
ainda apreender onze veículos automóveis; diversa

documentação relacionada
com os ilícitos em causa;
material informático; uma
arma de fogo (espingarda)
e diversas munições; e duas
botijas de gás pimenta.

A GNR de Famalicão deteve, no início da passada semana, um jovem de 19 anos de idade na posse de quase
80 doses de droga. A operação, desencadeada pela denúncia de uma alegada situação de agressões entre vários homens na via pública, ocorreu na freguesia de Gondifelos e culminou com a detenção do suspeito.
Em comunicado, o Comando Territorial de Braga da
GNR adianta que o confronto teve lugar junto a um estabelecimento de restauração e bebidas. Os militares da
Guarda procederam à identificação dos envolvidos, sendo que, “no decorrer das diligências policiais foi realizada
uma busca às viaturas dos intervenientes, tendo sido detetado, no interior de uma delas, diverso material estupefaciente”, que foi apreendido. O suspeito de 19 anos tinha
na sua posse 38 doses de haxixe; 21 doses de cocaína; 20
comprimidos de MDMA; duas balanças de precisão; um
x-ato; e ainda 245 euros em numerário.
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Consórcio solicitou prorrogação de prazo, que será deliberado na reunião de Câmara
desta quinta-feira

Reabilitação do centro da cidade com
prazo alargado até abril do próximo ano
EXCEPÇÕES VÃO PARA TOPO NORTE DA PRAÇA D. MARIA II,
ASSIM COMO PARA AS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

As obras de reabilitação do centro da cidade só
estarão inteiramente concluídas em abril do próximo
ano, dentro de seis meses.
A novidade é avançada pela
Câmara Municipal ao Povo
Famalicense, no rescaldo de
uma reunião do presidente,
Mário Passos, com responsáveis do consórcio empresarial encarregue da sua
execução.
A excepção vai para os
trabalhos, ainda em curso,
no topo Norte da Praça D.
Maria II e de toda a Alameda
D. Maria II até à Rotunda D.
Sancho, que o consórcio adjudicatário garantiu que estarão concluídos até ao final do
presente mês de novembro.
No mesmo lote está o parque

de estacionamento da Praça
D. Maria II, que promete que
será reaberto dentro do mesmo prazo.
Entretanto, o parque de
estacionamento do antigo
Campo da Feira, junto à Praça-Mercado, estará concluído até ao final da primeira
quinzena de dezembro.
Quanto aos restantes trabalho, que ainda influem sobre a reabilitação de toda a
zona ribeirinha, junto ao rio
Pelhe, e a beneficiação de
outras ruas das imediações
da Praça Dona Maria II, a
prorrogação de prazo vai até
30 de abril do próximo ano.
De acordo com o município, o representante do
consórcio DACOP/Alexandre
Barbosa Borges, adjudicatá-

Presidente da Câmara reuniu com representante do consórcio adjudicatário na passada semana

rio da Empreitada Espaços
Públicos da área Central da
Cidade – Mobilidade/Reabilitação, alega como justi-

ficativa deste atraso de seis
meses “condicionantes relevantes motivadas pela crise
pandémica, aliada com a dificuldade no fornecimento de
materiais em tempo útil, e dificuldades na contratação de
pessoal qualificado afeto à
empreitada”. Para além disso, invoca “algumas alterações que no decurso da obra
se tornou imperioso fazer ao
projeto”.

Mário Passos
“sensível”
a argumentos
do consórcio

Mário Passos mostra-se
sensível a estes argumentos,
suportados num “parecer
técnico dos serviços municipais competentes”. Neste
sentido, o edil famalicense
já despachou favoravelmente a prorrogação do Prazo
de Execução da conclusão total da empreitada até
30/04/2022, sendo que a deliberação deverá ser submetida a votação já na reunião
do executivo municipal desta
quinta-feira, 11 de novembro.
O presidente da Câmara
reconhece que “o setor da
construção atravessa sérias
dificuldades com a escassez
de mão de obra qualificada,
e com a escassez de fornecimento de materiais, dada
a conjuntura nacional e in-

ternacional que se vive”. É
neste contexto que considera que “a Câmara Municipal
não poderia ficar indiferente
a estas condicionantes”,
não sem tentar procurar “a
melhor solução para o atraso da empreitada”. Por isso
mesmo “exigiu a conclusão
definitiva de secções do espaço intervencionado que
são vitais para a dinâmica
social e comercial do Centro
Urbano”, apesar de compreender as “dificuldades que
as empresas atravessam por
uma conjuntura de que não
são responsáveis”.

Investimento
da ordem dos
8 milhões de euros
Recorde-se que as obras
avançaram para o terreno
em meados de outubro do
ano passado, com um prazo
de conclusão de um ano, o
que apontava para que estivessem já terminadas.
O investimento, da ordem
dos oito milhões de euros,
é cofinanciado pelo NORTE
2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. A candidatura é
designada “Espaços Públicos da Área Central da Cidade – Mobilidade e Reabilitação”.

Na Praça Dona Maria II,
onde a intervenção deverá
estar pronta até ao final do
mês, incluem-se também as
ruas adjacentes, com homogeneização do piso de forma
a privilegiar o trânsito pedonal e a mobilidade suave.
A reabilitação contempla
ainda a Rua José Gomes de
Matos, e a Rua Capitão Manuel Carvalho, esta última
por onde passará a fazer-se
o acesso ao parque de estacionamento da praça. O
impacto da empreitada faz-se ainda sentir na Rua Vasconcelos e Castro e Rua de
Santo António, atendendo a
uma moderação do trânsito
automóvel, que ficará restrito
ao essencial.
Na Praça D. Maria II, toda
a zona nascente será requalificada com o objectivo de
criar uma zona de palco para
actividades lúdico-culturais.
Nesta área será ainda criada
uma zona de apoio ao palco,
o que implica a deslocação
do quiosque actualmente
existentes nas imediações
da Praça.
A intervenção na Praça
Mouzinho de Albuquerque
trata-se de uma parte sensível do projecto de reabilitação urbana, uma vez que se
trata de compatibilizar uma
zona atravessada por um
curso de água (rio Pelhe),
com a intervenção em curso
no Mercado Municipal, com
o parque da feira actual, e o
topo sul do Parque da Devesa, que fica do outro lado da
Avenida Marechal Humberto
Delgado.
Quanto à zona ribeirinha,
está prevista a destruição do
canal artificial actualmente
existente, privilegiando-se
a valorização da ponte românica. Será reforçada a
vegetação e os espaços de
retenção de água. O intuito,
a médio prazo, é o de continuar a intervenção a jusante.
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Festival está na sua 7.ª edição e decorre até ao próximo sábado

YMotion homenageia Maria João Bastos,
e traz Ricardo Pereira, Teresa Tavares
e Capitão Fausto a Famalicão
O YMotion – Festival de
Cinema Jovem de Famalicão
arrancou com a sua sétima
edição esta segunda-feira, e
prolonga-se até ao próximo
sábado na Casa da Juventude, na Fundação Castro Alves e no Centro de Estudos
Camilianos.
Os vencedores da presente edição, que conta com
cerca de 40 curtas-metragens de jovens realizadores,
com idades compreendidas
entre os 12 e os 35 anos,
serão conhecidos na sessão
de encerramento no dia 13
de novembro, pelas 21h30,
no Centro de Estudos Camilianos, num evento que
também ficará marcado pela
homenagem à atriz Maria
João Bastos e um tributo à
música dos compositores
Ennio Morricone e Bernardo
Sassetti, pelas mãos dos jovens músicos famalicenses
Inês Silva e Pedro Lima.
O destaque do Ymotion
2021 vai para a competição
de curtas-metragens, a apresentação das primeiras imagens do filme “Revolta”, com
a presença do realizador
Tiago R. Santos e dos atores
Ricardo Pereira e Teresa Tavares, o Talk & Showcase da
banda Capitão Fausto, a homenagem à atriz portuguesa

Maria João Bastos e o tributo
aos compositores Bernardo
Sassetti e Ennio Morricone.
A sessão de abertura
do festival ficou marcada
pela apresentação do filme
“Musgo”, da jovem cineasta famalicense, Alexandra
Guimarães, e pelo arranque
das sessões competitivas do
festival que que se estendem
até esta quinta-feira.
Esta edição do festival
também inclui a exposição
“INSIDE - Fotografia Documental” dedicada às curtas-metragens em competição,
que estará patente na Casa
da Juventude, e uma sessão
especial com foco no trabalho da produtora cinematográfica portuguesa Ukbar
Filmes, na seção “Novíssimo Cinema Português”, que
inclui uma conversa entre
a atriz Sónia Balacó, a produtora Pandora da Cunha
Telles e o jornalista e comissário do festival, Rui Pedro
Tendinha.
Um dos destaques da programação deste ano vai para
a apresentação das primeira
imagens do filme “Revolta”,
a primeira obra, enquanto
realizador, do argumentista
Tiago R. Santos. A exibição
de alguns excertos do filme,
ocorrerá no sábado, pelas

Instituição aderiu a iniciativa
da Protecção Civil

AML envolveu
cerca de 300 pessoas
em simulacro de sismo

17h00, na Fundação Castro
Alves, e irá contar com a
presença do realizador e dos
atores Ricardo Pereira e Teresa Tavares.
Recorde-se que se encontram em competição no
YMotion cerca de 40 curtas-metragens desenvolvidas
por jovens realizadores, entre os 12 e os 35 anos, nas
categorias “Grande Prémio
Joaquim de Almeida”, “Escolas Secundárias”, “Melhor
Documentário”, “Melhor Curta de Animação”, “Melhor
Representação”,
“Melhor
Argumento”, “Melhor Direção
de Fotografia” e “Prémio do
Público”.
O YMotion é um festival
organizado pelo Município
de Vila Nova de Famalicão

desde 2015, que se tem
vindo a afirmar no circuito
de mostras e festivais de cinema do país, servindo de
alavanca para o trabalho de
jovens cineastas dos 12 aos
35 anos de idade. Na edição
de 2020, foram recebidas
quase duas centenas de
curtas-metragens na competição e o realizador Filipe
Rufatto recebeu o “Grande
Prémio Joaquim de Almeida”
pelo seu filme “Sofia” (2019).
Para mais informações
sobre o o programa do festibval deve aceder a www.
ymotion.org.

O alarme na AML – Associação de Moradores das
Lameira tocou cerca das 11h05 da passada quinta-feira
para um simulacro de sismo, um exercício público organizado anualmente pela Autoridade Nacional de Proteção
Civil – A Terra Treme, que pretende alertar e sensibilizar
a população sobre como agir antes, durante e depois da
ocorrência de um sismo.
“Esta iniciativa permitiu a tomada de consciência dos
passos a realizar no caso de um sismo”, adianta a instituição em nota de imprensa a propósito da iniciativa que
contou com a participação de cerca de 300 pessoas, entre
utentes e funcionários. “Fizeram os três gestos de segurança para se protegerem no caso de um sismo - baixar,
proteger e aguardar, tendo mostrado muito empenho na
simulação do exercício”, refere ainda a AML, consciente
de que este tipo de acções é essencial para “salvar vidas
numa situação de emergência”.

Liberdade FC
na Maratona do Porto

O Liberdade Futebol Clube esteve presente na EDP
Maratona do Porto, realizada no passado domingo, para
uma sessão de treino.
Ao todo foram sete elementos da coletividade de Calendário que aproveitaram o evento para uma sessão de
treino e apoio aos familiares, amigos, atletas e famalicenses que também marcaram a sua presença em mais uma
verdadeira festa do atletismo português.
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Dia a Dia - Mário Martins

Pobreza na Europa e em Portugal:
o fim dos mitos…
Mas há ainda situações muito piores do que aquelas
que assinalámos anteriormente.
Em quatro países da Europa (Roménia, Bulgária,
Grécia e Espanha), nestes países, um quarto da
população estava, em 2020, em risco de pobreza ou
exclusão social! A Europa não é só a Europa das
catedrais, da modernidade, da moda internacional,
de lantejoulas e de brilhantes, e dos teatros luxuosos,
mas é também a Europa dos pobres, daquelas
crianças cujos pais não têm meios para as ter na
escola, da pobreza infantil, dos sem – abrigo,
dos idosos abandonados e de todos aqueles que não
têm para comer ao menos uma refeição por dia! Estes
são os contrastes chocantes de um continente rico
e desenvolvido, em que os países e a própria União
Europeia não conseguem desenvolver uma estratégia
que elimine os luxos sumptuários ao lado da pobreza
extrema e intolerável.

1. 96,5 milhões de pobres na Europa…
A União Europeia acaba de publicar um estudo muito interessante sobre a pobreza na Europa no ano de 2020, o ano
das catástrofes maiores da pandemia de “covid 19”. Segundo
a União Europeia, em 2020, existiam na Europa 96,5 milhões

de pessoas em risco de pobreza ou de exclusão social, o equivalente a 21,9% de toda a população da União Europeia que,
como se sabe, é de mais ou menos 500 milhões de “almas”.
Completando este número arrepiante de 96,5 milhões de
pobres, refira-se que, em pobreza absoluta, estavam 75,3 milhões de pessoas, enquanto que 27,6 milhões sofriam de privações materiais e sociais graves e 27,1 viviam em agregados
familiares com baixa intensidade de trabalho.
Ainda segundo este estudo, Portugal tinha, em 2020, 2 milhões de pessoas em risco de pobreza e de exclusão social,
20% do total da população (uma em cada 5 pessoas), o que
coloca o nosso País em 10º lugar na tabela europeia. Há muitos países (muitos deles muito mais ricos do que nós) que têm
proporcionalmente muitos mais pobres!
Bastará para tanto verificar que a média da pobreza na
União Europeia é de 21,9%, sendo em Portugal, como vimos,
de cerca de 20%. À frente de Portugal, com mais pessoas em
risco de pobreza e de exclusão social, estão países como a
Bélgica e a Alemanha, o que julgaríamos talvez impensável.
Mas, neste caso, números são números.
Curiosamente, com menos pessoas em risco de pobreza e
exclusão social (e estamos sempre a equacionar a percentagem sobre o total da população), estão países com a República
Checa (11,5%), Eslováquia (13,8%), Eslovénia (14,3%) e, sem

Opinião por Manuel Nascimento, Deputado Municipal do CDS-PP

O CDS e a atualidade
O panorama político contemporâneo tem sido
inequivocamente indissociável da História do
CDS. Como partido fundador da democracia em
Portugal, surgido em 1974 e determinante nos
eventos que culminaram na afirmação democrática de Novembro de 1975, o CDS teve sempre
uma conexão direta à História Política de Portugal. E continuará a tê-lo.
É, no entanto, inevitável que hoje, por motivos
delicados e conhecidos de todos, o CDS volte a
estar sob a luz dos holofotes da atualidade política. E permitam-me começar por dizer: entendo-o! A visão sobre o CDS
é global e nela cabem os olhares de todos os quadrantes e
ideologias políticas que verdadeiramente se preocupam com
a democracia e com o exercício dos seus valores. E assim,
acaba por se perceber que um país inteiro se debruce sobre
a situação do Partido, ao jeito de “claque futebolística”, opinando e estabelecendo preferências sobre este ou aquele,
sobre quem tem razão ou até sobre as convicções e ambições de cada um dos que ali, hodiernamente, cerram fileiras.
Estive, enquanto delegado, no 28.º Congresso Nacional
do CDS, realizado em Aveiro, onde o Partido viu a sua liderança disputada entre Francisco Rodrigues dos Santos e
João Almeida, com a conhecida vitória do primeiro. Não fui
apoiante da moção de Francisco Rodrigues dos Santos. E
não o fui por não ver nele a capacidade, determinação ou
estratégia para consolidar o CDS; porque entendia que não
estaria à altura dos pergaminhos do Partido. É, no entanto,
assim em democracia: fazem-se escolhas. E o Congresso
escolheu.
Em política, não pode ter-se razão antes do tempo, sob
pena de nos vermos alvos de uma incompreensão desmesurada e até como malfeitores ou prejudiciais. Porém, tantas
vezes o tempo se encarrega de se nos dar razão. E foi esse
o caso! Francisco Rodrigues dos Santos, Presidente legítimo do CDS eleito em Congresso - como deve ser e rezam
os estatutos do Partido - mostrou-se um líder inexperiente,
inaudível, manifestamente incapaz de fazer uso dos mais
capazes e competentes bens e recursos humanos do CDS
(do qual o exemplo mais flagrante é a posição que sempre
tomou perante Cecília Meireles, reconhecidamente a melhor
Deputada na Assembleia da República ao longo dos últimos
anos e mandatos) e, consequentemente, incapaz de unir o
Partido. Ao invés, optou por dividir, e de forma Orwelliana,
propositada ou não, acabou por estabelecer um clima de “crimepensar” que condenava os que pensavam de forma diferente do líder, em práticas até associadas a outros Partidos,
mas não ao CDS.
A mais, o Presidente do CDS tem vindo a apregoar um
“trabalho de excelência”, fruto do resultado das eleições em

que o Partido participou neste interregno, nomeadamente Regionais, Presidenciais e Autárquicas. E neste particular, de eleições Autárquicas,
devo realçar, especificamente, o excelente e notável trabalho local dos Autarcas eleitos e reeleitos pelo CDS, tantos sem qualquer interferência
da Direção Nacional do Partido, como é o caso
de Vila Nova de Famalicão, fruto do seu trabalho
e dedicação à causa pública ao longo de muitos
anos. São eles, a quem tiro o meu chapéu, os
únicos responsáveis pelos resultados obtidos.
Assiste-se então ao deleite e recreação da Direção do
Partido, ora antecipando, ora adiando um Congresso, fazendo-o de forma leviana e interessada consoante a balança vai
mexendo, mesmo ignorando uma decisão do Conselho de
Jurisdição (com representatividade maioritária de eleitos nas
listas de Francisco Rodrigues dos Santos). Um Congresso
que contava já com candidatos, assumidos e em trabalho de
campanha pelo País, e que a Direção e o Conselho Nacional
do Partido, sob as mesmas práticas ao estilo 1984, decidiu
protelar até após as Eleições Legislativas, com o propósito
que todos conhecem e reconhecem, mesmo além do término
do mandato da Direção do Partido. Inexplicável, ao ponto de
ter provocado uma debandada de militantes e quadros de extrema valorização do CDS, alguns dos quais, provavelmente,
de forma irreversível, para perda do Partido e do País.
É com uma tristeza avassaladora que vejo o meu Partido,
por quem tanto lutaram as gerações anteriores desde a sua
fundação, envolto nestas quezílias e contornos de prepotência.
Aos militantes, e em convergência com as palavras de
Nuno Melo, que declarada e convictamente apoio nesta
corrida que já não é só à liderança, mas também pela decência e legalidade, peço que se mantenham no CDS; que
não saiam; que ajudem a travar esta batalha desde dentro,
para que o CDS possa voltar a apregoar-se como o Partido
ao nível dos pergaminhos sob o qual foi fundado e sempre
reconhecido. Sobretudo, peço que possam não confundir as
instituições com quem as representa ou pretendem continuar
a representar a todo o custo.
“A política é assim”, ouve-se por aí, mais vezes do que
gostaríamos. Não, a política não é assim. A política é um
bonito e inteligente instrumento ao serviço do povo, muito
superior a estes interesses e obscenidades, que pode e deve
provocar resultados extraordinários numa comunidade. Basta que seja feita com seriedade. E quem é sério na vida, é
sério na política!
Não vale tudo. E o CDS tem de ser o exemplo de assim é.
Pelejemos por isso! Não é tarde.
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admiração, melhor com alguma admiração porque pensamos
sempre que nestes países não existe pobreza, os Países Baixos – Holanda (15,8%) e a Finlândia (15,9%).

2. Contrastes chocantes…
Mas há ainda situações muito piores do que aquelas que
assinalámos anteriormente. Em quatro países da Europa (Roménia, Bulgária, Grécia e Espanha), nestes países, um quarto
da população estava, em 2020, em risco de pobreza ou exclusão social!
A Europa não é só a Europa das catedrais, da modernidade,
da moda internacional, de lantejoulas e de brilhantes, e dos teatros luxuosos, mas é também a Europa dos pobres, daquelas
crianças cujos pais não têm meios para as ter na escola, da
pobreza infantil, dos sem – abrigo, dos idosos abandonados
e de todos aqueles que não têm para comer ao menos uma
refeição por dia!
Estes são os contrastes chocantes de um continente rico
e desenvolvido, em que os países e a própria União Europeia
não conseguem desenvolver uma estratégia que elimine os
luxos sumptuários ao lado da pobreza extrema e intolerável.
Há dias atrás, a Fundação José Manuel dos Santos atualizou os dados da pobreza para Portugal. Segundo esta entidade e os seus investigadores, os números da pobreza já não
são os avançados pela União Europeia, tendo sofrido um decréscimo acentuado, o que não deve ser obra do acaso. Assim,
em vez dos dois milhões de pobres que, segundo os dados da
União Europeia, existiriam em Portugal em 2020, ficámo-nos,
na atualidade, pelos 1,6 milhões, segundo os dados da Fundação, o que é um avança significativo na estratégia de erradicação da pobreza em Portugal.
Quando a Fundação José Manuel dos Santos deu a conhecer os números atuais da pobreza em Portugal, logo vieram
algumas organizações dizer que não eram números rigorosos
e que os pobres, em Portugal, tinham aumentado e não diminuído. Não se baseiam em nenhum estudo com credibilidade,
apenas em “impressões” que vão colhendo. Estas organizações são “mais papistas que o Papa” e embora quase todas de
inspiração cristã, parece que só lhes interessa lançar a confusão…
Ainda é muita gente? Claro que é! Enquanto houver um pobre
em Portugal, nenhum dos outros cidadãos pode dormir descansado, tendo que dar o seu contributo para erradicarmos de vez
a pobreza, sobretudo a pobreza infantil e a pobreza dos idosos.

3. As câmaras municipais…
Tenho repetido aqui que as câmaras municipais têm uma
missão e deviam ter uma ambição decisiva neste processo de
eliminação da pobreza. Eu até considero que não é difícil avançar nessa direção. O que é preciso é muito engenho, muito
trabalho e muita dedicação.
A começar por uma identificação séria e meticulosa dos
verdadeiros casos de pobreza nas freguesias do Município.
Felizmente, a nossa organização administrativa e religiosa
(freguesias e paróquias) permite uma abordagem, direi personalizada, aos casos de pobreza e de exclusão social. Daí para
a frente, e feito este trabalho com absoluta seriedade, não é difícil encontrar as causas da pobreza e combatê-las com entusiasmo e criatividade, sem obediência a padrões clássicos e a
soluções universais que só servem para agravar os problemas.
Parece não ter nada a ver com estes assuntos, mas tem.
Referimo-nos aos resultados de um inquérito/relatório internacional que estudou 30 países desenvolvidos (Portugal entrou
no grupo pela primeira vez) que pretendia saber de que forma
os habitantes destes países se sentiam atingidos pelos efeitos
devastadores da “covid 19”.
No total dos 30 países, 51% dos inquiridos disseram que
tinham sido “moderadamente” atingidos pelos efeitos e consequências da “covid” nas suas vidas. Em Portugal, essa percentagem foi apenas de 40%, o que, mais uma vez, não deve ter
sido obra do acaso…
Outro dado resultante deste inquérito/relatório que deita por
terra toda a argumentação do PCP, do BE, do PSD e do CDS,
relativamente aos cuidados de saúde que o Serviço Nacional
de Saúde presta, é que “a falta de acesso aos cuidados de
saúde é um problema pouco sentido em Portugal”…
Preocupam muito mais as alterações climáticas e a qualidade do ar…

O POVO FAMALICENSE

9 de Novembro de 2021

9

Presidente da Câmara inaugurou valência e frisou o importante papel do movimento associativo

Casa nova para a Associação Além Rio de Gavião
A Associação Cultural e
Desportiva Além Rio de Gavião inaugurou a sua nova
sede, localizada na Rua
Abade do Zamário. A cerimónia teve lugar no passado
sábado e foi presidida pelo
presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, que
aproveitou para sublinhar a
importância das associações
para as comunidades onde
estão inseridas. De resto,
disse, é essa cnvicção que
motiva o município a desenvolver “um trabalho de grande proximidade e cumplici-

dade com todo o movimento
associativo”. Esta aposta,
acrescentou, irá “continuar
para que as nossas associações possam contribuir para
o bem estar dos nossos concidadãos”.
O presidente da Associação, Sérgio Cabral mostrou-se satisfeito com as novas
instalações referindo que
“esta nova sede permite-nos
criar algumas atividades e
dar algumas condições aos
sócios que até agora não tínhamos, nomeadamente no
que diz respeito à mobilida-

de e às acessibilidades”. O
responsável assinalou ainda
que se trata de “um espaço
aberto ao público e à comunidade”.
Refira-se que a nova sede
foi criada com o apoio da Câmara Municipal e da Junta
de Freguesia. A autarquia
apoiou com o fornecimento
e transporte em camião grua
de um contentor, que custou
à Câmara Municipal o valor
de 2.460 euros e atribuiu
ainda um apoio financeiro no
valor de cinco mil euros.
Já para o presidente da

Lara Castro Campeã Nacional
de Boccia Sub-14
A Associação de Boccia Luís Silva teve em destaque, no
passado fim-de-semana, no Campeonato Nacional de Boccia
Sub-14, realizado no Seixal.
A atleta Lara Castro, e a sua acompanhante desportiva
Vânia Pinheiro, da Associação de Boccia Luís Silva, sagraram-se Campeãs Nacionais de Boccia sub–14, 2021/2022. Alcançaram o primeiro lugar só com vitórias, naquela que para a associação é a “demonstração cabal de excelência técnica e tática,
só ao alcance dos grandes campeões”.
O famalicense atleta/treinador Luís Silva diz-se “super orgulhoso com está dupla vitoriosa”, e garante que o futuro da seleção nacional “está garantido com está nova dupla famalicense”.

Junta de freguesia, António
Emídio, “Gavião tem um tecido associativo muito forte,
tem associações dinâmicas
com muitas atividades. Esta
é uma associação que faz
um trabalho excelente, que
tem um caráter social muito
importante”.
Paralelamente à inauguração Gavião acolheu a Feira do Outono promovida pela
associação de pais da Escola de Gavião.

FAC tri-campeã nacional
de badminton da 1.ª Divisão
O Famalicense Atlético Clube sagrou-se
tri-campeão nacional de Equipas Senhoras da
1.ª Divisão. A equipa venceu a fase final da
competição, sem nenhum jogo derrotado, vencendo os três encontros com uma pontuação
de 3-0.
A equipa masculina não conseguiu a mesma proeza, terminando como 6.º classificado.
Contando, por outro lado, com uma competição marcada de jogos e encontros muito disputados. Consequentemente, regressará à 2.ª
Divisão na próxima época, mas com o principal objetivo de transitar, novamente, para o
maior patamar da competição nacional.
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Exposição “InspirAção Circular”
celebra economia circular
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A Praça – Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão acolhe do início desta semana até 28 de novembro, a exposição
“InspirAção Circular”, uma mostra integrada no projeto “Praça Circular”, promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, cofinanciado pelo Fundo Ambiental, no âmbito da Estratégia
Nacional de Educação Ambiental 2020 — Produção e Consumo
Sustentáveis.
A exposição inclui mais de vinte peças produzidas por empresas do concelho famalicense, cujos produtos e serviços são desenvolvidos com base em princípios e estratégias de economia
circular, tais como: upcycling, ecodesign, partilha, reutilização e
reciclagem. Destinada a todos os que pretendem conhecer ou têm
interesse na área da sustentabilidade, a mostra pode ser visitada
em formato livre durante os horários de funcionamento da Praça - Mercado Municipal ou em
visita guiada, sob marcação prévia, através do email geral@pracafamalicao.pt. Refira-se que
a visita guiada tem caráter gratuito e a duração de 60 minutos. A reserva deverá ser efetuada
com uma antecedência mínima de 3 dias e está acessível a grupos entre oito a 20 pessoas.

Escola de Atletismo Rosa Oliveira
em destaque em Corta-Mato no Seixal
A Escola de Atletismo Rosa Oliveira obteve a sua
melhor qualificação de sempre no 31.º Corta-Mato da
Cidade de Amora, realizado no passado domingo.
Mariana Maciel obteve o 2.º lugar no escalão de infantis, Ana Faria ,juvenil, terminou em 4.º lugar, e Ana
Marinho, junior, em 3.º lugar. No setor masculino e
no escalão de juvenis, Francisco Silva cortou a meta
em 2.º lugar, João Rodrigues alcançou um 6.º lugar,
Leandro Gonçalves terminou em 8.º lugar e João Azevedo em 13.º lugar. Assim, a EARO conseguiu alcançar o 3.º lugar por equipas entre as melhores a nível nacional.
Já no Corta-Mato de Abertura da Associação de Atletismo do Porto, no passado sábado,
Benjamins A, Luís Neto foi 4.º, Beatriz Silva; em Infantis, Mariana Martins 3.ª, Rafaela Araújo
4.ª, Leonor Gonçalves 5.ª, Ana Silva 6.ª; Tiago José Silva foi 1.º; Iniciado/as, Maria Machado
5.ª, Gonçalo Rodrigues 6.º; Juvenis, Maria Baltar 6.ª. Todas as participações contribuíram
para alcançar o 3.º lugar coletivo das camadas jovens. Participaram ainda, no escalão de
veteranos: Liliana Santos 6.ª; Rui Ramos 4.º, Rui Martins 7.º.
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PASEC vence pela 4.ª vez
Prémio BPI La Caixa,
agora na vertente BPI Séniores
A PASEC venceu pelo quarto ano consecutivo os Prémios BPI e Fundação ”la Caixa”, desta vez na categoria
Séniores, nomeadamente a PASEC Habitat, Escola de
Educação Não Formal Intergeracional.
A PASEC Habitat é a Escola de Adultos de PASEC
que dá resposta aos seus grupos informais de adultos
e séniores. Pretende promover o protagonismo cidadão
dos adultos (sobretudo os desempregados ou reformados) como forma de desempenharem um papel de transformação social ativo nas suas redes de proximidade,
família ou meio com que estão envolvidos.Neste sentido, oferece aulas de Informática,
Apoio Psicossocial de Proximidade, Línguas Estrangeiras e Artes Plásticas bem como
Oficinas de Yoga, Meditação, Simbologia Grupal, Teatro e pequenos cursos de ordem
prática organizados de acordo com as necessidades levantadas pelos adultos e séniores
que frequentam a Escola.
Atualmente chega a mais de 190 adultos e séniores com uma oferta formativa e cultural
que envolve mais de dez disciplinas e oficinas técnicas, algumas ainda por arrancar.
Para a presidente da PASEC, Sara Gomes, este prémio “é mais um reconhecimento da
excelência do trabalho da PASEC na área da formação e capacitação de adultos, nomeadamente os adultos e séniores em risco de exclusão”.
Refira-se que o Prémio BPI e Fundação “la Caixa”, na categoria de Séniores, apoia o
trabalho de entidades do terceiro setor, através do financiamento de projetos destinados a
promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais velhas, proporcionando uma
vida mais independente e autónoma, em especial das pessoas que vivem em situação de
solidão.

Gerações recriou tradição
do “pão por Deus”
na semana do Halloween
A Associação Gerações, através das crianças que
frequentam o Centro Educativo da instituição, recriou a
tradição famalicense e portuguesa do “Pão por Deus”,
integrando esta atividade no “Dia de Todos os Santos” e
na festa do “Halloween”.
Depois de confecionarem os “queques” do “Pão por
Deus”, as crianças foram oferecê-los a alguns dos seniores que frequentam o Clube Sénior, acompanhando
o seu gesto com uma poesia que encheu de alegria os
mais velhos. “Seniores como estão?/Vimos abrir o coração/Muitas saudades vossas temos/Que nem os queques comemos”, declamaram, adianta a instituição.
De acordo com a Gerações, “esta iniciativa insere-se num projeto mais vasto, com o
nome “Longe da vista, mas perto do coração” que a associação está a desenvolver no âmbito das ações dedicadas à intergeracionalidade, com troca de saberes e de experiências
entre os mais velhos e os mais novos”.
Entretanto, os pais das crianças da instituição foram desafiados a participar numa atividade lúdica de Halloween para a confeção de uma escultura de abóbora. Depois de
recolherem todos os materiais e recursos de que necessitavam, onde não podia faltar uma
abóbora, puseram mãos à obra e na “massa” para construir a escultura de abóbora mais
criativa de todas. A Gerações não deixou de chamar a atenção de todos de que é preciso
reciclar e reutilizar o mais possível os materiais disponíveis.
Em simultâneo com a entrega dos filhos, os pais entregaram também a sua escultura
de abóbora que a instituição expôs nos espaços exteriores. A Associação Gerações não
deixou de sugerir aos pais que, no caso das crianças mais pequeninas, aproveitassem a
oportunidade para a “exploração sensorial do recheio da abóbora, deixando que os bebés
e os mais pequeninos possam mexer e explorar com todos os seus sentidos este recheio,
sugerindo também que o mesmo podia ser aproveitado para fazer uma compota deliciosa”.

Liberdade FC com 8 pódios
em Marco de Canaveses
O Liberdade Futebol Clube esteve presente no Corta-Mato de Abertura, no Marco de Canaveses, e alcançou
resultados promissores ao conseguir oito pódios.
Em Minis, Aurora Tavares foi 3.ª e Gabriel Sathler 2.º;
em Benjamins A, Joana Coelho foi 7.ª; em Benjamins B,
Carolina Faria foi 2.ª; em Infantis, Camila Araújo foi 18.ª
e Dinis Sousa 8.º; em Iniciados, Maria Rodrigues foi 1.ª e
Nuno Vieira 7.º; em Juvenis, Inês Sousa foi 2.ª e Beatriz
Faria 9.ª; em Juniores, Joana Ferreira foi 1.ª e Eduardo
Salazar 2.º; e em Séniores, Tânia Silva foi 2.ª sénior e 5.ª
da geral.
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Nelson Sousa e Raquel Cunha foram os vencedores da prova

600 atletas vestiram a camisola
para as 3 Horas BTT Famalicão
Cerca de 600 atletas disseram presente ao regresso
das 3 Horas BTT Famalicão,
prova organizada pela Associação Amigos do Pedal de
Famalicão (AdP). O percurso da ordem dos oito quilómetros, por entre estradas e
montes da freguesia do Louro, teve Nelson Sousa com
oito voltas, e Raquel Cunha
com seis, que foram os mais
rápidos e por isso se sagraram vencedores da prova.
Nelson Cunha elogiou a
organização e o percurso da
corrida, realçando a muita
competitividade. “Consegui
andar sempre na frente, o
percurso era longo e exigente, mas deu sempre para
controlar os adversários e
vencer. Fico muito satisfeito e acima de tudo foi muito
divertido”, referiu no final da
corrida. Por sua vez Raquel
Cunha confessou-se surpreendida pelo triunfo “este ano
fiz muita pouca competição
– apenas realizei o Duatlo e
uma prova em Espanha – e
vencer aqui deixou-me muito contente”. De resto, alega
que “a prova foi muito gira e

vencer é sempre motivo de
felicidade, e hoje correu-me
muito bem”.
Com o retomar da atividade desportiva os Amigos do
Pedal avançaram com a organização destas Confiauto
– 3 Horas BTT de Famalicão
com o objetivo de promover
a modalidade. “É fundamental que todos possamos retomar um pouco da atividade
que tínhamos antes da pandemia e quisemos dar um
sinal de que é possível con-

tinuar a promover eventos
para todos, com segurança e
em que os praticantes voltem
a sentir o prazer de competir. Foi isso que procuramos
com esta organização e
agrada-nos muito ver a satisfação de todos. Quer dos
vencedores quer dos muitos
que habitualmente vem às
nossas provas pelo prazer
de competir”, disse Paulo
Machado Ruivo, presidente
dos AdP.
Por sua vez, o presidente

de Câmara de Famalicão,
Mário Passos, acompanhou
de perto a prova e salientou a satisfação por ver
tantos atletas a retomarem
a atividade. “Famalicão é
conhecido pela qualidade
da organização de eventos
desportivos e esta prova é
um bom exemplo disso. Ver
tanta gente a regressar às
provas desportivas é também um sinal de confiança
de todos neste período pós
pandemia e um registo que

queremos salientar”, comentou a propósito.
As 3 horas de BTT são
para continuar, disse Paulo
Machado Ruivo, que lembrou que os Amigos do Pedal estão também empenha-

Filme-concerto nas Noites do Cineclube
com entrada livre
O filme-concerto “Tresor&Bosxh”, da autoria de Edgar Wright. está esta quinta-feira em
exibição no Pequeno Auditório da Casa das Artes, em mais uma sessão das Noites do Cineclube. A sessão, em parceria com o Festival Binnar, é de a entrada livre.
Ricardino Lomba e Tiago Rosendo, são quem apresenta um filme-concerto, para dar
novos sons às curtas de animação “Solar Walk” e “Jonas and The Sea”. Solar Walk de Réka
Bucsi (2018, 20 min), mostra a viagem de pessoas e das suas criações através do tempo e
do espaço. Qualquer significado de ação só existe a partir da perspetiva do indivíduo, mas
nunca é obrigatório quando se olha para ele da perspetiva de um sistema solar. Este filme é
sobre a melancolia de aceitar o caos como belo e cósmico. Jonas And The Sea de Marlies
van der Wel (2015, 11 min), apresenta uma curta-metragem de animação sobre um homem
que deixa tudo em busca de um sonho. Um sonho que todos partilhamos: a busca por um
lugar a que possamos chamar de casa, mesmo que esta seja debaixo de água.

dos em manter o Duatlo e as
24Horas BTT como provas
a organizar em 2022. “São
referências nossas que queremos manter, organizando
com qualidade e cuidado,
com o apoio dos nossos
parceiros, que tem sido fundamentais para que mesmo
com as dificuldades que
todos vivemos, possamos
continuar a organizar estes
eventos em grande escala
e com tanta gente a participar”, sustentou Paulo Ruivo.
A organização atribuiu
prémios ainda às duplas
masculinas, femininas e mistas e a todos os escalões
etários. Todas as classificações podem ser conferidas
em www.classificacoes.net .
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PS acusa Câmara de “virar as costas ao GRAL”,
Câmara remete para incumprimento de regulamento
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

A decisão da Câmara Municipal de não permitir que a
secção de futsal feminino do
Grupo Recreativo Avidos e
Lagoa (GRAL) utilizar o Pavilhão Municipal de Delães
para os seus treinos é mote
para a intervenção do Partido Socialista. O líder da concelhia, Eduardo Oliveira, reuniu com o dirigente do clube,
e apela em nota de imprensa
para que o presidente do
município, Mário Passos, e o
novo vereador do Desporto,
Pedro Oliveira, encontrem
uma solução “no mais curto
espaço de tempo, permitindo que a jogadoras de futsal
do GRAL continuem a representar Famalicão com a
dignidade desportiva que o
concelho merece e os famalicenses defendem”. Entretanto, acusa a autarquia de
“virar as costas ao GRAL e
às suas atletas”.
Antes ainda desta posição do PS a própria Câmara
esclareceu em comunicado
que a indisponibilidade se
deveu a incumprimento dos
prazos de requisição por
parte da própria colectividade.

No entanto, os socialistas lembram que a equipa
feminina de futsal do GRAL,
“é federada e está na sua
primeira temporada de competição, participando na I
Divisão da Associação de
Futebol de Braga”. Apesar
do palmarés, “está há vários
dias sem instalações desportivas para treinar”, denuncia o PS, que alerta para o
facto de ter chegado “a constar do mapa de clubes com
horários para treinar no Pavilhão de Delães na temporada 2021-2022, onde treinou
e jogou nas primeiras quatro
jornadas do campeonato em

curso”.
A cessação da disponibilidade do Pavilhão de Delães é, no entender do PS,
um episódio que demonstra
que o concelho de Vila Nova
de Famalicão “continua a
ser deficitário em matéria de
espaços desportivos, não
dispondo de condições infraestruturais para a prometida
candidatura a Capital Europeia do Desporto em 2025”.
Demonstra ainda, acrescenta, “uma incompreensível
falta de diálogo do novo executivo camarário com a associação em causa”. Aparentemente, “a Câmara Municipal

de Famalicão não fez nada
para encontrar uma solução
para que as jogadoras de futsal do GRAL possam realizar
os seus treinos”, conclui, defendendo que “num concelho
para todos, não pode haver
clubes de primeira e clubes
de segunda, nem tampouco
clubes excluídos”.
Alerta para o carácter “vexatório” que seria para o concelho “que um clube desportivo da nossa terra tivesse de
procurar as condições que
necessitam fora do nosso
concelho”.

Câmara esclarece
“nega”
No entanto, a posição
assumida pela Câmara Municipal publicamente, ainda
antes desta reunião, escla-

rece que a indisponibilidade
do Pavilhão de Delães para
a equipa feminina do GRAL
decorre do timing para a
distribuição dos tempos de
utilização dos pavilhões municipais.
“Os mapas de atribuição de tempos de utilização
nos pavilhões desportivos
municipais são atribuídos
com base no Regulamento
da Rede de Equipamentos
Desportivos, que estabelece o período de 1 a 15 de
julho para as associações
manifestarem necessidade
de ocupação dos referidos
espaços, e com base em parecer do Observatório Municipal de Desporto”, refere,
sublinhando que “a ocupação
do Pavilhão Desportivo de
Delães seguiu estas regras
e foi preenchida pelas associações que o requereram

durante o período regulamentar”. Ocorre que, acrescenta, “o Grupo Recreativo
de Avidos e Lagoa solicitou
ocupação do espaço para a
sua recém criada equipa de
fultsal feminino em setembro
do corrente ano, pelo que,
não havia possibilidade de
atendimento a essa pretensão, a não ser por desistência de alguma associação a
quem tivesse sido atribuído
a ocupação”. Esclarece ainda que de facto “chegou a
existir essa possibilidade no
Pavilhão de Delães, mas que
foi, entretanto, anulada pela
necessidade da associação
a quem foram atribuídos os
tempos referidos, de acordo
com o regulamento e nos
prazos definidos pelo mesmo”.

Agrupamento
de Escolas
de Ribeirão
distinguido
com Selo
Escola
Saudável
A Direção Geral de Educação atribuiu o Selo de
Escola Saudável, nível avançado, ao Agrupamento de
Escolas de Ribeirão. A distinção premeia as suas práticas
quotidianas na promoção da
saúde e do bem-estar da comunidade educativa.
Este selo, refira-se, reconhece as práticas desenvolvidas no ano 2020/2021 e é
válido por um período de dois
anos. Nesta edição, foram
concedidas 410 menções
“Selo Escola Saudável”, entre os níveis “Iniciação”, “Intermédio” e “Avançado”.
O Agrupamento de Escolas de Ribeirão foi contemplado com o Selo - nível
Avançado.
Em nota de imprensa, a
direcção sublinha que “foi
com grande alegria e orgulho que vimos reconhecido
o trabalho desenvolvido pela
equipa da Saúde Escolar,
recebendo pela terceira vez
o Selo”. Sublinha que tem
“consciência que ao reconhecerem as boas práticas
do Agrupamento, acresce a
responsabilidade, no sentido
de que temos de continuar a
contribuir para o bem-estar
da comunidade”.
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Ciclos ocorrem de 11 a 14 e de 25 a 28 de, respectivamente

Carne com castanhas e massas no Dias à Mesa
edição novembro
“Carne com Castanhas”
é o prato proposto em mais
uma ronda de sabores do
“Dias à Mesa”, que decorre
no fim de semana de 11 a 14.
Entretanto, de 25 a 28 de novembro a agulha muda para
as “Massas”.
O prato Carne com Castanhas traz como acompanhamento de animação um
Showcooking, a cargo da
Chef Lígia Santos que elege a castanha como rainha,
confecionando um “Creme
aveludado de Castanhas”,
na Praça – Mercado Municipal de Famalicão. O Showcooking realiza-se no dia 13,
pelas 15h00, e é gratuito, estando sujeito a disponibilidade de lugares sentados. No
mesmo dia, assinala-se também o dia de São Martinho
na Praça. Quentes e boas
e acompanhadas do vinho
novo, as castanhas vão ser
a estrela da festa, com muita
animação à mistura.
A iniciativa Dias à Mesa
“Carne com Castanhas”
conta com 18 restaurantes
aderentes. A saber o Alfa;
Amaury; Bis; Bisconde; Casa
Pêga; Churrascão Sousa;

propostas dos melhores sabores regionais combinadas
com as inesquecíveis vivências culturais do município.
Destaque para o “Passaporte Gastronómico”, que

oferece um desconto de dez
por cento nos restaurantes
aderentes. Para além disso, o
passaporte dá a oportunidade de jantar ou almoçar gratuitamente num restaurante

à escolha. Os restaurantes
aderentes vão distribuir os
passaportes já carimbados
aos clientes, com cada uma
das refeições.

“Um Desejo de Natal” concretiza
sonhos de crianças carenciadas
Fondue; Garfo Dourado;
ME.AT; Moutados; O Caçarola; Oprato; Outeirinho;
Páteo das Figueiras; Sabores do Algarve; Sara Cozinha Regional; Tosco; Vinha
Nova.
Entretanto, as Massas
que acompanham a iniciativa desportiva da Meia Maratona, que se realiza no
dia 28 de novembro, contam
ainda com um Showcooking
alusivo à temática com
uma proposta de Carbonara Tradicional, dinamizado
pelo Restaurante La Via. O
evento decorrerá no dia 27

de novembro, pelas 16h30,
na Cozinha Experimental
da Praça, sendo de entrada
gratuita.
Os restaurantes aderentes à iniciativa são os seguintes: Alfa; Bis – Pasta&Risotto; Bisconde; Bubbles; Fusilli;
Moutados; Neto; Oprato;
Príncipe; Refresco e Sabores do Algarve.
Está assim traçado mais
um roteiro para Dias à Mesa,
numa viagem única por um
património rico de sabores.
Refira-se que a iniciativa
Dias à Mesa arrancou em
2019 com um conjunto de

A Ação Social da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão quer
concretizar os desejos de Natal das
crianças famalicenses, provenientes
de famílias carenciadas. Neste âmbito, a autarquia em conjunto com a Comissões Sociais Inter-Freguesias do
Concelho (CSIF’s) vão promover “Um
Desejo de Natal”, uma ação que tem
como objetivo envolver a comunidade na oferta de prendas natalícias às
crianças, através de apadrinhamento.
A iniciativa integra cerca de duas
centenas de crianças com idades
até aos 12 anos, oriundas de famílias
identificadas pelos serviços de ação
social como sendo carenciadas. Cada criança irá escrever uma carta ao Pai Natal nomeando um desejo natalício, que os padrinhos e madrinhas procurarão satisfazer.
Os cidadãos que tenham interesse em “apadrinhar” esta iniciativa podem inscrever-se através do e-mail solidariedadesocial@famalicao.pt através do contacto telefónico
252320940 (Solidariedade Social) ou camaramunicipal@famalicao.pt (252320900).
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V Encontro da Rede de Museus de Famalicão
debatem desenvolvimento Sustentável
O V Encontro da Rede
de Museus de Vila Nova de
Famalicão é este ano subordinado ao tema “Juntos
fazemos museu. Caminhar
para o desenvolvimento sustentável”. O evento arranca
a 29 de novembro com um
debate aberto ao público no
Museu da Guerra Colonial,
em Ribeirão, tal como como
um workshop no Museu do
Automóvel, na mesma freguesia, e uma visita técnica
ao Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, destinada
às equipas dos museus famalicenses, no dia 30.
O debate do primeiro dia
do Encontro visa explorar o
pilar económico, ambiental
e social do desenvolvimento
sustentável e apresentar a
cultura como o quarto pilar,
e irá funcionar em formato
híbrido, presencial e através
da plataforma Zoom, ambos
com vagas limitadas e inscrição obrigatória através do
link https://forms.gle/Ts7Aw9ZL4VHuKKd89 .
Prevê-se uma reflexão
sobre o desenvolvimento
sustentável que abranja o
panorama
internacional,

sendo que estarão presentes oradores como Mário
Jorge Machado, da Associação Têxtil e Vestuário de
Portugal, Sara Moreno Pires,
da Universidade de Aveiro,
Fernanda Morais e Fernando Maia, do Museu da Energia de Salesópolis (Brasil), e
Manuel Gama, do Centro de
Estudos de Comunicação e
Sociedade da Universidade
do Minho, que irão despoletar a reflexão e partilhar
projetos de investigação e
boas práticas realizadas em
Portugal e no Brasil.
Neste mesmo dia, o Museu do Automóvel recebe, da
parte da tarde, uma dinâmica de trabalho participado
para as equipas dos Museus

de Famalicão. Com este
workshop, intitulado «Pegada Ecológica: um caminho a
trilhar», pretende-se revelar
o índice de sustentabilidade
dos Museus de Famalicão,
refletir sobre os resultados
obtidos com a medição da
pegada ecológica dos Museus de Famalicão, identificar ações que contribuam
efetivamente para o Desenvolvimento Sustentável e
definir estratégias de implementação das ações identificadas.
Para além das referidas atividades, o encontro
também inclui, no dia 30 de
novembro, uma visita técnica ao Museu Nacional dos
Coches, em Lisboa, dirigida

somente às equipas dos Museus de Famalicão, no sentido de capacitar e formar as

mesmas, através do contacto com boas práticas adotadas pela instituição no âmbito da gestão de coleções,
nomeadamente ao nível da
inventário, documentação e
conservação.
Refira-se que o Encontro
da Rede de Museus pretende trabalhar o papel destes
enquanto agentes transformadores no e do território,
a partir de boas práticas que
contribuam para o respetivo
desenvolvimento sustentável. O tema abordado vem no

seguimento do compromisso
assumido pelo Município de
Vila Nova de Famalicão, no
relatório de Sustentabilidade
e Responsabilidade Social,
no qual apresentou a intenção de criar ligações entre
a atividade municipal e as
metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
Para mais informações
sobre o programa dos ebcontro pode consultar a página www.famalicao.pt

II Torneio Interno de Rápidas Clube Xadrez A2D

Carlos Novais
com performance
100% vitoriosa

Vinte e quatro participantes, dos seis aos 71 anos de
idade, estiveram reunidos
no passado sábado no II
Torneio Interno de Rápidas
Clube Xadrez A2D, que se
realizou no polo desportivo
do Centro de Investigação
e Inovação do Ensino Superior, em Vale S. Cosme.
Esta competição xadrezística marcou o arranque da
época desportiva 2021/2021
do Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis e
constituiu mais um momento
marcante nos dezoito anos
de história do clube famalicense, pois retomou-se a
prática competitiva presencial na sede do CX A2D.
A direção da prova esteve
a cargo de Mário Oliveira,
Coordenador do CX A2D, e a
arbitragem por Carlos Dias.
Foram disputadas seis partidas num ritmo rápido (dez
minutos KO para cada jogador completar a sua partida.
O grande vencedor foi
Carlos Novais que alcançou
uma performance cem por
cento vitoriosa: seis vitórias
em seis jogos. Em 2.º e 3.º
lugares
posicionaram-se
Luís Romano e Luís Gonçalves, com menos um ponto,
ordenados, desta forma, pelos critérios de desempate.
Foram ainda premiados
com o 1.º lugar por escalão

Carlos Marco Pereira (Veterano), Simão Cardoso (Sub20), José Nuno Carvalho
(Sub-18), João Pedro Afonso (Sub-16), Rafael Mallier
(Sub-14), João Diogo Pereira
(Sub-12), João Araújo (Sub10), Tiago Pereira (Sub-08) e
Inês Marreiros alcançou o 1.º
lugar feminino.
Este Torneio dirigiu-se a
jogadores federados e não
federados do Clube de Xadrez A2D com o objetivo de
promover o convívio entre
os xadrezistas mais novos
e mais experientes, bem
como, divulgar “o jogo das 64
casas”, garantindo, assim, a
continuidade da formação
de jovens xadrezistas, preparando os seus atletas para
competições nas vertentes
escolar e federada.
Esta iniciativa contou com

o apoio da AXDB, CIIES-Vale S. Cosme e CX A2D e patrocínio da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão.
A cerimónia de encerramento contou com a presença do vereador do Desporto
da Câmara Municipal, Pedro
Oliveira, do presidente da
AXDB, Carlos Dias, e do Coordenador do CX A2D, Mário
Oliveira.
“Ttodos foram unânimes
em elogiar o trabalho de formação que o CX A2D tem
desenvolvido a nível concelhio, distrital, nacional e
além-fronteiras”, sublinha o
clube, que destaca contudo
a disponibilidade do vereasor
Pedro Oliveira para continuar a apoiar “as iniciativas que
o CX A2D tem apresentado
em prol da divulgação e afirmação deste jogo-ciência”.
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VENDO

Terreno de construção c/
2750m² em Calendário.

TLM.: 969 994 181

VENDO

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

VENDO

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

TLM.: 962 189 593

PRECISO

Empregada de limpeza
uma vez por semana
em S. Cosme.

252 313 061 | 967 270 930
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DIVERSOS
FRANCOIS
Picheira, pinturas
exteriores/interiores.
Construção civil.

TLM.: 911 936 098

PART-TIME

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

TLF.: 252 044 173

PRECISA-SE

Empresa do sector alimentar de ultra
congelados, em V. N. de Famalicão, recruta
Op. Fabril para o 1.º e 2.º turno.Preferência
por residentes no concelho de Famalicão.

EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

TLF.: 252 331 750

WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM

RELAX

RELAX

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

912 897 161

LOIRINHA

PORTUGUESA

GULOSA SAFADA

TRAVESTY
IZABELA

1.ª Vez, 20 aninhos 20x6
ativa/ passiva, oral natural,
beijinhos, lingua botão
rosa massagem.

TLM.: 967 893 089

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

TLM.: 912 456 012

JULIANA

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

TLM.: 911 158 272

FAMALICÃO

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

1.ª VEZ

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

910 250 124

JOANA

Jovem meiga e atenciosa.
Adoro fazer sexo. Disfrute
de várias posições.Todos
os dias. Tenho vibrador
e faço massagem.

TLM.: 915 654 526

1.ª VEZ EM
FAMALICÃO

Fotos reais. Faço oral natural,
boas mamas p/ espanholada,
69, min*t*, acessórios,
massagens. Atendo em
langeri. Venha-me
experimentar. Vais adorar.
Anal intenso.

TLM.: 913 828 287

TRAVESTY
ANDRESSA

1.ª vez, super novidade,
21 aninho. 20x6 ativa/passiva.
Oral natural, beijinhos, lingua
botão rosa, massagem
proficiona marquesa.

TLM.: 961 890 105

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

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

ANUNCIE

AQUI!

