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Amianto permanece Amianto permanece 
em cinco escolas em cinco escolas 
do concelhodo concelho

A substituição da cobertura de amianto foi desencadeada na Escola Júlio Brandão, 
mas há mais cinco, no concelho, que preservam esse material potencialmente perigoso para a saúde.
Deputado do PSD interpelou o Ministério da Educação, e diz que este “esclarece muito pouco” 
quanto ao calendário das próximas intervenções. 
Pág. 5

Homens armados 
assaltaram bomba 
de gasolina 
Pág. 3

CHMA acolhe 
40 médicos 
internos
Pág. 3

Paulo Cunha 
em debate sobre 
descentralização
Pág. 7

Eleições no PS:
candidatos
agitam-se 
Pág. 15



2 O POVO FAMALICENSE 7 de Janeiro de 2020

Propriedade e Editor: Páginas Inesperadas, Lda
NIF: 515 536 229
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.: n.º 92981
Registo do Instituto da Comunicação Social: n.º 123427
Inscrito na API 
Impressão: Naveprinter-Indústria Gráfica do Norte SA | 
Morada: Estrada Nacional 14 Km 7.05 4475-045 Maia
Tiragem: 15.000 exemplares - Distribuição Gratuita

Depósito Legal: n.º 341726/12
SEDE: Rua Camilo Castelo Branco n.º 45
Gerência: Filomena Lamego 
Diretora: Sandra Ribeiro Gonçalves
Chefe de Redação: Ana Filipa Ribeiro
Redação: Sandra Ribeiro Gonçalves 
Design Gráfico: Ana Filipa Ribeiro
Estatuto Editorial: www.opovofamalicense.com 

Email: geral@opovofamalicense.com;
           publicidade@opovofamalicense.com; 
           redaccao@opovofamalicense.com; 
TLF.: 252 312 435 | TLM.: 918 157 706 / 931 990 020
* Todos os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus 
autores.
* Todos os anúncios e fotografias são propriedades do editor, não poden-
do ser reproduzidos sem autorização por escrito.

Este é um cenário recorrente junto a um ecoponto situado 
nas imediações da  Estrada Nacional 204 

(que liga Famalicão a Santo Tirso), na freguesia de Avidos.
Quem o garante são os moradores, que se dizem cansados de assistir 

a este cenário pouco salubre. O acondicionamento do lixo 
é pouco recomendável, dizem, o que acaba atraindo animais, como de resto 

se pode ver na foto, o que só agrava mais ainda a situação...
Civismo e intervenção solicita-se, para pôr cobro ao flagelo!
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O Centro Hospitalar do 
Médio Ave (CHMA), que in-
tegra os hospitais de Fama-
licão e Santo Tirso, acaba de 
receber 40 médicos internos 
, oriundos de diversas Facul-
dades de Medicina do país, 
que aagora iniciam uma nova 
fase da sua formação. Se-
gundo o CHMA adianta em 
nota de imprensa, tratam-se 
de 32 clínicos de Formação 
Geral e oito de Formação 
Específica.

O CHMA adianta que “o 
ingresso no internato médico 
é precedido de procedimen-
to concursal para o preenchi-
mento do número de vagas 
anualmente fixadas para 
o efeito”, e salienta o facto 

de“grande parte destes mé-
dicos ter escolhido o CHMA 
como “primeira opção”, o que 
considera qye “demonstra a 
qualidade formativa da ins-
tituição e o prestígio dentro 
das instituições de ensino”.

 A colocação destes no-
vos internos do Ano Comum 
no CHMA “irá permitir que 
desenvolvam na instituição a 
sua formação prática em di-
versas áreas clínicas, sendo 
um reconhecimento de que 
o Centro Hospitalar dispõe 
de qualidade e capacidade 
técnica para colaborar na 
formação médica”.

Relativamente aos mé-
dicos que encetaram agora 
a Formação Específica, no 

seguimento da conclusão 
do Internato do Ano Comum, 
prosseguem agora a sua for-
mação nas especialidades 
de Medicina Interna (quatro 
médicos), Pediatria (dois), 
Cirurgia Geral (um) e Gine-
cologia/Obstetrícia (um). O 
CHMA sublinha que pela 
primeira vez na sua história, 
recebeu ainda uma médica 
para formação específica em 
Anestesiologia, no quadro 
de um novo programa que 
permitirá receber de dois em 
dois meses um interno desta 
especialidade, em modali-
dade de partilha com outros 
hospitais.

40 médicos internos 
concluem formação 
no CHMA

Dois homens armados e 
encapuzados assaltaram, 
ao início da noite da passa-
da sexta-feira, um posto de 
abastecimento de combustí-
veis e tentaram assaltar tam-
bém uma farmácia.

Os indivíduos estariam 
armados com um revólver, 
e terão actuado primeiro na 
farmácia de Oliveira San-
ta Maria, cerca das oito da 
noite. Uma vez no interior do 
estabelecimento, terão ame-
açado com a arma os funcio-
nários e tentaram arrombar a 
caixa registadora, mas sem 
sucesso. Fugiram.

Entretanto, terão segui-
do na direcção de Requião, 

onde visaram uma bomba de 
gasolina situada à face da 
estrada nacional 206. Trans-
portados por um veículo da 
marca Citroen, entraram na 
loja de conveniência afec-
ta ao posto e apontaram a 
arma ao funcionário, exigin-
do-lhe o dinheiro existente 
na caixa. Terão conseguido 
roubar cerca de 250 euros e 
um telemóvel. 

A GNR de Famalicão e 
de Riba de Ave estiveram no 
local para tomar conta das 
ocorrências, mas a investi-
gação prossegue a cargo da 
Polícia Judiciária.

Homens armados visam 
bomba de gasolina 
e farmácia

Contingente já está em funções
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O município de Vila Nova 
de Famalicão entrou em 
2020 com um novo instru-
mento de comunicação. Tra-
ta-se do seu site na internet, 
agora bilingue, que pretende 
acompanhar a evolução tec-
nológica da década, adap-
tando-se às novas formas 
de comunicação. Para além 
disso está formatado de ma-
neira a assegurar uma maior 
eficiência do serviço público 
de proximidade e na funcio-
nalidade. O novo site está 
disponível desde ontem, se-
gunda-feira, através do link 
www.famalicao.pt.

Para o presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, esta “será uma nova 
porta de entrada nos Paços 
do Concelho, através de um 
espaço inovador e atrativo 
onde os cidadãos podem 
encontrar um conjunto de 
informações sobre os servi-
ços municipais de uma for-
ma rápida e acessível, sem 
terem a necessidade de se 
deslocarem fisicamente aos 
serviços”.

Para além disso, a trans-
parência da gestão finan-
ceira municipal é “uma das 
grandes apostas do novo 

portal com uma área dedi-
cada à publicação dos vá-
rios apoios atribuídos, assim 
como os projetos financia-
dos”. Precisamebte convic-
to de que “a modernização 
da plataforma permite uma 
maior transparência sobre 
os processos municipais ad-
ministrativos e operativos”, o 
edil famalicense deixa cla-
ro qeu “este esforço só faz 
sentido porque colocamos 
os nossos munícipes em 
primeiro lugar e temos todo 
o interesse em aproximar o 
relacionamento entre os ci-
dadãos e a instituição”.

O portal apresenta um de-
sign minimalista e funcional, 
ajustado áquela que é tam-
bém a nova imagem do mu-
nicípio, apostando no poder 
da fotografia, na simplifica-
ção de processos e na mo-
dernização administrativa. 
Procura priorizar a atenção 
ao cidadão através de uma 
navegação mais fácil, intuiti-
va e responsiva funcionando 
como uma aplicação, adap-

tando-se a qualquer dispo-
sitivo independentemente do 
tamanho, facilitando o aces-
so à informação através de 
menus simples e objetivos. 

O site será bilingue estan-
do disponível em português 
e inglês. Divide-se em cinco 
grandes áreas, a primeira 
mais institucional diz respei-
to ao município, a área dos 
serviços para os residentes, 
outra para os visitantes com 
os vários acontecimentos 
culturais e turísticos, o setor 
dedicado à economia e in-
vestidores e, por fim, a área 
da comunicação, com infor-

mação sempre atual.
Outro dos destaques do 

novo site municipal é uma 
área de pesquisa simples, 
onde o utilizador pode co-
locar o termo que pretende 
consultar.

A existência de uma 
agenda municipal assim 
como o acesso direto às 
redes sociais do município 
é outro dos destaques do 
novo site que tem a intenção 
de aproximar, ainda mais, a 
comunicação da autarquia 
junto dos cidadãos, apostan-
do numa atitude responsiva 
onde é dada prioridade à voz 

do munícipe.
Os utilizadores podem 

aceder a três tipos diferentes 
de newsletters, uma com in-
formação generalizada, ou-
tra destinada aos turistas e 
outra para a comunidade in-
ternacional, com informação 
relevante sobre o território.

Na sequência da con-
sequente transferência de 
dados que foi necessário 
empreender, o site do mu-
nicípio esteve offline desde 
quinta-feira passada, mas já 
se encontram então em ple-
no funcionamento. 

Município lança novo site para garantir 
maior eficiência dos serviços 
de proximidade

Dádiva de Sangue 
em Riba de Ave

A Associação de Dadores de Sangue de Famalicão 
promove, an próxima sexta-feira, uma colheita de sangue 
no Salão Paroquial da Freguesia de Riba de Ave. A ini-
ciativa, aberta à população em geral, realiza-se entre as 
15h00 e as 19h00 e é feita pelo Instituto Português do 
Sangue e do Transplantação (IPST).
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Na próxima sexta-feira e domingo, 
no grande auditório da Casa das Artes 

Famalicão dá boas-vindas 
a 2020 com Ciclo 
de Concertos de Ano Novo

O Município de Vila 
Nova de Famalicão vai dar 
as boas-vindas a 2020 ao 
som dos acordes de três 
das mais prestigiadas ban-
das filarmónicas do conce-
lho. 

A Banda Marcial de Ar-
noso, a Banda de Famali-
cão e a Banda de Música 
de Riba de Ave voltam a 
protagonizar um ciclo de 
concertos de Ano Novo, 
que decorre de 10 a 12 de 
janeiro, no grande auditó-
rio da Casa das Artes. 

A iniciativa, integrada 
na programação de janeiro do espaço cultural famalicense, tem entrada livre sujeita à lota-
ção da sala, com levantamento de bilhete a partir do dia 2 de janeiro. 

A Banda Marcial de Arnoso, sob a liderança do maestro José Moura, é a primeira a 
“brindar” ao novo ano e a primeira banda filarmónica a subir ao palco do grande auditório, 
no dia 10 de janeiro, às 21h30.

Para o dia 11 de janeiro, sábado, está agendado o concerto da Banda de Famalicão, às 
21h30, dirigida pelo maestro Armando Teixeira. 

A Banda de Música de Riba de Ave, conduzida pelo maestro Hugo Ribeiro, fecha este 
ciclo de concertos de Ano Novo, com uma atuação no dia 12 de janeiro, domingo, marcada 
para as 16h30. 

Para mais informações sobre o evento pode consultar o site da Casa das Artes, em 
www.casadasartes.org. 

É sabido que, no conce-
lho de Vila Nova de Fama-
licão, persiste um conjunto 
de edifícios escolares com 
cobertura de amianto, con-
siderada uma ameaça para 
a saúde e que por isso con-
duziu a um programa de 
substituição com carácter de 
urgência. No entanto, anos 
volvidos do arranque desse 
plano, apenas a substituição 
da cobertura da Escola Júlio 
Brandão foi desencadeada, 
como de resto havia avan-
çado ao Povo Famalicense 
o presidente da Câmara 
Municipao, Paulo Cunha, no 
passado mês de Dezembro, 
à margem da Gala da Edu-
cação. Mas fica a faltar a 
substituição em mais cinco 
estabelecimentos de ensino 
da rede pública.

O assunto foi retomado na 
passada semana pelo depu-
tado do PSD na Assembleia 
da República, Jorge Paulo 
Oliveira, que acusa mesmo 
o actual Governo de escla-

recer “muito pouco” acerca 
deste processo, não obsta-
bstante as suas insistentes 
diligências parlamentares.

Recorde-se que, no início 
de novembro de 2019, Jorge 
Paulo Oliveira interpelou o 
Ministro da Educação sobre 
a problemática da existência 
daquele tipo de material nas 
EB 2,3 D. Maria II, Nuno Si-
mões, as Escolas EB 1,2,3 
de Arnoso Santa Maria e de 
Gondifelos e a Escola Se-
cundária Padre Benjamim 
Salgado.

O deputado famalicense, 
solicitou a Tiago Brandão 
que “esclarecesse que tipo 
de intervenções estavam 
programadas para retirar ou 
reduzir os problemas da pre-
sença de amianto nos esta-
belecimentos escolares de 
Vila Nova de Famalicão, sob 
a alçada da administração 
central e, até que isso acon-
tecesse, informasse qual o 
tipo de monitorização e com 
que regularidade estava a 

ser feito sobre a presença 
daquele material”. Segundo 
o social-democrata, “as res-
postas do Governo foram 
muito pouco esclarecedo-
ras”.

Sobre a Escola Secundá-
ria Padre Benjamim Salga-
do e a EB 2,3 D. Maria II, o 
Governo informou que estas 
integram a lista de escolas 
prioritárias para requalifica-
ção e monitorização, o que 
significa que  “nos próximos 
exercícios de planeamento 
de investimentos em escolas 
com 2.º e 3.º ciclos de ensino 
básico e ensino secundário”, 
estas terão “prioridade so-
bre aquelas que não tenham 
essa indicação, seja no âm-
bito do mapeamento de ope-
rações a financiar através de 
fundos europeus estruturais 
e de investimento, seja do 
mapeamento de operações 
a financiar pelo Orçamento 
do Estado”.

Já quanto às EB 1,2,3 
de Arnoso Santa Maria e 

de Gondifelos, refere o de-
putado, “o Governo pratica-
mente limitou-se a dizer que, 
comportando estes edifícios 
também o 1.º ciclo do ensi-
no básico, enquadrado nas 
competências das autar-
quias locais, estas “«em ar-
ticulação e com o apoio dos 
serviços desconcentrados 
do Ministério da Educação e 
dos órgãos de administração 
e gestão dos Agrupamentos 
de Escola, deverão promo-
ver as medidas necessárias 
para garantir boas condições 
de funcionamento dessas 
escolas”.

Já relativamente à EB 2,3 
Nuno Simões, em Calendá-
rio, o Governo diz que a sua 
modernização implica “um 
investimento avultado, tendo 
em conta a área de constru-
ção da escola, a oferta nela 
existente e o número de alu-
nos, e a sua concretização 
deverá ser enquadrada no 
quadro da insuficiência dos 
montantes para o investi-
mento em escolas no Acor-
do de parceria PORTUGAL 
2020 por comparação com o 
quadro comunitário anterior, 
atendendo à ausência ime-
diata de fontes de financia-

mento além das nacionais”.
Crítico com a faslta objec-

tiva de esclarecimento, Jor-
ge Paulo atira: “se até aqui a 
comunidade educativa fama-
license nada sabia de con-
creto sobre o denominado 
Programa de Remoção de 
Amianto nas escolas em Fa-
malicão da responsabilidade 
da administração central, vai 
continuar sem o saber. O 
comportamento do governo 
é extremamente censurável. 
Não prestar informações, 
ademais obrigatórias por lei, 
é desrespeitar os cidadãos. 
Em democracia, os governos 
existem para servir os cida-
dãos, o silêncio ou respostas 
como aquelas a que tivemos 
direito, são as respostas típi-
cas dos governos que já se 

esqueceram disto”. 
O famalicense eleito à 

Assembleia da República 
garabte que não vai “desistir” 
e irá “novamente questionar 
o governo para oferecer as 
respostas que se recusou a 
fazer”. Alem disso, conclui, 
“não deixarei de voltar a re-
cordar ao Senhor ministro da 
Educação que, desde 2016, 
o Estado está obrigado a tor-
nar publico o mapeamento 
e o planeamento das ações 
corretivas e preventivas com 
vista à eliminação e à redu-
ção do risco para a saúde 
humana resultantes da pre-
sença de materiais contendo 
amianto em edifícios públi-
cos. Informar não custa di-
nheiro”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Remoção do amianto desencadeada 
na Escola Júlio Brandão, mas fica a faltar 
em mais cinco

Manuel Augusto mantém-se 
na liderança da Engenho

Manuel Augusto de Araú-
jo foi reeleito para a presi-
dência da direção da EN-
GENHO - Associação de 
Desenvolvimento Local do 
Vale do Este, nas eleições 
dos órgãos sociais para o 
quadriénio 2020/23, realiza-
das na manhã do passado 
dia 29. A única lista apresen-
tada a sufrágio, e por si en-
cabeçada, foi aprovada com 
50 votos a favor, sem votos 
contra, brancos ou nulos.

Para o este mandato, 
Manuel  de Araújo, e toda a 
equipa que o acompanha, 
tem como grandes objetivos “continuar a assegurar a sustentabilidade económica e financeira 
da associação, proceder a obras de requalificação do Centro de Apoio Comunitário e manter 
os níveis de qualidade das respostas sociais e serviços da Instituição, sempre marcados pela  
inovação”. Paralelamente, pretende fazer com que a Engenho “nunca perdendo o seu rumo”, 
se ajuste às novas realidades e contextos do território e das comunidades que serve, assu-
mindo-se, cada vez mais, como um “parceiro e ator privilegiado, sempre ativo e interveniente 
nas dinâmicas e projetos de desenvolvimento local e comunitário no Vale do Este, nas suas 
diversas dimensões”. Consciente do “muito que já foi feito”, Manuel de Araújo refere  que quer 
que a instituição “faça ainda mais, melhor e diferente”, sabendo encontrar com “ pragmatismo” 
as melhores soluções por forma a ultrapassar eventuais constrangimentos e adversidades 
que possam surgir às organizações do setor social e solidário.

A assembleia geral continua a ser presidida por Mário Martins e o conselho fiscal por Agos-
tinho Costa. A cerimónia da tomada de posse dos membros dos órgãos sociais, agora eleitos, 
realizar-se-á no decorrer deste mês de janeiro
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As crianças da Associa-
ção Gerações assumiram, 
neste início de um novo ano,  
um conjunto de compromis-
sos individuais e coletivos 
para a defesa do ambiente, 
da ecologia e da Terra, pro-
metendo ser em cada dia 
que passa cidadãs e cida-
dãos mais verdes.

Segundo a instituição, 
“vários fatores internos e ex-
ternos contribuíram para a 
celebração destes compro-
missos de defesa individual 
e coletiva do meio ambien-
te”. Por um lado, frisa, “as 
crianças não são indiferen-
tes àquilo que as rodeia e 

às notícias que todos os dias 
entram pela escola dentro e 
pela casa que habitam”. Por 
outro, acrescenta, “a sensi-
bilização que é feita pelos 
profissionais de educação 
em torno da natureza e da 
necessidade urgente de a 
preservar, fazem com que as 
crianças sejam muitos sensí-
veis e exprimam as suas pre-
ocupações de forma muito 
expressiva”.

A título demonstrativo, a 
Gerações adianta que “uma 
menina de dois anos verba-
lizou e a educadora trans-
creveu para o papel que se 
compromete a utilizar o mí-

nimo de água possível, na 
altura da escovagem dos 
dentes; outra menina, tam-
bém de dois anos, e a sua 
família comprometem-se, a 
partir do ano de 2020, a con-
sumir produtos de produção 
biológica; uma menina de 
sete anos, do centro edu-
cativo, comprometeu-se a 
desligar sempre as luzes que 
não estiver a usar; outra me-
nina, de nove anos, assumiu 
o compromisso de não usar 
mais palhinhas de plástico, 
para diminuir a poluição do 
planeta; uma família, com a 
sua criança, comprometeu-
-se a ir para a escola a pé”.  

Há também quem decida 
“gastar menos água quan-
do toma banho, quem se 
comprometa a reduzir a uti-
lização de sacos plásticos, 
quem decida usar sempre 
sacos e guardanapos de pa-
pel, quem decida oferecer, 
no futuro, prendas naturais e 
quem, também em natais fu-
turos, passe a embrulhar as 
prendas em papel de jornal”, 
descreve a instituição, apos-
tada em potenciar a mani-
festa sensibillidade revelada 
pelas crianças, convicta de 
que “passo a passo, com 
situações concretas, com 
pequenos gestos e com a 
alteração progressiva de al-
guns comportamentos” será 
possível que as crianças 

da Associação Gerações e 
as suas famílias dêm “um 
grande contributo para o uso 
racional dos bens naturais, 
para o combate à poluição e 
para a defesa da Terra, sen-

do em todos os momentos 
“cidadãos verdes” e defenso-
res do ambiente”.

Crianças da Gerações assumem compromisso 
ambiental para 2020

Luz da Paz de Belém chegou a idosos 
e acamados em Oliveira Santa Maria

O Núcleo de Oliveira 
Santa Maria da Fraternida-
de Nuno Álvares (FNA) pro-
moveu, no passado dia 21 
de dezembro, e pelo tercei-
ro ano consecutivo, a dis-
tribuição da Luz da Paz de 
Belém, e sua mensagem, 
aos idosos e acamados da 
freguesia de Oliveira Santa 
Maria.

Nesse dia e pelos Es-
cuteiros Adultos da FNA , 
a Luz e a sua mensagem, 
chegou a quase três deze-
nas de Idosos e acamados 
da freguesia. “Um dia pleno 
de emoções e do qual saímos de coração pleno por podermos partilhar momentos de afe-
to, ternura e esperança”, sustenta o núcleo em nota de imprensa no rescaldo da iniciativa, 
assegurando que a iniciativa se manterá em 2020.

O núcleo dirige um agradecimento à Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria, pelo 
apoio, e agradece a forma como todas as famílias o recebeu.

Uma dezena de coros 
comunitários de Vila Nova 
de Famalicão uniram-se 
numa só voz e cantaram 
as músicas de Natal mais 
tradicionais, encerrando a 
campanha natalícia 2019 no 
concelho. 

O concerto teve lugar no 
passado domingo e juntou 
várias centenas pessoas, 
que formaram este mega 
coro que foi dirigido pelo ma-
estro Keith Horsfall, músico e 
professor envolvido na edu-
cação artística há mais de 30 
anos. O momento carregado 
de simbolismo e emoção en-
cheu a Praça D. Maria II com 
muitas centenas de pessoas, 

que imbuídas do verdadeiro 
espírito comunitário, partici-
param na festa.

O espetáculo foi o culmi-

nar da iniciativa “Comuni-
dades (en)Coro”, promovida 
pela Câmara Municipal de 
Famalicão, no âmbito do 

programa Famalicão Comu-
nitário, durante a época na-
talícia. 

Em palco, estiveram to-

dos os participantes dos dez 
coros representativos de 
cada uma das Comissões 
Sociais Inter-Freguesias do 
concelho, que ao longo do 
mês de dezembro trouxeram 
magia e fantasia à cidade.

Para o presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, que assistiu ao con-
certo “esta iniciativa é a pro-
va da força e do potencial da 
nossa comunidade”. “Juntos 
conseguimos fazer coisas 
verdadeiramente fantásticas 
e esta iniciativa, “Comunida-
des (en)Coro”, é prova disso 
mesmo”, afirmou o autarca 
visivelmente satisfeito com o 
sucesso desta ação.

A iniciativa arrancou no 
dia 1 de dezembro, com con-
certos todos os domingos, 
no Mercado de Natal.

Refira-se que os coros, 
que foram orientados por 
pessoas do próprio território, 
foram constituídos por pes-
soas das diversas freguesias 
que foram desafiadas a can-
tar através do programa Fa-
malicão Comunitário promo-
vido pela Câmara Municipal 
de Famalicão. 

Projeto comunitário encerrou campanha de Natal, no passado domingo

Duas mãos cheias de coros comunitários 
deram espectáculo na Praça D. Maria II

“O Traidor” nas Noites do Cineclube
“O Traidor”, de Marco Bellochio, é o filme que estreia 

a programação de 2020 do Cineclube de Joane, para a 
programação habitual das quintas-feiras. A sessão das 
Noites do Cineclube tem lugar, como vem acontecendo, 
às 21h45 no Pequeno Auditório da Casa das Artes.

O filme reporta a 1980, quando a polícia aperta o 
cerco à máfia siciliana. Tommaso Buscetta, um dos cri-
minosos mais proeminentes de Itália, foge para o Brasil, 
onde continua a dedicar-se ao crime. Quando é final-
mente preso pela polícia brasileira e extraditado para 
o seu país, faz algo de que ninguém estaria à espera: 
trair a Costa Nostra, tornando-se informador de Giovan-
ni Falcone e Paolo Borsellino, os juízes por detrás da 
enorme operação policial que ajudou a desmantelar a 
poderosa máfia italiana. Ao entregar os companheiros 
e dar informações precisas sobre as estruturas da organização e seus esquemas de cor-
rupção, Buscetta ficou para sempre conhecido como “o traidor”. É considerado o primeiro 
mafioso “arrependido” da história. 

O filme é um drama baseado em factos reais, realizado e escrito pelo aclamado realiza-
dor italiano Marco Bellocchio (“Em Nome do Pai”, “Sedução Diabólica”, “Bom Dia, Noite”, 
“Vencer”). 



Paulo Cunha, é um dos 
autarcas convidados da con-
ferência “Os Caminhos da 
Descentralização”, uma ini-
ciativa promovida pelo Jornal 
de Notícias, que vai decor-
rer no  próximo domingo no 
grande auditório do Teatro 
Rivoli, no Porto, e que tem 
na agenda o debate da des-
centralização, um tema que 
é caro ao presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão.

O edil, que é assumida-
mente um defensor da regio-
nalização, irá debater o tema 
“A educação como piloto da 
descentralização?”, pelas 
14h30, num painel moderado 
por Paula Ferreira, editora 
executiva adjunta do Jornal 
de Noticias.

Para além de Paulo 
Cunha, o debate irá contar 
também com as participa-
ções dos presidentes de Câ-
mara do Porto, Rui Moreira; 
de Setúbal, Maria das Dores 
Meira; de Sintra, Basílio Hor-
ta; e de Évora, Carlos Pinto 
de Sá.

A Lei-quadro da Des-

centralização, publicada em 
2018, provocou a reação 
negativa de um número sig-
nificativo de autarcas, que 
dizem estar a confundir-se 
“tarefização” com descentra-
lização. Por sua vez, há mes-
mo muitos que defendem a  
Regionalização.

É neste contexto que o 
Jornal de Notícias convida 
os autarcas a debater pu-
blicamente os caminhos da 
descentralização em três 

painéis sobre os temas da 
Habitação, Saúde, Educa-
ção e Financiamento, lide-
rados por autarcas com ori-
gens políticas distintas e que 
têm tomado publicamente 
posições sobre o tema.

A iniciativa inserida no 
ciclo de conferências do JN 
“Praça da Liberdade”, arran-
ca pelas 10h00, com a ses-
são de abertura a cargo do 
diretor do Jornal de Notícias, 
Domingos de Andrade e do 

presidente da Câmara Muni-
cipal de Porto, Rui Moreira. 
Segue-se o primeiro painel 
com o tema “Que obrigações 
públicas na habitação?” na 
mesa presidida por Maria 
das Dores Meira, com mode-
ração de Alexandra Figueira, 
Jornalista JN. O segundo 
painel é dedicado ao tema 
“Competências ou tarefas 
no sector da saúde?”, com 
mesa presidida por Basílio 
Horta, e moderação de Inês 
Schreck, Jornalista JN. De-
pois da pausa do almoço é a 
vez de Paulo Cunha debater 
“A educação como piloto da 
descentralização?”. Segue-
-se o painel “Como se finan-
cia a descentralização?”, 
com mesa presidida por Car-
los Pinto de Sá e moderação 
de Rafael Barbosa, Chefe de 
Redação do JN. Por fim, Rui 
Moreira debate “Descentrali-
zar para regionalizar?”.

As inscrições são gratui-
tas, mas obrigatórias até ao 
dia 10 de janeiro, através do 
site em jn.pt/conferencias.
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Quadro eléctrico 
na origem foco 
de incêndio na Riopele

Um quadro eléctrico terá estado na origem de um pe-
queno foco de incêndio ao final da manhã de ontem, se-
gunda-feira, na têxtil Riopele, em Pousada de Saramagos.

A anomalia terá sido detectada pouco depois das onze 
da manhã com a acumulação de fumo. O fogo foi extinto 
pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses, que estive-
ram no local com nove homens e três veículos. Os meios 
permaneceram no local para assegurar a ventilação do 
espaço e regresso à normalidade.

Liberdade FC com seis 
títulos regionais

Os atletas do Liberdade Futebol Clube regressaran do 
Campeonato Distrital de Corta Mato Curto, em Vizela, com 
seis títulos regionais individuais e um coletivo. Tal feito, 
veio dos atletas Ana Araújo, Inês Sousa, Joana Ferreira, 
Eduardo Salazar, Alfredo Fernandes e Tânia Silva. Cole-
tivamente, o Liberdade conquistou o 3º lugar pela equipa 
jovem feminina. Coletivamente, a equipa jovem masculina 
alcançou o 6.º lugar. No mesmo dia, Tânia Santos e Armin-
do Araújo subiram ao pódio na 32ª S. Silvestre de Esmeriz, 
no 2.º e 1.º lugar, respectivamente.

Cinco autarcas no ciclo de conferências do JN, que se realiza no próximo domingo

Paulo Cunha com Rui Moreira no Porto 
para debater descentralização

Os dois autarcas estão entre os que querem a regionalização 
e criticam frontalmente o modelo de descentralização 
empreendido pelo actual Governo



Destas 16 das “1 000 Maiores Empresas” 
sedeadas no território português, 
a Continentalmabor ocupa o lugar 25 do 
“ranking” nacional. É a rainha do tecido 
empresarial famalicense e uma das 
princesas de Portugal, com um volume de 
negócios de quase 900 milhões de euros! 
A Coindu é a segunda do Concelho de Vila 
Nova de Famalicão, ocupando o lugar 162 a 
nível nacional. Tem um volume de 
negócios de quase 178 milhões de euros. 
Fecha o pódio a TMG (lugar 251 a nível 
nacional), na sua nova versão de tecidos 
plastificados e outros revestimentos para 
a indústria automóvel. Curiosamente estas 
“três mais” do Concelho de Vila Nova de 
Famalicão têm todas uma ligação estreita 
à industria automóvel. A Continentalmabor, 
pneus, a Coindu, componentes para a 
indústria automóvel e a TMG, como vimos, 
tecidos plastificados também para 
a indústria automóvel.

1. O “ranking” das maiores

Num suplemento especial de 21 de dezembro de 2019, o 
Jornal “Expresso” publicou o “ranking” das 1 000 maiores em-
presas de Portugal, respeitante ao ano de 2 018. A próxima 
edição deste “ranking”, respeitante ao ano de 2 019, será pu-
blicada em 2 020.

Diz o “Expresso” que «o ranking das 1 000 Maiores Empre-
sas compreende as maiores empresas públicas e privadas não 
financeiras em Portugal por volume de negócios de 2 018». 
Excluem-se deste “ranking”, portanto, os bancos e sociedades 
financeiras, companhias de seguros e afins. Acrescenta o jor-
nal, numa análise muito sumária da minha parte, que estas “1 
000 Maiores Empresas” têm “um enorme peso na totalidade do 

tecido empresarial” de Portugal, são “empresas de grande di-
mensão”, são empresas cujo negócio “cresce de forma susten-
tada”, que “mais de metade destas 1 000 Maiores Empresas 
são exportadoras”, que existe uma “forte presença do controle 
estrangeiro nas 1 000 Maiores Empresas” e que estas estão 
presentes “nos mais diversos setores de atividade” (primário, 
secundário e terciário).

Entre outras “virtudes” destas 1 000 Maiores Empresas, 
contam-se a sua contribuição decisiva para a economia lo-
cal e a sua “longevidade” temporal, o que faz delas “empre-
sas maduras”, empresas que resistiram às crises económicas 
nacionais e mundiais, revelando uma sustentabilidade e uma 
capacidade produtora dignas de realce.

É muito difícil para um “leigo” como eu, “digerir” as informa-
ções globais que constam desta tabela das 1 000 Maiores Em-
presas de Portugal. No entanto, vou atrever-me a “ler” alguns 
números e indicadores que interessam ao nosso território, o 
Distrito de Braga e o Concelho de Vila Nova de Famalicão.

2. Famalicão à frente

O Distrito de Braga está excelentemente posicionado neste 
“ranking” das 1 000 Maiores Empresas de Portugal, totalizan-
do 55 empresas de todos os setores. Significativo, porém, é 
que o Concelho de V. N. de Famalicão seja o “berço” de 16 
destas empresas! Famalicão tem praticamente um terço das 
55 maiores empresas do Distrito de Braga! Se falarmos dos 14 
concelhos que compõem o Distrito, mais facilmente objetiva-
mos aquilo de que estamos a falar.

Os descendentes (nós todos, os Famalicenses, operários, 
empresários, agricultores, crianças, jovens, mulheres e ho-
mens) do velho reguengo de “Vila Nova”, de D. Sancho I, sou-
beram, como poucos, amanhar a terra, transformá-la e fazê-la 
produtora de riqueza, levando aos “confins” do mundo a sua 
agricultura, o seu comércio e a sua indústria. Tão empreende-
dores foram e são que, como sabemos, as empresas de V. N. 
de Famalicão são, globalmente, as terceiras exportadoras do 
País e as primeiras do Norte de Portugal!

Destas 16 das 1 000 Maio-
res Empresas sedeadas no 
território português, a Conti-
nentalmabor é a primeira de 
Famalicão e ocupa o lugar 
25 do “ranking” nacional. É a 
rainha do tecido empresarial 
famalicense e uma das prin-
cesas de Portugal, com um 
volume de negócios de qua-
se 900 milhões de euros! A 
Coindu é a segunda do Con-
celho de V. N. de Famalicão, 

ocupando o lugar 162 a nível nacional. Tem um volume de ne-
gócios de quase 178 milhões de euros. Fecha o pódio local 
a TMG (lugar 251 a nível nacional), na sua nova versão de 
produtora de tecidos plastificados e outros revestimentos para 
a indústria automóvel. Curiosamente estas “três mais” do Con-
celho de V. N. de Famalicão têm todas uma ligação estreita à 
industria automóvel. A Continentalmabor, nos pneus, a Coindu, 
componentes para a indústria automóvel e a TMG, como vi-
mos, tecidos plastificados também para a indústria automóvel.

Completam o quinteto “mágico” das maiores empresas de 
Famalicão e do País, as Construções Gabriel AS Couto (lugar 
319 a nível nacional), com quase 107 milhões de volume de 
negócios, e a Continental – Indústria Têxtil do Ave (lugar 375 a 
nível nacional), do Grupo Continental, com quase 93 milhões 
de volume de negócios.

3. Muita diversidade

Mas há muitas mais empresas a merecer destaque e reco-
nhecimento. Os Irmãos Vila Nova são o número 392, a nível 
nacional, a empresa de construções Alberto Couto Alves é a 
número 486, a Riopele Têxteis, a 517, a ICM – Indústrias de 
Carnes do Minho, a 549, a Continental Pneus, a 649, a Leica, 
a 749, a Telhabel, a 808, a Porminho, a 898, a Salsa, a 944, a 
M. Couto Alves, a 974 e a Primor, a 994.

Num “livrinho” publicado há mais de trinta anos em V. N. 
de Famalicão, em que vários escritores nacionais foram con-
vidados a descrever e a comentar o Concelho, as suas gentes 
e o seu “ícone” mais representativo, Camilo Castelo Branco, 
Urbano Tavares Rodrigues, um dos escritores convidados que 
tem no “livrinho” um pequeno texto, diz o seguinte: «Famalicão 
é hoje (há mais de trinta anos atrás) uma pequena cidade in-
dustrial com suas euforias de desenvolvimento e suas nódoas 
persistentes que vão do desemprego à vergonha conformada 
do trabalho infantil».

Urbano Tavares Rodrigues podia ter alguma razão, ao 
tempo, para tecer estes comentários. Os seus argumentos fo-
ram-se esvaziando com o tempo, lentamente, mas sustentada-
mente, e o que ontem podia conter alguma verdade é, nos dias 
de hoje, uma mentira escabrosa.

Com efeito, nos últimos quarenta anos, V. N. de Famalicão 
afirmou-se como grande potência industrial, no contexto nacio-
nal e no contexto internacional. Já não é hoje uma “pequena 
cidade industrial” à procura do seu espaço, mas um Municí-
pio dinâmico, empreendedor, capaz e inovador. Já se tornou 
anacrónico falar do desemprego em massa, quando o desem-
prego, em V. N. de Famalicão, é “residual” e “técnico”. Muito 
menos em trabalho infantil, de fato uma tenebrosa realidade 
de outros tempos. Tudo é diferente e diferente para melhor…

Bom ano para todos…

Dia a Dia - Mário Martins

As 1 000 maiores!
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Atlético Clube de Vale S. Martinho 
termina e começa o ano 
com vários pódios

O Atlético Clube de Vale São Martinho teve 
uma época festiva muito preenchida a nível 
de provas com a conquista de alguns troféus 
individuais.

No passado dia 28 o atleta Patrício Castro 
foi 2.º classificado da São Silvestre de Vieira 
do Minho, com um tempo de 36m41s. No dia 
seguinte o mesmo voltou a subir ao pódio na 
São Silvestre de Amares como 2.º Veterano, 
percorrendo os dez quilómetros da prova em 
39m16s.

Entretanto, no passdo sábado, disputou-se em Vizela o Regional de Corta-Mato Curto 
da Associação de Atletismo de Braga, que contou com representação em cinco escalões 
diferentes. A melhor classificaçao foi para o colectivo feminino que obteve o 6.º lugar, se-
guindo-se o 8.º lugar de Saran Castro em Iniciados, e de Rui Araújo e Patrício Castro, que 
concluiram a prova em 9.º lugar nos escalões Juniores e Veteranos, respectivamente. A 
mesma classificoação coube ainda ao colectivo masculino. Para além disso, a Infantil Rita 
Castro foi10.ª classificada, e ainda Roberto Machado ficoi em 29.º lugar no escalão Sénior, 
sendo que Tiago Azevedo  se classificou em 39.º no escalão Veteranos. 

Já na manhã do passado domingo novamente Patrício Castro venceu em Veteranos 
Masculinos, e foi 3.º da geral individual na Runbanada, prova de dez quilómetros realizada 
em Cabeceiras de Basto.
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Augusto Santos Silva, 
Ministro no atual, e do ante-
rior Governo, bem como no 
Governo de José Sócrates. 
É este socialista, que tem 
angariado os holofotes sobre 
para si.

O Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Santos Silva, 
afirmou em Coimbra, para 
graduados portugueses no 
estrangeiro, que “um dos 
problemas das empresas 
portuguesas é a sua fraquís-
sima qualidade de gestão”.

Este politólogo, não deve 
ter a perfeita noção, de como 
a sua opinião se encontra 
desfasada da realidade em-
presarial portuguesa: ou não 
conhece a realidade empre-
sarial, ou está completamen-
te desatualizada.

Os empresários portu-
gueses são os autênticos 
heróis desta nação. Estão 
completamente sufocados 
por um Estado socialista 
subserviente, assente numa 
esfera de políticos ineficien-
tes, esses sim com uma fra-
quíssima qualidade.

Este ministro, já nos tem 
habituado a outras tristes 
afirmações.

Em 2017 apelidou a Con-
certação Social por Feira de 
Gado. Em 2015, foi despedi-
do do seu espaço de opinião 
da TVI.

Nesta última, quis fazer 

crer, que seria uma manobra 
da direita para limitar a liber-
dade de expressão. Depois 
soube-se que foi substituído 
pelo atual Presidente da Câ-
mara de Lisboa, do Partido 
Socialista.

O Diretor de informação 
daquele canal deu a saber 
que “Augusto Santos Silva 
não voltou à TVI24 por ser 
malcriado”.

Este ministro socialista 
tem demonstrado um com-
pleto alheamento à reali-
dade do nosso país, e mais 
concretamente do sistema 
fiscal das empresas portu-
guesas. Estas tem presente 
uma paleta muito completa 
de impostos.

Têm um sócio, o Estado, 
que impõe uma parte dos 
lucros para si: IRC - Imposto 
de Rendimento sobre Pesso-
as Colectivas; Derrama Mu-
nicipal; Derrrama Estadual; 
Tributação Autónoma.

Estes são os mais visí-
veis, mas não escapam a 
um conjunto de impostos 
indiretos: Imposto de Selo; 
IMT - Imposto sobre Imóveis; 
Impostos sobre Viaturas o 
Imposto sobre Veículos (ISV) 
e o Imposto Único de Circu-
lação (IUC) entre outros.

Tem também uma tribu-
tação pesada pelos salários. 
Tendo o pagamento à sua 
mercê da segurança social e 

os fundos de compensação 
ao trabalho.

Esta é uma síntese da 
carga fiscal que as empresas 
se encontram sujeitas. Ainda 
que seja ajustada consoante 
o setor de atividade onde se 
movimenta.

Além da carga fiscal, es-
tão ainda obrigados a um 
conjunto infindável de buro-
cracias e de suspeição cons-
tantes de todas as entidades 
públicas e no final das contas 
são vistos pelos governantes 
como fracos gestores.

Os Socialistas vêm os 
empresários como uns mal-
feitores sem escrúpulos, 
sempre dispostos a contor-
nar o sistema fiscal e as re-
gras da sociedade!

Ainda assim assentam 
neles o crescimento econó-
mico do país. Curioso…

OPINIÃO, por Raquel Pinto, 
Dirigente Nacional da Juventude Popular

Santos Silva, o inimigo 
do empresário

FC Famalicão regressa 
às vitórias e ao 3.º posto 
no Campeonato

O Futebol Clube de Fa-
malicão (FCF) estreou-se 
em 2020 bda melhor forma, 
regressando às vitórias na 
Liga NOS, frente ao Vitória 
Futebol Clube, que derrotou 
por três bolas a zero em jogo 
da 15.ª jornada realizado en-
trou com o pé direito no novo 
ano, ao bater o Vitória Fute-
bol Clube por 3-0, em partida 
respeitante à 15.ª jornada da 
Liga NOS realizada no pas-
sado domingo no Estádio 
Municipal.

O marcador desempatou 
ao minuto 24 por intermédio de Pedro Gonçalves. O FCF manteve-se por cima no jogo e o 
segundo golo apareceu por Anderson, com um remate sem hipóteses de defesa para o guar-
da-redes da baliza adversáriA. O resultado final foi selado por Uros Racic.

Com esta vitória, o FCF regressa ao 3.º lugar da tabela classificativa, beneficiando da der-
rota em Sporting Club de Portugal em casa frente ao Futebol Clube do Porto, que segue à sua 
frente com 38 pontos, mais onze que a formação famalicense. Por sua vez, a distância para 
o 4.º classificado, o Sporting, é de apenas um ponto (o FCF tem no momento 27 e o cluibe de 
Lisboa 26).

Na próxima jornada, o FCF visita o terreno do Boavista. O jogo está agendado para as 
18h00 do próximo sábado.
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A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, numa 
parceria com a Universidade Lusíada de Famalicão, vai insta-
lar dez estações meteorológicas para monitorização da qua-
lidade do ar no território. 

Os equipamentos serão implementados ao longo deste 
ano, em vários locais do concelho: no Centro Escolar de Ri-
beirão, EB1 de Oliveira S. Mateus, Centro Escolar de Joane, 
Centro Escolar do Louro, EB1 de Cabeçudos, EB1 de Gondi-
felos, EB1 de Landim, na Universidade Lusíada, na Casa do 
Território, no Parque da Devesa, e na EB1 Vale do Este. 

O objectivo é recolher e analisar as seguintes variáveis: 
velocidade do vento, direção do vento, quantidade de chuva, 
temperatura, humidade relativa, pressão atmosférica e inicio 
ao estudo da variável de dióxido de carbono. 

O projeto está enquadrado na política de educação am-

biental e, simultaneamente, educativa da autarquia famali-
cense, uma vez que os equipamentos instalados vão permi-
tir a recolha de dados com o envolvimento de estudantes e 
docentes no processo. Nesse sentido, nos últimos dias os 
agrupamentos de escolas participantes no projeto estiveram 
envolvidos num conjunto de iniciativas formativas com a Uni-
versidade Lusíada para uma boa exploração dos equipamen-
tos a instalar.

Refira-se ainda que a parceria com a Universidade Lusía-
da de Famalicão permitirá a aquisição, monitorização, trata-
mento e divulgação dos dados recolhidos à comunidade.  O 
objectivo da iniciativa é contribuir para uma melhor compre-
ensão e gestão das variáveis associadas ao meio ambiente. 
O projecto terá a duração de três anos.

Estações meteorológicas vão monitorizar qualidade do ar 
no concelho



13O POVO FAMALICENSE7 de Janeiro de 2020



14 O POVO FAMALICENSE 7 de Janeiro de 2020

Rui Rio esteve 
em Famalicão para 
contacto com apoiantes

Rui Rio, candidato à lide-
rança do PSD nas eleições 
que estão marcadas para 
este sábado, dia 11, esteve 
na passada sexta-feira ao 
fim da tarde em Vila Nova de 
Famalicão, onde teve a opor-
tunidade de contactar com 
militantes e apoiantes locais. 
De entre estes apoiantes 
destacam-se figuras bem co-
nhecidas do PSD local, tais 
como os advogados João 
Castro Faria e Correia Araú-
jo, Joaquim Vale, ou Arlindo 
Ferreira, entre outros. Refi-
ra-se ainda a presença do 
cabeça de lista do PSD no círculo eleitoral de Braga nas últimas legislativas, André Coelho 
Lima, de Guimarães, e que aliás surge na foto ao lado de Rui Rio.

O encontro, que não constava na agenda de campanha daquele que é actualmente o presi-
dente do PSD, decorreu numa pastelaria em pelo centro da cidade e foi aproveitado para uma 
troca de impressões sobre as eleições no partido e sobre a actual situação do PSD.

Durante este convívio, Rui Rio “manifestou a sua satisfação por vir a Vila Nova de Fama-
licão, terra de onde é natural a sua mulher e onde tem familiares e amigos, mas onde não 
conta com o apoio da estrutura local do partido”, sustenta em nota de imprensa o movimento 
de apoio à sua recandidatura, segundo o qual o candidato manifestou ainda o “desejo de que 
o processo decorra com tranquilidade, mostrando-se confiante no critério dos militantes que 
vão votar e na sua capacidade de votarem livre e conscientemente”.

Recorde-se que as eleições para a presidência do PSD decorrem no próximo sábado dia 
11, na sede concelhia do PSD, entre as 14h00 e as 20h00 horas. Para além da votação para a 
liderança o acto eleitoral destina-se igualmente a escolhuer os delegados ao 38.º Congresso 
do PSD, evento que terá lugar no próximo dia 7 de Fevereiro na cidade de Viana do Castelo.

A Concelhia do Partido 
Social Democrata (PSD) de 
Vila Nova de Famalicão é a 
segunda maior do país com 
militantes com quota válida e 
que estão por isso em con-
dições de escolherem o pró-
ximo presidente do partido 
nas diretas marcadas para o 
próximo sábado, 11 de janei-
ro. Ao todo são 1408 os mili-
tantes que podem exercer o 
direito de voto, o que repre-
senta um peso de 3,48 por 
cento da possibilidade total 
de votos nacionais, segundo 
adianta a concelhia em nota 
de imprensa. À frente de Fa-
malicão, só a concelhia de 
Lisboa com 2235 militantes 
com situação regularizada.

Em Famalicão, as elei-
ções vão ter lugar na sede do 
partido, na rua Adriano Pinto 
Basto, entre as 14h e as 20h. 
Podem votar os militantes 
que regularizaram quotas 
até 22 de dezembro, sendo 
obrigatória a apresentação 
de um documento de identi-
ficação (cartão de cidadão, 
carta de condução ou pas-

saporte).
O presidente da Comis-

são Política Concelhia, Pau-
lo Cunha, sublinha que “é um 
orgulho e um enorme motivo 
de satisfação a existência de 
um tão alto número de mili-
tantes com a situação regu-
larizada, sinónimo da vitali-
dade do PSD de Vila Nova 
de Famalicão e da maturida-
de política e democrática dos 
seus militantes”.  

Em termos de militantes 
ativos, Vila Nova de Fama-
licão tem neste momento 

2458 cidadãos nas suas 
fileiras, o que representa 
2,29 por cento dos militantes 
social democratas do país 
que são atualmente 107422. 
Destes, 40436 estão em si-
tuação de exercer o voto nas 
diretas de 11 de janeiro. 

Concelhia do PSD 
de Famalicão é a segunda 
do país com mais peso nas 
diretas do próximo sábado
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Directas do PSD têm lugar no próximo sábado

Paulo Cunha indicado
mandatário distrital 
de Luís Montenegro

Paulo Cunha, presidente 
da Comissão Política Conce-
lhia do PSD de Vila Nova de 
Famalicão, é o mandatário 
distrital de Luís Montenegro 
para as diretas que no próxi-
mo sábado que vão eleger o 
próximo presidente do parti-
do, ou pelo menos decidir os 
candidatos que vão a uma 
segunda volta. 

O social-democrata que 
dirige da concelhia fama-
license entende que “Luis 
Montenegro é o candidato 
que está melhor colocado 
para unir o PSD e para ga-
nhar o país. Tem um profundo conhecimento  do partido e do país, está disponível, tem sentido 
de responsabilidade, tem ideias e uma grande abertura para interagir com os militantes e com 
a comunidade na construção de um projeto sólido para que Portugal tenha uma alternativa à 
atual governação socialista”.

Em Famalicão, as eleições vão ter lugar na sede do partido, na rua Adriano Pinto Basto, 
entre as 14h e as 20h. Podem votar os militantes que regularizaram quotas até 22 de dezem-
bro, sendo obrigatória a apresentação de um documento de identificação (cartão de cidadão, 
carta de condução ou passaporte).

A concelhia do Partido Social Democrata (PSD) de Vila Nova de Famalicão é a segunda 
maior do país com militantes com quota válida e que assim estão em condições de esco-
lherem o próximo presidente do partido nas diretas de 11 de janeiro. São 1408 militantes 
famalicenses que podem exercer o direito de voto, o que representa um peso de 3,48% da 
possibilidade total de votos nacionais. À frente de Famalicão, só a concelhia de Lisboa com 
2235 militantes com situação regularizada.

Concelhia a votos a 1 de Fevereiro

PS: candidaturas 
agitam-se a três 
semanas de eleições

Já é conhecida a data em que a Comissão Política Concelhia do PS vai a votos: 1 de 
Fevereiro. Com o acto eleitoral a cerca de três semanas de eleições, as duas candidaturas 
formalizadas medem forças entre iniciativas e manifestações públicas de apoio.

Os cerca se 800 militantes com direito de voto terão de escolher entre Rui Faria, que 
assegurou o último mandato na liderança da estrutura local do partido, e Eduardo Oliveira, 
que cedo se assumiu como seu adversário.

EDUARDO OLIVEIRA APRESENTA 
MOÇÃO EM JANTAR 
COM MAIS DE 500 PESSOAS

A candidatura de Eduar-
do Oliveira à concelhia do 
PS Famalicão, sob o lema 
“Pela Mudança, Devolver 
a Esperança”, marca na 
agenda o próximo sábado 
para o momento da apre-
sentação da sua Moção 
Política. O evento, que 
terá lugar em Outiz, tem 
já a presença confirmada 
de mais de 500 pessoas, 
garante a organização em 
nota de imprensa.

Segundo a candidatura, 
o evento irá decorrer “num 
ambiente de proximidade 
com os militantes e simpatizantes, destacando-se o espaço destinado à apresentação, que 
possuirá um configuração de 360 graus”, um formato que apresenta como “representativo 
da envolvência de todos e para todos”, desígnio que a candidatura “Pela Mudança, Devol-
ver a Esperança” defende como “pilar fundamental da militância socialista em Famalicão”.

Além da apresentação da Moção Política, irá também ser anunciado o mandatário con-
celhio da candidatura.

RUI FARIA APRESENTA MANDATÁRIO
E DEFENDE DIRECTAS PARA ESCOLHA 
DE CANDIDATOS 

A candidatura liderada 
por Rui Faria, sob o lema“-
Famalicão precisa do PS” 
apresenta Pedro Marcelo 
Santos Silva como man-
datário para a Educação, 
Modernização e Causas 
Sociais. O jovem professor 
famalicense, mestre em 
Matemática, com um per-
curso cívico empenhado 
nas causas sociais e da 
juventude, é apresentado 
numa nota de imprensa em 
que a candidatura sublinha 
o seu “percurso de militân-
cia de vários anos na JS, 
tendo sido um ativista das causas socialistas na sua freguesia natal, S. Tiago de Antas”.

A candidatura “Famalicão precisa do PS” aproveita ainda para divulgar duas das suas 
medidas, inseridas no capitulo do desenvolvimento e modernização do partido. Uma delas 
aponta para a defesa de eleições diretas para escolha dos primeiros candidatos à Câmara 
Municipal e Assembleia Municipal. Rui Faria assume o compromisso de apresentar, pri-
meira reunião da Comissão Politica resultante das eleições, a proposta de eleição directa 
dos cabeças de lista à Câmara e Assembleia Municipal, “num claro sinal de abertura do 
Partido”. Para além disso, defende “a composição das listas à Câmara Municipal e Assem-
bleia Municipal com, pelo menos, 30 por cento de jovens, num claro sinal de participação 
e renovação do PS”.

Entretanto, remete para 18 de Janeiro a apresentação da sua moção estratégica.

Famalicense arbitrou jogo decisivo 
do Viana Volley Cup

O famalicense José Barbosa, árbitro da 
Federação Portuguesa de Voleibol e per-
tencente aos quadros da Associação de 
Voleibol de Braga (AVB), dirigiu no Viana 
Volley Cup 2019, o jogo decisivo do escalão 
de Sub-21 femininos que opôs a ES Ma-
deira Torres e o VC Viana “C”. O jogo que 
acabou com a vitória da equipa de Torres 
Vedras por três sets a zero (25-20; 25-10; 
15-7) teve como 1.º Árbitro José Barbosa 
e como 2.º Árbitro Hélder Gomes, também 
ele pertencente à AVB. 

O torneio internacional de voleibol juve-
nil, organizado pelo Voleibol Clube de Viana, decorreu entre 26 e 29 de dezembro em Viana 
do Castelo e contou com a participação de mais de 1200 jovens oriundos de 29 clubes de 
Portugal e Espanha.

Ténis: Mafalda Guedes vence 
Masters Juvenil no Jamor

A atleta famalicense, Mafalda Guedes, 
foi a grande vencedora do Masters Juvenil 
Sub 16, último torneio do ano do calendário 
competitivo da Federação Portuguesa de 
Ténis que se realizou de 27 a 29 de Dezem-
bro no complexo de ténis do Jamor.

Os Masters consiste num torneio em que 
participam as oito atletas mais bem classifi-
cadas do ranking nacional. Depois de ven-
cer o seu grupo sem perder qualquer set, na 
final Mafalda Guedes venceu a atleta Matil-
de Morais, na final, por 7-6 (4) ; 6-2.

No rescaldo de mais uma conquista, a 
atleta fala de um “ano muito positivo”, em que que conquistou cinco títulos de campeã nacio-
nal, juntando a alguns títulos em torneios internacionais.
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“Todos por Todos” e o di-
reito à autodeterminação dos 
jovens foi o tema da Assem-
bleia Internacional Juvenil 
2019 (AIJ 2019) organizado 
pela PASEC, em parceria 
com o Instituto português da 
Juventude, e com o apoio 
do Programa Erasmus+. O 
evento realizou-se entre os 
dias 26 de dezembro 2019 
e o dia 2 de janeiro 2020, e 
contou com a presença de 
quarenta delegados jovens, 
eleitos a partir de dezenas 
de encontros locais e que 
permitiram constituir o ple-
nário juvenil que deu forma à 
AIJ 2019.

 O evento deu forma ao 
projeto Discovery, apoiado 

pelo Programa Erasmus +. 
Tanto o projeto como a os en-
contros de trabalho e o even-
to final, que teve lugar em Vi-
seu, tiveram  como principal 
objetivo levar centenas de 
jovens em risco de exclusão, 
a descobrir e experimentar 
o seu primeiro projeto de 
Diálogo e aproximação aos 
Decisores Políticos regionais 
e nacionais, acentuando a 
importância dos processos 
de diálogo estruturado e ao 
mesmo tempo alertar para 
importância da participação 
das comunidades juvenis no 
seu todo, tendo como refe-
rência a nova Estratégia da 
União Europeia para a Ju-
ventude 2019-2027.

Segundo a PASEC, “a 
nova Estratégia Juventude 
19.27 deixa claro enquanto 
objetivos gerais promover a 
participação dos jovens na 

vida democrática, e o seu 
envolvimento social e cívico, 
nomeadamente os jovens em 
especial risco de exclusão”. 
Assim, tendo como pano de 

fundo a nova Estratégia Ju-
ventude 19.27, o documen-
to final da AIJ 2019 deixou 
como pontos de reflexão que 
“é necessário permitir aos jo-
vens ser arquitetos das suas 
próprias vidas, apoiar o seu 
desenvolvimento pessoal e 
crescimento no sentido da 
autonomia, reforçar a sua re-
siliência e proporcionar-lhes 
as competências de vida ne-
cessárias para enfrentarem 
um mundo em mudança”. Ao 
mesmo tempo, acrescenta a 
organização da Assembleia, 
“constata que é preciso 
incentivar os jovens e for-
necer-lhes os recursos ne-
cessários para se tornarem 
cidadãos ativos, agentes da 

solidariedade e da mudança 
positiva inspirados nos valo-
res da UE e numa identidade 
europeia”. Acrescenta ainda 
que “é preciso melhorar as 
decisões políticas no que 
respeita ao seu impacto so-
bre os jovens em todos os 
setores, designadamente 
o emprego, a educação, a 
saúde e a inclusão social e 
contribuir para a erradicação 
da pobreza juvenil e de todas 
as formas de discriminação, 
e promover a inclusão social 
dos jovens”.

O projeto Discovery con-
tinua com a realização de 
mais dois eventos de carater 
nacional.

 

Bloco questionou 
Governo sobre 
qualificação de 
estruturas de cuidados 
de saúde primários

O Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre os 
cuidados de saúde primários no Agrupamento de Centros 
de Saúde (ACES) do Ave, concelho de Vila Nova de Fa-
malicão, através de uma pergunta dirigida à Assembleia 
da República, e que regateia esclarecimentos sobre “se 
vão ser efetuadas obras de beneficiação e ampliação da 
unidade de Famalicão, situada na Avenida 25 de Abril; se 
na USF Antonina, situada em Requião, vão ser realizadas 
obras de adaptação e beneficiação; se está prevista a 
construção da nova unidade de saúde em Joane, e que 
diligências vão ser desencadeadas nesse sentido”.

As questões foram formuladas no rescaldo de uma reu-
nião entre José Maria Cardoso, deputado do partido eleito 
pelo circulo eleitoral de Braga nas últimas eleições legisla-
tivas, e Raquel Azevedo, dirigente concelhia e distrital do 
Bloco, e a direcção do ACES do Ave, presidida por Ivo Sá 
Machado, e na qual constataram que três das unidades 
deste ACES “carecem de intervenção”.

Em nota de imprensa a propósito da iniciativa, o Blo-
co esclarece que “pretende aferir se estas obras vão ser 
efetuadas, de modo a que a população servida por estas 
unidades possa ter acesso a cuidados de saúde de proxi-
midade em instalações consentâneas”, atendendo então 
às debilidadaes que estão identificadas no terreno.

Recorde-se que o ACES do AVE dá resposta a uma po-
pulação de mais de 124 mil pessoas, residentes no conce-
lho de Vila Nova de Famalicão. A resposta é assegurada 
actualmente por um total de 72 médicos/as, 90 enfermei-
ros/as e 49 secretários/as clínicos/as.

A Escola Atletismo Rosa 
Oliveira (EARO) conquis-
tou vinte e três pódios no 
Campeonato Regional Cor-
ta Mato Curto, na cidade de 
Vizela.

Individualmente conquis-
tou doze títulos Campeões 
Regionais, três Vice-Cam-
peões, Cinco Sub Vice Cam-
peões Regionais e quatro 
pódios colectivos,Campeões 
Regionais de Benjamins a 
Juvenis femininos,Campe-
ões Regionais Benjamins a 
Juvenis masculinos,Cam-
peãs Regionais Absolutas 
femininas e Vice Campeões 
Regionais Absolutos mascu-
linos.

Em destaque pela equi-
pa Joanense estiveram os 
seguintes atletas: em Ben-
jamins feminino e masculi-
no, respectivamente, foi 1.ª 
Mariana Maciel,  3.ª Mariana 
Martins, 1.º Tiago Silva e 3.º 
Simão Azevedo; em Infantis 
feminino e masculino, res-
pectivamente, foi 1.ª Leonor 
Silva, assim como 1.º Gon-
çalo Rodrigues; em Iniciados 
feminino e masculino, res-
pectivamente, foi 1.ª Ana Fa-
ria, 2.ª Bruna Pereira, assim 
como foi 1.º Leandro Gonçal-
ves e 3.º João Azevedo.; em 
Juvenis feminino foi 1.ª Ana 
Marinho e em masculinos doi 
1.º Francisco Silva e 2.º João 
Rodrigues; em Juniores foi  
1.ª Beatriz Fernandes, 2.ª 
Diana Silva e 3.ª Cátia Silva, 
sendo que em masculinos 
ficou em 1.º Rui Oliveira. 
Já em Veteranas F40 foi 1.ª 
Anabela Silva, em Veteranas 
F50 foi 1.ª Rosa Oliveira, e 
em Veteranos M50 foi 3.º 
José Araújo.

Para além destes atletas 
consagrados com o pódio, 
a EARO levou ainda á com-
petição mais 16 que também 
obtiveram bons resultados.

Direito à autodeterminação dos jovens 
foi o tema da Assembleia Internacional Juvenil 2019

EARO com 23 pódios 
em Corta Mato Curto 
realizado em Vizela

Associação Amigos do Cavalo Feiras
 de V.N. Famalicão e Eventos

Rua D. Sancho I n.º 1059 4760 Calendário V.N.Famalicão

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

 
Nos termos da lei e do disposto no artigo 25, 26, 29 alinea C do 
art. 39 e art. 47 e 57, dos estautos da Associação Amigos do Cavalo 
e Feiras de Vila Nova de Famalicão e Eventos, são convocados os 
senhores associados para estarem presentes na Assembleia Geral Or-
dinária a realizar-se no dia 27-01-2020, pelas 20h30, no auditório dos 
Bombeiros Voluntários de Famalicão qua amavelmente cedeu o espa-
ço para o efieto com a seguinte ordem de trabalhos.

1- PONTO ÚNICO

Eleição para todos os orgãos sociais da Associação para o biénio de 
2020/2021
(Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal)

A Assembleia Geral Ordinária reunirá à hora marcada na convocató-
ria se estiverem mais de metade dos associados com direito a voto, 
ou meia hora depois com qualquer número de associados presentes 
(art.43 dos estatutos).

Vila Nova de Famalicão, 7 de janeiro de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

David Abílio Liberal Ferreira
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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 
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VENDO
T2 em Oliveira

 S. Mateus c/ vaga de
 garagem. 79.000€.

TLM.: 914 904 464

VENDO
T3 em esmeriz com 

garagem para 4 carros 
Como novo. 120.000€

TLM.: 914 904 464

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

TRESPASSE
bar totalmente equipado, 

possiblidade de trabalhar fora 
de horas. Local com muito 

movimento. Capacidade para 
100 lugares e 2 esplanadas
TLM.: 962 189 593

VENDO
Loja/ Armazém

 em Vila das Aves. 
Bom preço.

TLM.: 914 904 464

ARRENDA-SE
Escritório 

e garagem no Ed.
 Domus III. Rua 

Conselheiro Santos 
Viegas, n.º 26.

TLM.: 961 206 822

VENDO
Antiguidades

TLM.: 961 699 265

ALUGO
T3 junto à cidade 

c/ vaga. 570€
TLM.: 914 904 464

ARRENDO
Terreno A206 

Famalicão - Póvoa 
c/ 8100m². Bom preço.
TLM.: 914 904 464

ALUGO
T3 Covêlo c/ lugar p/ 

2 carros. Cozinha mobilada
 c/ placa e forno. 500€

TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE
T3 c/ terraço. 

Centro da cidade. 600€.
TLM.: 914 904 464

PRECISA-SE
Funcionário c/ carta de condução 

c/ experiência na entrega 
e montagem de mobiliário domèstico. 

Enviar curriculum vitae para
 decoratimoveis@gmail.com

ALUGA-SE
Ideal para salão de estética 

c/ 44m2 casa de banho. 
Esmeriz-V.N.F. Bom preço!
TLM.: 925 073 876

VENDE-SE
1.º LOTE: TERRENO DE CONSTRUÇÃO

Com 468m², frente para duas ruas. Rua da Fonte Velha
 e Rua Padre Manuel Jácome. Preço 28.000€

2.º LOTE: 390m² RUA PADRE MANUEL JÁCOME
Com o preço de 25.000€. VENDA PARTICULAR

ARNOSO SANTA EULÁLIA.
TLM.: 917 461 497

PRECISA-SE
Cozinheiro/a, ajudante 
de cozinha e serventes.
TLM.: 914 343 385

EMPRESA NO SETOR ALIMENTAR DE 
ULTRA CONGELADOS EM FAMALICÃO
Recruta Op. Fabril para 1.º turno. 

Preferência por residentes 
no concelho de Famalicão.
TLF.: 252 331 750

ALUGO
Quartos só p/ mulheres 

c/ restante da casa 
equipada + extras.

TLM.: 933 529 260

PRECISA-SE
Funcionário para 
trabalhar no ramo 

automóvel 
(limpezas, montagem 

e desmontagem 
de veículos).

TLM.: 963 926 364

ALUGO
Quarto a senhora

 ou menina.
TLM.: 968 074 196

PRECISA-SE
Cavalheiro para oficina c/ 

carta de condução que saiba 
soldar. Pode ser reformado.
TLM.: 912 689 441

PRECISA-SE
Cozinheiro/a.

TLM.: 913 330 904

FIRMA EXPORTADORA 
DE CONFEÇÕES 

EM JOANE
Admite para a secção 
de corte operadoras 
para máquinas de
 estender malhas.

 Ordenado a combinar.
TLM.: 937 241 706

CAVALHEIRO
60 anos, muito carente, procu-
ra senhora de qualquer estado 

social. Ajuda nas despesas.
TLM.: 911 911 743

ALUGA-SE
Suite complata 
c/ TV e Internet.
TLM.: 913 155 230

ALUGA-SE
Quarto em 
Famalicão.

TLM.: 913 155 230

FAZEMOS
LIMPEZAS

Serviços de 
limpeza, lojas, 

empresas, escritórios. 
Orçamentos Grátis.

TLM.: 935 772 711

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

LIGUE: 969 257 802 
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RELAX

PORTUGUESA 
Quarentona, meiguinha e 

carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

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

PRINCESINHA
Corpinho Danone, cara 
linda, magrinha, safada, 

lábios de mel, 
pele macia, oral

 delicioso. Foto real. 
Venha conferir.

TLM.: 917 695 497

HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

FAMALICÃO
Jovem, corpo e 

rosto de boneca. 
Faço um convívio cheio

 de carícias e massagens.
 (Não atendo privado).

TLM.: 915 551 751

MAIS UMA SEMANA
É só para quem 

gosta de O natural 
molhadinho 

do início ao fim. 
Das 8h às 22 horas.

15 Beijinhos.
TLM.: 911 977 202

BELA
 MULATA

Educada, discreta, fogosa e 
gostosa. Sou bem meiguinha, 
peito XXL para espanholada, 

mi... e oral ao natural. Adoro por 
trás. Completa.Todos os dias.

TLM.: 912 053 845

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

DOCE 
MULHER
40tona, toda boa. 

Adoro dar 
miminhos e 
beijinhos.

Meiguinha, 
simpática. O 

natural delicioso. 
Atende nas

calmas.
 910 735 530

PEQUENA 
CABRITINHA

Loira, sexy, 
oral natural 

e muitos beijinhos.
TLM.: 911 158 272

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

PORTUGUESA
24 anos, linda, 

meiguinha 
e safada em 
apartamento 

secreto, 
com acessórios.

TLM.: 910 824 869

PORTUGUESA
Peludinha, cheinha, deliciosa, 

loira, sexy e sensual. 
Pronta para te dar prazer. 

O natural.

TLM.: 917 392 262

FAMALICÃO
Travesty Aghata 1.º vez nova, 
21 aninho. 23x7 ativa/ passiva, 

oral natural, beijinho, lingua, 
botão rosa. Massagem.

TLM.: 925 069 830

FOTO REAL
1.ª VEZ 

23 aninhos. O Natural, gostoso, 
69, mi..., a vontade, peito XL, 
durinho, natural para uma boa 
espanholada. Massagem na 

marquesa/cama, anal apertadi-
nho e acessórios. Dou beijinhos 

e sou meiguinha. Atende em 
lingeri nas calmas. APT. privado.
TLM.: 912 014 548

1.ª VEZ 
Travesti Morena da cor do pecado. Foto Real, dote de 
ferro XXL, rabo guloso, O natural, linguados profundos, 

massagem, duche, leitinho, 24 horas.

TLM.: 911 730 262

PROCURO NOVAS
 AMIZADES COM 

SENHORAS DISCRETAS

TLM.: 913 357 424

RELAX RELAX RELAX




