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Falar Direito,
por Costa Salgado

PERSI
(PROCEDIMENTO

EXTRAJUDICIAL
DE REGULARIZAÇÃO
DE SITUAÇÕES
DE INCUMPRIMENTO)

Hoje falarei dum tema –
que reputo ser muito oportuno – denominado PERSI
(Procedimento Extrajudicial
de Regularização de Situações de Incumprimento).
Na realidade, perante
a extinção das apelidadas
“moratórias” (que foram activadas durante a “pandemia”) os incumprimentos,
perante os bancos, sucedem-se. E, será importante conhecer este regime de protecção, em relação ao incumprimento.
O PERSI é um procedimento que corre termos junto
da instituição bancária credora e visa alcançar um acordo,
entre o banco e o cliente bancário, no caso de haver atraso
no pagamento das prestações de crédito e, consequentemente, situação de incumprimento.
O propósito maior do PERSI é evitar que cliente e
instituição bancária tenham de encaminhar o caso para
tribunal. Evita-se, assim, os inconvenientes duma acção
executiva e garante-se uma maior agilidade no processo
de renegociação da dívida.
É tamanha a importância deste procedimento que, recentemente, o Tribunal da Relação de Lisboa, no Processo nº 5633/18.6T8FNC, decidiu que a preterição do PERSI
constituía uma excepção dilatória inominada (causa de
extinção da instância executiva).
Eis a decisão: “Não tendo a instituição de crédito diligenciado, antes da instauração da acção executiva, pela
implementação do PERSI, verifica-se uma excepção dilatória inominada, por falta de um pressuposto processual
ou uma condição de procedibilidade da pretensão, que
é de conhecimento oficioso, ante a imperatividade dos
princípios e regras impositivas, estabelecidas no DL n.º
227/2012, de 25-10.”
Ainda resulta da aludida decisão que, “perante a mora
no cumprimento do contrato de mútuo (no caso, de crédito
à habitação) liquidável em prestações, o credor mutuante
(o banco) pode exigir o cumprimento do contrato (isto é, o
pagamento das prestações já vencidas e do capital das
prestações ainda não realizadas), perdendo o devedor o
benefício do prazo (art. 781.º do CC); em alternativa, o credor pode fazer cessar o contrato por resolução e exigir a
devida indemnização, tendo direito à restituição do capital
ainda em dívida (descontando o já pago), acrescido dos
juros moratórios legais”.
Porém, nos termos da Lei (DL n.º 227/2012, de 25-10) e
desta decisão que aplicou tal regime, o banco, antes de intentar a acção executiva, terá de usar o PERSI, facultando
ao devedor, a possibilidade de retomar o cumprimento das
obrigações contratuais.
Se, porventura, o banco avançar para cobrança coerciva das quantias em dívida, sem utilizar o referido procedimento, previamente, tal circunstância constituirá um
fundamento para que o executado (devedor) possa defender-se por embargo e, por consequência, obtenha a declaração de extinção da execução
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Concelho assina protocolo com A Oficina, para a criação do
Centro de Estudos Alberto Sampaio

Famalicão e Guimarães unidos
na preservação do legado
de Alberto Sampaio
A figura histórica de Alberto Sampaio une o Município de Vila Nova de Famalicão à instituição cultural,
A Oficina, Centro de Artes
e Mesteres Tradicionais de
Guimarães, tutelada pela
Câmara Municipal de Guimarães. Foi aprovado, na
reunião de Câmara do passado dia 25 de novembro, a
celebração de um protocolo entre as duas entidades
que visa o desenvolvimento
de ações de parceria para
a criação e divulgação do
Centro de Estudos Alberto
Sampaio (CEAS).
O objectivo é a instituição de um diálogo estreito
entre as partes envolvidas
no acordo, no que refere ao
planeamento e concretização de atividades de caráter
científico e cultural, de forma
a que o Centro de Estudos
se constitua como um polo
de divulgação do pensamento e da obra de Alberto Sam-

paio, da manutenção da sua
memória e do despertar de
novas ideias e projetos que
tenham esta personalidade,
de importância nacional e internacional, como referência
primeira.
Com a assinatura deste
protocolo de colaboração
- válido por um ano e renovado automaticamente por
iguais períodos, salvo disposição contrária das partes

envolvidas -, o município famalicense passa a integrar
o núcleo de entidades fundadoras do CEAS, onde se
insere instituições como a
Academia das Ciências de
Lisboa, Museu de Alberto
Sampaio, Casa de Boamense, Sociedade Martins Sarmento, entre outros.
O Centro de Estudos Alberto Sampaio, localizado
na sua casa de nascimento,

em pleno centro histórico
de Guimarães, é um espaço
de arquivo e de estudo, que
também se assume como
um núcleo difusor do pensamento e da obra do seu
patrono, honrando a sua memória através da instigação
de novas pesquisas e ações.
Entretanto, no próximo dia
1 de dezembro, pelas 15h00,
será entregue na Casa do
Território, no Parque da Devesa, o Prémio de História
Alberto Sampaio a António
Castro Henriques, vencedor
da edição de 2021. Trata-se
de uma distinção dinamizada
anualmente pelo Município
de Vila Nova de Famalicão,
através do Arquivo Municipal Alberto Sampaio, juntamente com os Municípios de
Guimarães e Braga, a Sociedade Martins Sarmento e a
Academia das Ciências de
Lisboa.

Os moradores das imediações da Avenida do Brasil
(Estrada Nacional 206), à saída de Famalicão
na direcção de Guimarães, em Gavião, já não podem
com o estrondo que os carros fazem ao passar sobre uma zona
onde recentemente foi aberto um buraco.
Reclamações, já lá vão muitas, mas não está fácil fazerem-se ouvir. Enquanto isso continuam a levar com o eco que abana
com a estrutura das casas e lhes põe os nervos em franja.
Vá lá! É assim tão difícil ver o que se passa e encontrar solução?!
Depósito Legal: n.º 341726/12
SEDE: Rua Luís Barroso n.º 146 - 4760-153
Vila Nova de Famalicão
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Diretora: Sandra Ribeiro Gonçalves
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Quadro pandémico agrava-se Famalicão

3

NÚMERO DE CASOS QUASE DUPLICOU NO ESPAÇO DE UMA SEMANA.
DE 69 O CONCELHO PASSOU PARA 136 E APROXIMA-SE DO “VERMELHO”
NA ESCALA DE GRAVIDADE
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

A incidência da Covid-19
em Vila Nova de Famalicão
subiu para mais do dobro no
último mês, de acordo com
os boletins semanais através
dos quais a Direcção Geral
de Saúde (DGS) monitoriza
a situação concelho a concelho.
Os números conhecidos
no final da passada semana
apontam a existência de 136
casos positivos da doença
por cem mil habitantes, nos
últimos 14 dias, bem acima
dos 69 que surgiam evidenciados no relatório da semana anterior. Ou seja, no
espaço de uma semana, o
concelho tem quase o dobro dos casos, evidenciando
uma evolução negativa de
quase cem por cento. Por
isso, passa do terceiro grau
de maior gravidade pandémica para o quarto, vendo
agravado cada vez mais o
seu tom alaranjado no quadro referencial. De resto,
a comparação feita com a

Estado de Calamidade a partir de 1 de dezembro:
Governo agrava medidas para conter pandemia

última semana também se
aproxima com a realidade de
29 de outubro, uma altura em
que Famalicão registava 64
casos por cem mil habitantes
nas duas últimas semanas,
ou seja, no espaço de um
mês o concelho tem mais 72
casos.
Em todo o caso, a situação não é comparável à
de há um ano, uma altura
em que o concelho surgia a
vermelho carregado nos bo-

letins semanais publicados
pela DGS, inscrito no índice
de maior gravidade pandémica – acima dos 960 casos por cem mil habitantes.
Nessa altura Famalicão contabilizava 2.107, mais 1.971
positivos.
Depois de a 29 de outubro contabilizar 64 casos,
a semana seguinte, de 5 de
novembro, foi de queda para
os 58. O concelho passava
do terceiro grau de maior

O agravamento da situação vai de encontro ao que vem acontecendo no mundo e no
país, e que, de resto, justificou a adopção de novas medidas restritivas por parte do Governo.
A partir de 1 de dezembro, declarado que será o Estado de Calamidade, as orientações
são para testagem regular; obrigatoriedade do teletrabalho sempre que as funções o permitam; uso obrigatório de máscara em todos os espaços fechados; apresentação do certificado digital obrigatória no acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento
local, eventos com lugares marcados e ginásios; exigência de teste negativo obrigatório
(mesmo para as pessoas vacinadas) para as visitas a lares, visitas a pacientes internados
em estabelecimentos de saúde, grandes eventos sem lugares marcados (ou em recintos
improvisados) e recintos desportivos, discotecas e bares.
No que toca às movimentações de entrada no país, será exigido teste negativo obrigatório, havendo mesmo lugar a um quadro de sanções fortemente agravadas para as
companhias aéreas que não cumpram com esta exigência.
Especificamente para o período pós-festas de final de ano, a semana de 2 a 9 de janeiro
será de contenção dos contactos, sendo que o teletrabalho será obrigatório sempre que
as funções o permitam. As aulas recomeçarão apenas a 10 de janeiro, e as discotecas e
bares voltam a estar encerrados.
gravidade pandémica para
o segundo, significando um
desagravamento. A evolução foi no mesmo sentido
na semana seguinte, com
uma queda menos expressiva. Ainda assim, Famalicão

passada dos 58 para os 56
casos por cem mil habitantes
e 12 de novembro. Mantinha-se no segundo grau na escala de gravidade.
A semana seguinte, de 19
de novembro, foi já de subida

para os 69 casos por cem mil
habitantes, subindo um grau
na escala de gravidade pandémica, a terceira, passando na última semana para a
quarta.
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Quem são os novos protagonsitas
do xadrez da governação autárquica?
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Pedro Oliveira,
entre a “nostalgia”
da docência e o
“estimulante”do cargo
“Nostalgia
e
grande expectativa”. Estes foram os
sentimentos
que
assaltaram Pedro
Oliveira
quando
percebeu que estava confirmada a
sua eleição como
vereador da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão.
Ainda que, ocupando o quinto lugar da
lista da coligação
PSD/PP, só perante uma hecatombe
eleitoral não o seria.
A nova cara do
actual
executivo,
um professor de
Educação Física de
43 anos, casado e
pai de duas filhas, dá a cara pelos pelouros do Desporto, Cultura e Associativismo, talvez aqueles que significam a maior
moldura humana de agentes parceiros e externos ao município.
“Nostalgia porque, a eleição como vereador representaria,
desde logo, fazer um interregno na atividade como professor,
profissão que escolhi e exerci, e que sempre me realizou pela
circunstância de poder ter uma ação efetiva e determinante
nos alunos, uma influência praticamente só está ao alcance da
profissão docente. Expectativa, na medida em que o desafio
que se seguiria era obviamente, uma oportunidade nova e única, numa dimensão diferente das experiências que tinha tido
até ao momento”, justifica.
Passado mais de um mês da chegada à governação municipal, Pedro Oliveira faz “um balanço muito positivo”, e diz-se
estimulado para prosseguir este novo rumo da sua vida. Foi
“um tempo que passou muito rápido, dividido entre a necessidade de conhecer as pessoas e as instituições, a organização
e analisar os diversos dossiês de cada pelouro”, alega, assumindo que “os desafios que o exercício de um cargo público
impõe são estimulantes”. Para o vereador, “poder corresponder às expectativas das pessoas, e poder contribuir para a afirmação e diferenciação do nosso território, são talvez os mais
evidentes, e para os quais me sinto preparado e bem acompanhado”.
Com a faceta protocolar inerente à função, confessa que lidar “com a naturalidade possível e com grande sentido de responsabilidade”. Pedro Oliveira deixa claro que, como docente,
se habituou “ao escrutínio permanente, seja pelos alunos, pelos colegas e pelos pais da comunidade educativa onde estava
inserido, mas também pelos meus atletas, ou também nas instituições onde tive responsabilidades”. No seu entender, “esta
experiência adquirida vai, certamente, ser uma ajuda importante” para este papel de vereador, que caracteriza como “um
enorme privilégio”.
Pedro Oliveira vereador, que sucede a Pedro Oliveira professor, dividia o seu quotidiano entre a escola, o treino desportivo e o dirigismo associativo. Para além de professor de
Educação Física, foi Subdiretor do Agrupamento de Escolas
Camilo Castelo Branco. Paralelamente, tinha ainda atividade
como treinador de atletismo, assim como responsabilidades
dirigentes na Associação de Atletismo de Braga e na Federação Portuguesa de Atletismo.Instado sobre este presente poder ser o seu futuro, responde: “o presente é aqui”.

Pedro Oliveira, 43 anos, Luísa Azevedo, 41 anos, e
Hélder Pereira, 37 anos, são as novas caras da governação municipal.
Chegaram ao executivo na sequência dos resultados
eleitorais do passado dia 26 de setembro, e estão em
funções desde o início de outubro, depois da cerimónia
de posse que ocorreu a 10 de outubro.
O Povo Famalicense foi saber que sentimentos os
assaltaram quando perceberam que se abria uma nova
página das suas vidas, e a forma como encaram o exercício do cargo e o futuro político, agoram que integram o
elenco da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Luísa Azevedo,
uma vida que
“mudou radicalmente”
“A nossa vida
pessoal mudou radicalmente, com a
exigência de disponibilidade e de
entrega que temos
que ter neste cargo”. Quem o constata é a vereadora
Luísa Azevedo, que
aos 41 anos de idade é uma das novas
caras do executivo
municipal, assumindo os pelouros da
Juventude, Turismo
e Voluntariado.
A sexta vereadora eleita na noite
eleitoral que definiu
o jogo de forças na
governação autárquica em Vila Nova
de Famalicão, abandonou o “frenesim” da sua atividade profissional no Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, em Joane, e do desenvolvimento de atividades nas
associações de cariz religioso, social, desportivo e político
para encarar de frente novas tarefas, que lhe exigem “sentido de responsabilidade”, mas não sem a “alegria por poder
trabalhar diretamente, como autarca, no desenvolvimento da
minha terra”.
Lembrando o dia “diferente” que encontrou quando enfrentou o primeiro dia da função de vereadora, mostra-se motivada com a oportunidade de “conhecer pessoas, ambientar-me
a um novo espaço, a uma nova rotina, a um novo contexto”.
Por isso, passado mais de um mês do exercício do cargo,
o que pode ser considerado pouco, entende que o “balanço
é positivo”. “A dinâmica de Famalicão é fortíssima, algo que
conhecia e a que tive de me adaptar, desde o primeiro dia, até
porque foi esse o compromisso para com os famalicenses”,
sublinha.
Confrontada com a versão menos técnica e mais protocolar do cargo que ocupa, Luísa Azevedo adianta que
o encara com “uma certa normalidade”, até porque ainda
não se considera uma figura pública. “Preocupo-me, essencialmente, em desempenhar com competência a minha
função”, frisa, reconhecendo embora que a face protocolar
da função é um desafio difícil para a “pessoa prática” que
se assume, pouco habituada a protocolos. “Mas faz parte”,
conclui.
Desafiada a falar de futuro, inscreve a linha do horizonte no mandato que assumiu, e que tem um ciclo de quatro
anos: “o futuro mais imediato, até daqui a quatro anos, é por
aqui e ocupará todas as minhas energias até ao último dia
do meu mandato. Além disso, logo se vê”.

Hélder Pereira,
da advocacia para
a governação municipal
com “responsabilidade”
“Servir a causa pública em Vila
Nova de Famalicão
é um desafio que
impõe responsabilidade, não só pela
exigência
permanente mas, sobretudo, pelos patamares
que
pretendemos
alcançar”. As palavras são de Hélder
Pereira, o último vereador da coligação
PSD/PP a confirmar
a sua eleição para
o executivo da Câmara Municipal na
noite eleitoral de setembro último.
O advogado de
37 anos, a quem
foram entregues os
pelouros do Ambiente, Bem Estar Animal, Defesa do Consumidor, e Gestão Cemiterial, conta já com alguma experiência
política. Nos últimos anos tornou-se habitual ouvi-lo como
porta-voz das posições do CDS-PP na Assembleia Municipal.
Abandonada que está a lida inerente a uma profissional
liberal na área da Justiça, o vereador mostra-se ciente da
“responsabilidade” de servir o projecto político da coligação
Mais Acção Mais Famalicão “que tão bons resultados tem
trazido para o nosso território”.
O barómetro destas primeiras semanas como vereador
em plenitude de funções pode ser prematuro, mas tornou-se
para si claro que “o exercício de um cargo público desta natureza exige-nos disponibilidade permanente”. E é isso que
pretende dar, na certeza de receber enriquecimento pessoal
e o sentimento de gratidão por poder “servir Famalicão e os
famalicenses”.
Postas mãos à obra de uma nova face da sua vida profissional, Hélder Pereira não quer deixar de agradecer a forma
como foi recebido por toda a equipa governativa, reconhecendo aos vereadores que transitaram do anterior executivo
um cuidado extremo na integração dos novos elementos da
equipa. De resto, considera que essa segurança na forma
como foi integrado é essencial para encarar os desafios que
se lhe colocarão com conforto: “senti que fui recebido numa
equipa forte e coesa e isso obviamente me fez sentir a segurança necessária para abraçar com determinação os desafios que se avizinham”. Agradece ainda aos colaboradores
dos serviços que tem sob sua “toda a solidariedade desde o
primeiro momento”.
Consciente da posição que ocupa no xadrez da governação municipal, o vereador desvaloriza a exposição mediática
a que passa a estar sujeito, assumindo mesmo que “não é
um facto sobre o qual debruce muito o meu pensamento”. “O
objectivo é, todos os dias, cumprir da melhor forma o mandato para que fui eleito, e se isso pressupõe exposição pública
que estarei preparado para a encarar. O que me preocupa
diariamente é cumprir o protocolo que esta equipa assumiu
com os famalicenses na última campanha eleitoral”, clarifica.
Instado sobre o seu futuro, desvaloriza: “não gosto de fazer planos a longo prazo, prefiro focar as energias nos desafios do presente. Estarei por aqui enquanto me sentir útil
a este projecto, e enquanto este projecto precisar de mim
por aqui”.
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Fim de linha para o contabilista que desviou mais de 1,5 milhões de euros de clientes
e sentenciou alguns à falência

Tribunal Constitucional nega recurso a Mário Pena
e valida sentença de 6 anos e meio de cadeia
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

O Tribunal Constitucional
(TC) rejeitou o recurso de
Mário Pena, que tem uma
sentença de seis anos e seis
meses de prisão para cumprir, no processo em que foi
condenado por 45 crimes de
abuso de confiança qualificada, fraude fiscal, e falsificação de documentos. Foi
ainda responsabilizado pelo
desvio de cerca de 1,5 milhões de euros de clientes do
escritório de contabilidade
ANEP, do qual era gerente.
A nega do Constitucional

esgota as possibilidades de
recurso do técnico oficial de
contas, colocando-o no fim
de linha da hierarquia judicial
e perante a iminência de ter
de cumprir a pena pela qual
está condenado.
Na conhecida fraude
da ANEP, as vítimas foram
clientes que confiavam a
Mário Pena montantes para
pagamento de contribuições
à Segurança Social e Finanças, acabando por se deparar com dívidas astronómicas, o que sugeria o desvio

destas verbas para outros
fins. Em muitos casos, o
passivo acumulado das dívidas conduziu os clientes da
ANEP à falência.
No decurso do processo
ficou a saber-se que estes
montantes tiveram como
destino contas às quais tinha
acesso, e que muitos dos recursos desviados foram canalizados para uma stripper
lituana pela qual o contabilista se teria apaixonado, e à
qual garantiu acesso a bens
de luxo (carros, viagens e até

um ginásio de vanguarda).
Contudo, o estilo de vida do
próprio sugeria disponibilidade de recursos financeiros.
O processo contava com
mais dois arguidos, um funcionário tributário e um ex-funcionário da ANEP, mas
ambos foram absolvidos
logo na primeira instância.

Escândalo
rebentou em 2008
O escândalo estourou em
2008, altura em que se ficou

a conhecer a investigação ao
escritório de contabilidade, à
data uma dos maiores e mais
reputados em Vila Nova de
Famalicão.
De acordo com a acusação, entre 2004 e 2008, Mário Pena ter-se-á apropriado
de dinheiro que os clientes
lhe confiavam para pagamento de responsabilidades
fiscais e contribuições sociais. No sentido de esconder os incumprimentos de
clientes, de que passaram a
ser notificados oficialmente
pelas entidades credoras,
chegou a alterar dados de
empresas. Noutros casos,
interpelado pelos clientes,
alegava erros da parte dessas mesmas entidades.

Constitucional nota
ilegitimidade do
recurso e confirma
decisão do Supremo
Na decisão, o TC considera que “não se verificam
as necessárias condições
de recorribilidade”, e que “o
recurso não é admissível
por falta de legitimidade do
recorrente”, atendendo à insuficiência formal do requerimento e às omissões anteriores à sua apresentação,
nomeadamente, nos recursos que interpôs em instâncias prévias.
Recorde-se que Mário
Pena chega a esta fase da
batalha judicial com uma
sentença dois anos e quatro
meses inferior àquela pela
qual foi condenado pelo Tribunal de Guimarães, em
abril de 2018.
O processo, de que se tomou conhecimento em 2008,
só chegaria a julgamento

em fevereiro de 2017, após
uma longa fase de inquérito
e instrução. Quando chegou
à fase de julgamento, o processo tinha mais de 30 volumes.
A primeira instância aplicou-lhe uma pena única de
nove anos de prisão, apesar
da soma líquida de todas as
que lhe foram atribuídas atingir os 60 anos de cadeia. Os
dois outros arguidos foram
ilibados das acusações.
O recurso para o Tribunal da Relação de Guimarães acabou por determinar
a queda de alguns crimes,
suscitada que foi a prescrição, e a pena caiu dos nove
anos para os oito anos e dez
meses.
Em nova instância, o Supremo Tribunal de Justiça
acedeu a novos argumentos
da defesa e baixou ainda
a sentença de Mário Pena
para os seis anos e seis meses.
Ao negar o recurso, o TC
confirma o último decreto
de pena, os tais seis anos e
meio.
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Anomalias citadinas…
Não sei como é que arquitetos, engenheiros, técnicos
e outros profissionais da circulação nunca
questionaram esta situação! Ela necessita de uma
visão real e ampla das necessidades que está longe
de ser conseguida apenas nos gabinetes, sejam eles
de que especialidade forem… Ao Centro de Saúde vão,
em maior número, pessoas idosas, bebés e muita gente
com mobilidade reduzida. No interior do Centro de
Saúde não existe estacionamento para estas pessoas
e para os seus acompanhantes, como acontece no
Hospital de Braga, com imenso espaço para estacionar
no seu perímetro interior. Eu sou defensor das ciclovias,
mas na justa proporção e na justa medida. Quando a
ciclovia vem perturbar a mobilidade de pessoas frágeis
e sem alternativa nos seus movimentos, a situação
tem que ser muito bem pensada… Espero que esta seja
repensada… E corrigida…

1. Opções certas ou erradas?
Aqui há semanas atrás, publiquei no “Facebook”, um texto
parecido com este que vai a seguir e que teve uma aceitação
que eu, sinceramente, não esperava. Os “gosto” foram 171 e os
“comentários” foram 57.
Entre os quase sessenta comentários, alguns debruçam-se
sobre as ideias que partilho com os meus leitores, apontando
alguns deles situações muito concretas que as pessoas já viveram, resultantes da situação que vou descrever. Um ou outro falam de situações alternativas à situação criada com os “mecos”
daquele espaço, desde propostas para aumentar o estacionamento até à construção de uma nova via de circulação que sirva
os utentes do Centro de Saúde do Alto da Vila.
Dizia eu no texto do “Facebook” que não posso compreender
as razões que levaram à colocação daqueles “mecos” que separam a ciclovia da restante faixa de rodagem e do passeio para
peões, em frente ao Centro de Saúde do Alto da Vila, na Aveni-

da 25 de Abril, ali a caminho da estação dos caminhos de ferro.
Vamos imaginar duas situações.
Primeira: um carro de um familiar ou de um amigo de um
doente que se desloca em cadeira de rodas, vem com ele ao
Centro de Saúde, para uma consulta. Este condutor tem que
parar, tirar a cadeira de rodas do carro, pô-la disponível para o
doente se sentar, atravessar os “mecos” que separam a faixa de
rodagem e a ciclovia do passeio e só depois é que este doente
está em condições de se deslocar para o Centro de Saúde…

2. Justa proporção e justa medida
Segunda: uma mãe ou um pai que vêm com um bebé, também no seu carro, e este bebé desloca-se num carrinho de
bebé, como é que fazem todos os movimentos que a situação exige, para terem acesso ao Centro de Saúde? Têm também que parar na faixa de rodagem ascendente, ultrapassar
os “mecos” e tomar o passeio que os vai levar ao Centro de
Saúde!
Nesta e na situação anterior, quanto tempo é que demora
a realizar todos estes procedimentos? Cinco minutos? Dez minutos? Nesse tempo não hão-de faltar outros automobilistas
que querem passar, mas que não conseguem porque na faixa
de rodagem dos carros só cabe um carro de cada vez… E são
daquelas situações em que estas “manobras” não se podem ir
fazer ao Campo da Feira!
Não sei como é que arquitetos, engenheiros, técnicos e outros profissionais da circulação nunca questionaram esta situação! Ela necessita de uma visão real e ampla das necessidades que está longe de ser conseguida apenas nos gabinetes,
sejam eles de que especialidade forem…
Ao Centro de Saúde vão, em maior número, pessoas idosas, bebés e muita gente com mobilidade reduzida. No interior
do Centro de Saúde não existe estacionamento para estas
pessoas e para os seus acompanhantes, como acontece no
Hospital de Braga, com imenso espaço para estacionar no seu

Famalicão “Autarquia Familiarmente
Responsável” pela décima vez
O município de Vila Nova de Famalicão recebeu, na passada quinta-feira,
mais uma bandeira de “Autarquia Mais Familiarmente Responsável”. A distinção, atribuída pelo Observatório dos Municípios Familiarmente Responsáveis,
acontece pela décima vez, a nona consecutiva, e vem mais uma vez reconhecer
as boas práticas de apoio às famílias promovidas pelo município de Famalicão.
A cerimónia de entrega da bandeira decorreu, no Auditório da Fundação
FEFAL, em Coimbra, numa cerimónia em que a autarquia famalicense se fez
representar pela vereadora da Família, Sofia Fernandes, que se mostrou “muito
orgulhosa com a distinção”, enaltecendo o impacto e a importância das políticas
municipais no dia-a-dia das famílias famalicenses.
Para além de reconhecer as boas práticas de apoio às famílias promovidas
nos últimos anos pelo município, a distinção destaca também, desta vez, as
políticas sociais excecionais adotadas pela autarquia de Famalicão como resposta à pandemia da Covid-19.

perímetro interior.
Eu sou defensor das ciclovias, mas na justa proporção e na
justa medida. Quando a ciclovia vem perturbar a mobilidade
de pessoas frágeis e sem alternativa nos seus movimentos, a
situação tem que ser muito bem pensada… Espero que esta
seja repensada… E corrigida…

2. Deslocação de passadeiras
A “renovação” da Cidade de Vila Nova de Famalicão (e
penso que esta renovação vai ser globalmente boa para a
Cidade) está a “implicar” a deslocação de algumas passadeiras para peões, nalgumas ruas. Se, em algumas delas, esta
deslocação pode justificar-se, penso que noutras é um atentado à segurança dos peões e também dos automobilistas.
A tendência que se verifica é alinhá-las no “enfiamento” dos
passeios, uma solução que, nalguns casos, não me parece a
mais correta.
Dou o exemplo da passadeira que estava no início da Rua
Ernesto de Carvalho, ali em frente à ex – Repartição de Finanças. A passadeira estava sinalizada e colocada uns metros na lateral da Avenida 25 de Abril, no sentido ascendente
da Rua Ernesto de Carvalho. O que fizeram? Deslocaram-na
para cima da Avenida 25 de Abril, no enfiamento do passeio
desta avenida, para quem também a desce a pé.
Resulta daqui que quem se desloca a pé, no sentido descendente da Avenida 25 de Abril, a caminho da Estação do
Caminho de Ferro, por exemplo, vai encontra-se, de repente,
com os carros que circulam na mesma avenida e que pretendem virar para a Rua Ernesto de Carvalho. Na situação
anterior a este alteração, isto não se verificava. A localização
da passadeira, uns metros acima, no sentido ascendente da
Rua Ernesto de Carvalho, dava tempo a que peões e automobilistas se vissem com mais nitidez, evitando-se, por esta via,
os constrangimentos que a nova localização da passadeira
traz todos os dias.
O que eventualmente foi feito para descomplicar, acaba
por complicar a vida dos peões e a vida dos automobilistas.
Há, na cidade, outros exemplos destas alterações que, no
meu entender, não beneficiam ninguém e que resultam da
“cultura de gabinete” que se instalou em Portugal e, logicamente, em Vila Nova de Famalicão. Se as pessoas e os técnicos, antes de “desenharem” e tornarem definitivo aquilo que
“desenham”, fossem, pelo seu próprio pé, avaliar no terreno
e perante as realidades concretas, aquilo que estão a propor,
tenho a certeza que “erros” destes não se cometeriam.
Dizem – e eu acredito – que o bom técnico (o engenheiro,
o arquiteto, o paisagista) vai as vezes que for preciso ir ao
local onde lhe propuseram determinada intervenção. O bom
técnico vai as vezes que for preciso ir e as que achar convenientes, para depois tomar as decisões (passar da teoria
à prática), com a fundamentação necessária e acautelando
tudo o que for necessário acautelar, sobretudo o conforto, a
segurança e a vida das pessoas…
Nas situações que descrevi, “mecos” do Centro de Saúde”
e “deslocação de passadeiras”, penso que esse cuidado e
esse rigor não existiram…
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Opinião por Francisca Marques, dirigente nacional da Juventude Popular

As saudades que eu já tinha da minha
Alegre Terrinha
O tema que vos trago esta semana é, certamente, conhecido de todos e motivo de reflexão.
É um facto que vivemos num país em que os
jovens, na sua maioria, têm de se deslocar das
suas cidades e migrar para as metrópoles de forma a terem acessibilidade. A heterogeneidade
que se regista a nível de acessibilidade é, ainda,
um problema que carece da atenção de todos e
acima de tudo de soluções exequíveis.
A acessibilidade é fundamental para a qualidade de vida
e mobilidade social. No entanto, a nível nacional verificamos
inúmeras desigualdades em matéria de facilidade com que as
pessoas conseguem chegar aos locais de trabalho, ensino,
saúde, entretenimento e outras oportunidades. Concentram-se esforços na oferta de transportes, eficiência dos mesmos
e diverge-se na utilidade do respetivo sistema de transporte.
Em Portugal, a migração interna é a maior consequência da
acessibilidade que, por sua vez, é maioritariamente registada
no grupo etário 25-39. É-nos familiar o amigo que teve de se
deslocar para outra cidade de forma a poder dar continuidade
à sua educação devido à falta de oportunidades no seu concelho, o amigo que migrou por motivos de trabalho, pelo facto
de não existirem oportunidades ou até mesmo, o amigo que
prefere viver no centro do entretenimento.
Mas então não há entretenimento fora das metrópoles?
Não há Universidades? O acesso aos cuidados de Saúde não
é homogéneo?
Há uma desinformação, muitas vezes, das oportunidades
que existem nos próprios concelhos e estruturas que, por sua
vez, favorece as metrópoles no que concerne à fixação das
empresas nos grandes centros urbanos, bem como de Universidades e Hospitais. A rede ferroviária, por exemplo, não
oferece ligação entre todas as capitais distrito o que acaba por
se repercutir em transformações significativas nas acessibilidades internas e externas do território nacional, limitadoras,
entre outros aspetos da conetividade internacional e da promoção de condições indutoras da melhoria do acesso a bens,

equipamentos e serviços por parte da população
e agentes económicos. As dicotomias interior-litoral que se têm vindo a acentuar com a expansão
acentuada do litoral e o contínuo despovoamento
do interior. Urge pensar em medidas que contrariem estas tendências e diminuam as assimetrias
de forma a que os jovens tenham acesso de forma
homogénea, em todo o território nacional, ao Ensino, que seja possível assistir à banda preferida
sem que se tenha de se passar horas no trânsito ou tirar dias
de férias, trocar inúmeras vezes de transporte pela falta de
ligações diretas, ter acesso a oportunidades de trabalho mais
perto de casa de forma a poder-se passar mais tempo com a
família, ter-se a possibilidade de se estar com os animais de
estimação e ter a possibilidade de se praticar os seus hobbies.
O teletrabalho, por exemplo, é uma ferramenta que, por
motivos de saúde pública, se começou a adotar com mais frequência e que se tem revelado como uma potencial solução
para os problemas acima identificados. O facto de as pessoas,
cada vez mais, poderem trabalhar à distância, traduz-se num
fator de poupança para as empresas bem como uma ferramenta que atenua as assimetrias no acesso a oportunidades.
Estamos, portanto, perante uma vicissitude que cabe a todos nós tentar compreender e criar mecanismos para garantir
o desenvolvimento e atração dos diversos concelhos de forma
a combater a centralização, as assimetrias e as desigualdades.
Está em nós a oportunidade da mudança, a oportunidade de melhorarmos as nossas vidas. O mundo de hoje está
em constante atualização, de tal forma que será como Darwin
enunciava: The survival of the fittest.
Assim, termino questionando se o Governo português se
adaptará às crescentes e iminentes necessidades desta geração e se se atualizará de forma a conseguir responder às
mesmas ou se, pelo contrário, deixará os nossos problemas
permanecerem como tais, sem solução.
Vemo-nos por aí!

30 de Novembro de 2021

AML lança concurso
“Uma Bola de Natal!”

Associação de Moradores das
Lameiras lança concurso “Uma Bola
de Natal! Em Sintonia com o Outro
2021”. A iniciativa inscreve-se na sua
estratégia de educação ambiental, e
do novo programa de ação “Em Sintonia com o Outro”. O concurso de
Bolas Decorativas de Natal, construídas a partir de materiais recicláveis, é
aberto a toda a comunidade, a todos
os utilizadores dos seus serviços, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços.
As inscrições são gratuitas e estão abertas até dia 3 de
dezembro de 2021; e a entrega dos trabalhos deve ser feita entre os dias 3 e 15 de dezembro. O regulamento e ficha
de inscrição estão disponíveis na página oficial de internet
(www.amlameiras.pt), no Facebook, ou em suporte de papel,
na receção do Centro Social da AML.

Lions ofereceu meias
de descanso ao ACES
O Lions Clube de Vila
Nova de Famalicão ofereceu
meias de compressão e descanso ao ACES Ave/Famalicão, destinadas à distribuição pelos utentes que destas
necessitem, no âmbito dos
Cuidados Continuados Integrados prestados à comunidade pelos profissionais de saúde
nas diferentes unidades de saúde do concelho.
A entrega do material, composta por 813 pares de meias
de compressão e descanso, cujo valor ascende aos vinte mil
euros, ocorreu no passado dia 25 de novembro, contando
com a presença, da enfermeira Mónica Ribeiro, em representação do ACES Ave/Famalicão, e do presidente do Lions.
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Abate de carvalheira em Joane divide PS e Câmara
ENTRE UMA “GESTÃO MUITO MÁ” E A OBSERVÂNCIA
DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

O abate de uma carvalheira no lugar de Sub-Carreira, em Joane, no início de
novembro, passou pela reunião de Câmara desta quinta-feira. O PS censura uma
“gestão muito má” da forma

como a informação foi passada à população, e o executivo municipal defende-se
com uma avaliação técnica
taxativa.
O socialista Paulo Folhadela considera que, in-

dependentemente da parte
técnica sobre as razões do
abate, que não discute por
não ter avaliado ainda os
seus fundamentos, a forma
como este abate aconteceu”
é discutível. O vereador con-

sidera que este é um assunto “desagradável”, por dizer
respeito ao abate de uma árvore simbólica para a população, e que por isso mesmo
deve ser “pensado com tempo”. “Aquilo que aconteceu,

O abate foi comunicado pelo presidente da Junta de Joane,
António Oliveira, no passado dia 9, através das redes sociais,
num posto titulado “Há informaçãoes que ninguém tem
o prazer em dar!”, e no qual adianta que foi informado pelos
serviços municipais de sustentabilidade urbana que a carvalheira
de Sub-Carreira tinha de ser abatida “para segurança de todos
nós”, uma vez que “a árvore não apresenta condições fitossanitárias
capazes de garantir segurança”.

em termos de comunicação,
à população joanense, foi
uma gestão muito má. A população não foi avisada com
tempo, e isso permitiu esta
reacção conjunta”, constata,
referindo-se ao protesto que
ecoa nas redes sociais e já
terá ultrapassado mesmo as
fronteiras do concelho.
Hélder Pereira, vereador do Ambiente, desvaloriza nas suas justificações a
avaliação do PS, porquanto
a decisão se encontra tecnicamente suportada, e a
informação seguiu os seus
trâmites normais, da Câmara
à Junta, e desta à população. O autarca sublinha que
o abate está tecnicamente
fundamentado, e foi comunicado à Junta de Freguesia,
assim como esta o comunicou à população pelos meios
que considerou adequados.

“Foi identificada uma patologia na carvalheira de Joane, e solicitado um relatório
de avaliação fitossanitária no
sentido de saber qual era o
estado da árvore. O relatório
foi conclusivo dizendo que a
árvore colocava em causa
pessoas e bens que circulavam no local. De imediato
esta comunicação foi feita
ao presidente da Junta que,
por meios próprios, fez a comunicação aos munícipes”,
justifica acerca do enquadramento técnico e processual,
entendendo que foram criadas as condições para que
“toda a gente ficasse devidamente esclarecida”.
De resto, frisa que os relatórios técnicos desta natureza estarão, a partir de agora,
disponíveis para qualquer
pessoa que os possa consultar.

Câmara vai
regulamentar podas
Entretanto, o responsável pela pasta do Ambiente
adiantou que em breve deverá ser levado à reunião de Câmara um regulamento que compila o normativo a adoptar
para as podas a fazer no futuro. Hélder Pereira adianta
que este documento normativo decorre de lei aprovada,
pelo Governo, no passado mês de agosto, que remete
precisamente para as autarquias a regulamentação das
especificações técnicas em todas as operações culturais
direccionadas ao arvoredo.
O responsável autárquico frisa que o objectivo é esclarecer dúvidas relativamente às podas, criando “um processo homogéneo e uniforme, que será claro e transparente
para todos”. O documento será um normativo aplicável a
todo o território concelhio, e estará em condições de entrar em vigor assim que passar pela Câmara, deliberação
a que se seguirá uma fase de consulta pública, prosseguindo depois para a Assembleia Municipal, que o ratificará. Isto porque, de acordo com o vereador, o documento
não carece da homologação de qualquer outra entidade
do Estado.
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Espírito natalício na forma de música de rua
entre 1 de dezembro e 9 de janeiro
A quadra natalícia toma
conta de Vila Nova de Famalicão de várias formas, e
também através dos Concertos de Natal de rua, que
estão de regresso à cidade.
O primeiro acontece já esta
quarta-feira, dia 1 de dezembro e o último a 9 de janeiro,
com música natalina a fazer-se ouvir a animar a PraçaMercado Municipal de Famalicão, com cerca de duas
dezenas de atuações.
Nos feriados de 1 e 8 de
dezembro, nas sextas, sábados e domingos haverá
concertos gratuitos para todos, com nomes como Street Ópera, Taleguinho, José
Barros Trio, Quatroclaves,
entre outros.
Esta quarta-frira, à 15h00,
a música está a cargo das
“Comunidades em Coro”,
que contam com a atuação
dos coros comunitários das
Comissões Sociais InterFreguesias (CSIF) da área
urbana de Antas, Abade de
Vermoim, Brufe, Famalicão,
Calendário e Gavião. E da
CSIF de Lousado, Esmeriz e
Cabeçudos.
Na sexta-feira, dia 3, pelas 18h00, a banda famalicense Quatroclaves canta o

Natal com um espetáculo dedicado às clássicas canções
de natal, com a sonoridade
que caracteriza o grupo.
Segue-se o concerto de Gil
Cadeias.
No sábado, dia 4, pelas 18h00, é a vez de ouvir
Taleguinho - Até Cantar dá
Trabalho - um panal sonoro
em forma de concerto, construído com imagens, sons,
cantigas e histórias dos ofícios. Segue-se Natal dos
Sonhos – O Natal é Mágico,
um projeto musical e poético
da autoria dos Professores
e Músicos Famalicenses:
João Junqueira – Voz; Carlos Carneiro – Música e António Sousa – Poesia. Um
verdadeiro tesouro de criatividade, de simplicidade, de
sentimentos puros do Natal
universal.
No domingo, 5 de dezembro, pelas 15h00, haverá “Comunidades em Coro”
com a atuação dos coros
comunitários das Comissões
Sociais Inter- Freguesias de
Gondifelos, Cavalões, Outiz
e Louro. E da CSIF de Joane, Vermoim, Pousada de
Saramagos e Mogege.
No feriado de 8 de dezembro, pelas 15h00, é a

vez das “Comunidades em
Coro”, com a CSIF de Fradelos, Ribeirão e Vilarinho das
Cambas e a CSIF de Avidos,
Lagoa, Landim e Seide.
Entretanto, dia 10 de dezembro, pelas 18h00, atua
Pedro Fernandes, num momento musical ao som do
acordeão numa vigem pelos
temas de natal e não só. Segue-se Acafado - Fado em
época Natalícia – com a associação famalicense de defesa do fado e apoio a novas
vozes, instrumentistas e letristas de fado, a apresentar
um concerto de fado, especialmente à época natalícia.
No dia 11 de dezembro,
pelas 18h00 é a vez do Gru-

po Etnográfico Rusga de Joane apresentar uma viagem
pelo cancioneiro tradicional
natalício da região do baixo
Minho. Segue-se José Barros Trio com Cantigas Tradicionais Portuguesas Natal e
Janeiras. Faça frio, chuva ou
neve, a festa faz-se na rua,
com um elenco composto
por José Barros - voz, viola
braguesa e guitarra, Miguel
Tapadas - piano e voz e José
M. David - acordeão, flautas
e voz.
No dia 12 de dezembro,
pelas 15h00, é novamente
a vez das “Comunidades em
Coro”, com a CSIF de Bairro, Carreira, Bente, Delães,
Ruivães e Novais e a CSIF

do Vale do Pelhe, Cruz, Requião, Vale S. Martinho, Vale
S. Cosme, Telhado e Portela.
Na sexta-feira, 17 de dezembro, pelas 18h00, acontece o concerto do projeto
Street Opera, projecto de
Florência Ribero surgido
em Bienos Aires, e orientado para a difusão da música
clássica. Tem por objetivo
democratizar a arte erudita e
torna-la acessível a todas as
pessoas. Segue-se Patrícia
Costa com “Um Natal Português” e melodias distantes,
perdidas na memória, que
nos devolvem aromas, lugares, pessoas e vivências,
envoltos no sentimento mais
português: a saudade.
No sábado, dia 18 de
dezembro, pelas 18h00, decorre a performance teatral
– “Uma História de Natal no
centro da Terra. O conto original do coletivo O Som do
Algodão apresenta uma história de Natal no centro da
Terra. Este conto musicado
é uma viagem pelo mundo
desconhecido que habita no
interior do solo que pisamos,
onde a música e a narração
oral se fundem para criar um
clima de suspense e aventura. Segue-se Ângela Silva
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com as mais belas canções
de Natal. A cantora famalicense acompanhada pelos
seus músicos, apresentará
um concerto especial, dedicado às mais belas canções
de natal.
No domingo, 19 de dezembro, pelas 15h00, realiza-se mais uma sessão das
“Comunidades em Coro”,
com a atuação da CSIF do
Vale do Este de Arnoso Santa Maria, Santa Eulália, Sezures, Lemenhe, Mouquim,
Jesufrei e Nine. Segue-se a
CSIF de Castelões, Oliveira
S. Mateus, Oliveira Santa
Maris, Pedome e Riba de
Ave.
Os concertos de Natal
encerram a 9 de janeiro, com
uma apresentação conjunta
das dez CSIF’S, num espetáculo final que decorrerá nos
Paços do Concelho, a partir
das 15h00.
A realização dos concertos de Natal estão sujeitos às
regras definidas pela DGS
- Direção Geral de Saúde,
para controlo da pandemia
da Covid 19.
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Presidente da Câmara assinalou conclusão de uma das várias fases da reabilitação urbana

15

Topo norte da Praça Dona Maria II
“devolvido” aos famalicenses
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

jornalistas que o acompanharam na visita às intervenções já concluídas.
A intervenção realizada
está inserida nas obras de

Concluído o essencial do
topo norte da Praça Dona
Maria II, está dado o primeiro
passo para uma nova forma
de fruir a cidade de Vila Nova
de Famalicão.
A convicção é do presidente da Câmara Municipal,
Mário Passos, que numa
visita ao local, na passada sexta-feira, assinalou
a conclusão de uma parte
da frente de reabilitação do
centro urbano. Está dado o
primeiro passo para a “cidade do futuro”, disse, convicto da fisionomia “fantástica”
desta nova cidade, onde o
pedonal comanda e surge
um conjunto de esplanadas
com condições de funcionar
o ano inteiro.
O edil famalicense aproveitou o momento para
adiantar que no mesmo dia
abriu o parque de estacionamento da D. Maria II, com
um total de 86 lugares, ainda
que prossigam os trabalhos
da requalificação urbanística
da zona envolvente, onde se
encontram previstos equipamentos direccionados para
o laser. Além disso, adiantou
que estão a ser desenvolvidos esforços para que também o parque de estacionamento do Campo Mouzinho
de Albuquerque (antigo cam-

po da feira), possa reabrir a
sua área de estacionamento ainda antes do Natal, de
modo a facilitar o acesso à
cidade numa quadra que se
sabe de excelência para o
comércio tradicional.
Ivo Albuquerque, gerente
do café “Charlotte”, precisamente na área de influência
da zona reabilitada da Praça Dona Maria II, mostra-se
satisfeito com a intervenção
e confiante no sucesso das
actividades económicas instaladas no local. Sem negar
os prejuízos de um passado
recente, em que o encerramento por força das obras
coincidiu com o encerramento por força da contenção da
pandemia de Covid-19, assume: “foi difícil mas vai ser
benéfico para todos”. Normalizada a situação na sua
zona de implantação, refere
que este é um espaço “mais
agradável, mais seguro e
com mais movimento”, reconhecendo que já nota um
acréscimo de clientes no seu
estabelecimento.
Mário Passos não tem
dúvidas em afirmar que o incómodo das obras vai valer
a pena “como já dá para perceber, teremos uma cidade
especial e magnífica. Uma
cidade de sonho”, disse aos

Associação de Dadores
com 3 colheitas de sangue
em agenda
A Associação de Dadores de Sangue de Famalicão tem
semanas de azáfama com três colheitas de sangue. A primeira é já esta quarta-feira na Escola Básica de Delães. Será
realizada entre as 09h00 e as 12h30.
No próximo domingo uma nova acção tem lugar no Quartel
dos B. V. Famalicenses (bombeiros de cima), entre as 09h00
e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). Entretantro, aproveitando o feriado da próxima semana, 8 de dezembro, uma nova colheita acontecerá
na sede dos escuteiros de Cruz. A colheita de sangue será
realizada entre as 09h00 e as 12h30.
Todas são abertas à população em geral e realizadas pelo
Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

Renovação Urbana de Vila
Nova de Famalicão que decorrem sob o mote “Um novo
Centro. Uma Nova Cidade”,
naquele que é um dos maio-

res investimentos públicos
de sempre na requalificação
de um espaço público citadino famalicense. São mais de
oito milhões de euros que es-

tão ser aplicados numa cidade mais amiga das pessoas,
do ambiente e do comércio
de proximidade.
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Famalicão assume
Associação Cultural
meta das “30 mil árvores e Desportiva de Brufe
para 2030”
tem casa “nova”
“30 mil árvores para
2030”. Esta é a nova
meta ambiental traçada
pela Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão para reflorestar o
território concelhio. Depois da conclusão do
projeto “25 mil árvores
para 2025”, o presidente
da Câmara Municipal, Mário Passos lançou o novo desafio,
no início da passada semana, durante a plantação simólica
de um azevinho, num momento que assinalou também o
Dia da Floresta Autóctone. A iniciativa decorreu num terreno florestal, localizado em Sezures, que foi alvo de reflorestação, com a plantação de 450 árvores de espécies
autóctones: Medronheiros, Carvalho Alvarinho e Pinheiro
Bravo.
O edil sublinhou que “este terreno é um excelente exemplo da florestação que tem vindo a ser feita no concelho”.
Uma florestação que “conta também com o apoio dos
proprietários de terrenos, como é este o caso”, explicou,
salientando ainda o trabalho desenvolvido no Parque da
Devesa que vai receber a plantação de duas mil árvores.
“Famalicão está de parabéns porque soube abraçar
este projeto e transformar a paisagem do território e os famalicenses também estão de parabéns e exemplo disso
mesmo tem sido a adesão da população às campanhas de
doação de árvores e arbustos” acrescentou Mário Passos
referindo-se à campanha que decorreu no passado sábado
na Praça, com a presença da população.
Foi ainda anunciado que no próximo mês de dezembro,
a autarquia irá avançar com um 6.º projeto na freguesia de
Avidos que vai implicar a plantação de mais 850 plantas.
“Queremos um concelho mais verde, mais saudável e mais
sustentável. Essa é a nossa meta”, concluiu Mário Passos.

A Associação Cultural
e Desportiva de S. Martinho de Brufe assinalou,
no passado domingo, a
conclusão dos trabalhos
de renovação da sede social da associação. O momento simbólico contou
com a presença do presidente da Câmara, Mário Passos e do presidente da Junta de Freguesia de Brufe,
Carlos Gomes. As obras abrangeram desde a substituição da
iluminação para led, à construção de um muro de vedação.
O edil aproveitou a cerimónia para elogiar a colectividade
e a sua persistência: “o sucesso constrói-se com sacrifício,
com esforço, com entreajuda, e esta associação representa
bem isso”. Vincou ainda o “altruísmo dos famalicenses, das
mais diversas franjas da população, que disponibilizam o seu
tempo em prol do trabalho associativo, muito relevante para
elevar a qualidade de vida dos concidadãos”.
José Carlos Santos, presidente da direcção, também fez
eco da tenacidade da associação em levar este projecto por
diante: “esta é uma casa aberta a todos (…) foi o resultado de
muito esforço”.
Refira-se que a Associação Cultural e Desportiva S. Martinho Brufe foi fundada em 1986 e alberga o Rancho Folclórico
de São Martinho de Brufe, as Marchas Antoninas de Brufe,
aulas de fitness, futebol de salão e ensino de concertina.
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Engenho aprovou
plano de actividades
para 2022

Os associados da Engenho - Associação de
Desenvolvimento Local do
Vale do Este, aprovaram,
por unanimidade, o plano
de atividades e orçamento
para 2022. A grande novidade deste plano reside no
facto de todas as atividades e projetos terem como
tema aglutinador e mobilizador a “Minha Terra, Meu Mundo”.
“Com este processo e dinâmica e com todas as ilações
surgidas nesta crise global pretende-se dar mais valor ao nosso território e a tudo que o carateriza e identifica com os seus
recursos e potencialidades: as pessoas, modos de vida, patrimónios, sítios, paisagem, ambiente, biodiversidade”, justificou
o presidente da direção, Manuel Augusto de Araújo.
Em termos de investimentos, a Engenho pretende preceder
a obras de requalificação das instalações do Centro de Apoio
Comunitário, obras que foram objeto de candidatura ao PARES
3G, bem como através de possíveis apoios no âmbito de medidas do PRR e fundos do PT2030. Outro aspeto a realçar é o
da Campanha de Apadrinhamento da Associação por parte de
empresas.
No orçamento prevêem-se rendimentos de valor superior a
2,1 milhões de euros, e gastos de montante próximo, com um
resultado previsional da ordem dos 1,700 euros positivos.

A Associação Desportiva e Cultural de Arnoso Santa Eulália realizou, no
passado sábado, o seu tradicional jantar de natal, um evento com a finalidade
de promover “a união e convívio dos associados, familiares e amigos”, descreve
em nota de imprensa.
O jantar, que contou com a presença e apoio da Junta de Freguesia. foi
animado por um DJ e no final realizou-se um baile com músicas dos anos 80, para
alegria dos participantes. A presidente aproveota para desejar a todos festas
felizes.
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“Se tivesse de escolher entre governo sem jornais
e jornais sem governo,
não hesitaria em escolher esta última”.
THOMAS JEFFERSON

Thomas Jefferson, o terceiro presidente
dos Estados Unidos da América (EUA) disse que
“se tivesse de escolher entre governo sem jornais
e jornais sem governo, não hesitaria em escolher
esta última”.
A frase daquele que governou os EUA entre 1801
e 1809, e foi o principal autor da declaração
de independência em 1776, é variadíssimas
vezes citada como exemplo da importância
que a imprensa e a sua liberdade têm na defesa
dos regimes democráticos, aqueles em que
o povo escrutina os seus poderes e, por isso,
o acesso livre a informação é determinante.
Nesta altura em que O Povo Famalicense celebra
o seu 22.º aniversário, lançamos o convite
a uma reflexão sobre a imprensa e o modelo
de escrutínio que desejamos.
Para o efeito recorremos a teestemunhos de altos responsáveis mundiais,
para os quais não há democracia sem liberdade de imprensa.
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«Aliberdade de imprensa
é uma garantia da paz, da justiça
e do respeito dos direitos
humanos em todo o mundo.
É um pilar indispensável
de qualquer sociedade
transparente e democrática e
coloca as forças no poder diante
das suas responsabilidades.
É essencial para um
desenvolvimento sustentável»
A afirmação é de António Guterres, o Secretário-Geral
da ONU - Organização das Nações Unidas, e divulgada por
altura do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, que
se assinala a 3 de maio.
Salientou a importãncia do papel dos jornalistas e de
todas as pessoas que trabalham no setor da comunicação
social, na medida em que “prestam ao público um serviço
inestimável” quando mantêm o mundo informado da atualidade local e mundial.
Assim, “leis que defendam um jornalismo independente,
a liberdade de expressão e o direito à informação devem
ser adotadas, aplicadas e respeitadas”, afirmou o ex-primeiro-ministro português, acrescentando que aqueles que atacam os jornalistas “devem ser levados à justiça”.
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«Eu tenho ultimamente
repetido que é sempre
preferível haver liberdade
de imprensa a mais do que
a menos, é preferível pecar por
excesso a pecar por defeito,
porque essa é a diferença entre
a democracia e a ditadura»
A frase é do Presidente da República, que na passada semana defendeu que “mais vale liberdade de imprensa a mais
do que a menos”, e que não há democracia forte sem liberdade de imprensa forte”.
Marcelo Rebelo de Sousa disse mesmo que esta é a diferença “entre a democracia e a ditadura”.
O Chefe de Estado abordou o Relatório Global sobre o Estado da Democracia, publicado na passada semana, que que
indica tanto as “debilidades e as fragilidades” da democracia
portuguesa, como as “desigualdades ou o funcionamento do
sistema judicial”, assim como as suas “forças”, designadamente a “dos jornalistas e da sua luta pela liberdade de imprensa em Portugal”.
O chefe de Estado frisou assim que não se “tem que concordar com aquilo que A, B ou C escreve”, mas referiu que
“quem escolheu o espaço público” sabe que a liberdade de
imprensa “faz parte das regras do jogo, mesmo que não o
tenha feito antes”.
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«Hoje, assistimos a um retrocesso
da democracia, ao poder
usurpado por mentiras. Não existe
liberdade sem a independência
dos meios de comunicação social,
nem democracia sem o pluralismo
dos media»
O Parlamento Europeu aprovou uma resolução, com por
553 votos a favor, 54 votos contra e 89 abstenções, contra as
“tentativas por parte de governos de alguns Estados-Membros de silenciar os meios de comunicação social críticos e
independentes e de minar a liberdade de imprensa e o pluralismo”.
Os eurodeputados salientam que a liberdade dos meios
de comunicação social, o pluralismo, a independência e a segurança dos jornalistas são elementos essenciais do direito
à liberdade de expressão e de informação, indispensáveis ao
funcionamento democrático da UE.
A relatora Magdalena Adamowicz (da Polónia) referiu:
“hoje, assistimos a um retrocesso da democracia, ao poder
usurpado por mentiras. Não existe liberdade sem a independência dos meios de comunicação social, nem democracia
sem o pluralismo dos media. A comunicação social deve servir a verdade, não as mentiras. Deve servir os eleitores, não
os governantes, e deve ser um controlo ao poder. Os meios
de comunicação social devem proteger a democracia, mas
podem também destruí-la. É por essa razão que têm de ser
independentes”.

30 de Novembro de 2021
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Nobel da Paz 2021 premeia jornalistas por “luta corajosa”
na defesa dos direitos humanos,
e liberdade de expressão
O Prémio Nobel da Paz
de 2021, atribuído no início
de outubro, premiou exactamente o trabalho de dois
jornalistas: Maria Ressa e
Dmitry Muratov.
A Academia Real das Ciências da Suécia escolheu-os por travarem esforços
para defender a liberdade
de expressão, a liberdade de
imprensa e por denunciarem
os abusos de poder nas Filipinas e Rússia, rescpectivamente. O júri levou em conta
a “luta corajosa” de ambos
na “defesa dos direitos humanos” e “da liberdade de
expressão” em seus países,

disse a presidenta do comitê,
Berit Reiss-Andersen.
“A senhora Ressa e o
senhor Muratov representam todos os jornalistas que
defendem estes ideais num
mundo onde a democracia e
a liberdade de imprensa enfrentam condições cada vez
mais adversas”, acrescentou
a presidenta da instituição.
“O jornalismo livre, independente e baseado em fatos
serve para proteger contra o
abuso de poder, a mentira e
a propaganda de guerra.”
A edição deste ano do
Prémio Nobel da Paz é a
primeira a ser concedida a

um jornalista desde que o
alemão Carl von Ossietzky
ganhou em 1935 por revelar
o programa secreto de rearmamento do seu país após a
I Guerra Mundial.
Maria Ressa (Manila,
1963) é a cofundadora do

Rappler, um site filipino criado em 2012 que se distinguiu
por denunciar as graves violações de direitos humanos
do regime do presidente filipino, Rodrigo Duterte, no
marco da chamada “guerra
às drogas”.
Já Muratov (Samara,
1961) é o redator-chefe e cofundador do jornal russo Novaya Gazeta, considerado o
último baluarte do jornalismo
independente na Rússia, especializado em reportagens
investigativas que expuseram a corrupção e os abusos
de poder do Governo de Vladimir Putin. Quatro jornalistas deste veículo, incluída a
repórter Anna Politkovskaya,
foram assassinados nos últimos anos por seu trabalho
nesta publicação.
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Portugal no top 10 do ranking
da liberdade de imprensa
Portugal está em 9.º lugar no ranking da liberdade de imprensa 2021, efectuado pelos Repórteres Sem Fronteiras. O
país sobe uma posição face ao ranking do ano anterior em
que se encontrava na 10.ª posição.
À sua frente tem países como a Noruega, a Finlândia, a
Suécia, a Dinamarca, a Costa Rica, os Países Baixos, a Jamaica e Nova Zelândia, o que o coloca em posição bastante
favorável no quadro europeu. No entanto, a apesar de subir
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um lugar, Portugal revela uma pontuação global inferior á do
ano trasacto, menos 1,72 pontos, concretamente.
O Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa, que avalia
a cada ano a situação da liberdade de imprensa em 180 países e territórios. Mostra que o “vírus da desinformação” está
gravemente comprometido em 73 dos 180 países avaliados,
e restringido em outros 59, num total de 73 por cento dos
países avaliados.
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EXTRACTO
__Eu, abaixo assinado, António Pedro Domingues da Silva Passos, Notário titular da cédula
profissional 427 e com Cartório sito na Rua Alves Roçadas, n.º 8, 3º dtº, em Vila Nova de Famalicão,
certifico que: ___________________________________________________________
__Por escritura lavrada hoje neste Cartório, exarada a fls 94, do livro de notas 77-B: _____
__A sociedade IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO DE ARNOSO, LIMITADA, com o número único
de matrícula e pessoa colectiva 504.108.506, com sede no Lugar Tresarnoso, freguesia de Arnoso
(Santa Eulália), concelho de Vila Nova de Famalicão, com o capital social de dez mil euros, representada pelo seu sócio gerente António Faria Pinheiro da Silva, NIF 133.029.212, divorciado, natural
da freguesia de Arnoso (Santa Eulália), deste concelho, com domicilio profissional na sede da dita
sociedade que neste acto representa, declarou:_________________________________
__Que a sociedade é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, há mais de vinte anos,
do seguinte imóvel: _____________________________________________
__Prédio rústico, composto de pinhal e mato, com a área de mil e sessenta e sete metros quadrados, sito no Lugar de Tresarnoso, freguesia de Arnoso (Santa Eulália) concelho de Vila Nova
de Famalicão, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 132, da união das freguesias de Arnoso
(Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures, com o valor patrimonial tributário de €4,98 e atribuído de
cinco mil euros, proveniente do extinto artigo 64 da freguesia de Arnoso (Santa Eulália), desconhecendo-se a correspondência para a anterior matriz, a confrontar do norte com Estrada (Rua Dr.
Antero Martins), do sul e do nascente com Sandra Maria Rodrigues de Sá e do poente com Adelino
Barbosa Araújo, NÃO DESCRITO NA CONSERVATÓRIA. ____________________________
__Que o identificado prédio foi pela sociedade adquirido no ano de mil novecentos e noventa e
nove, por compra feita a David Novais Pinheiro da Silva e mulher Maria Celeste Martins de Faria, casados que foram sob o regime de comunhão geral, actualmente falecidos.___________
__Da referida aquisição não ficou a sociedade a dispor de título formal que lhe permita o respectivo
registo na Conservatória do Registo Predial; mas, desde logo, entrou na posse e fruição do identificado prédio, em nome próprio, posse que assim detém há mais de vinte anos, sem interrupção
ou ocultação de quem quer que seja.___________________________________________
__Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, em nome próprio e com aproveitamento de todas as
utilidades do prédio designadamente, cultivando-o, roçando o mato, cortando árvores, colhendo os respectivos frutos agindo sempre por forma correspondente ao exercício do
direito de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respectivos encargos._________________________________________________________________
__Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, desde aquele ano de
mil novecentos e noventa e nove, conduziu à aquisição do identificado imóvel por usucapião, que invoca, justificando o direito de propriedade para o efeito de registo, dado que
esta forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.___________________________________
__Vila Nova de Famalicão e Cartório Notarial de António Pedro Passos, vinte e três de Novembro
do ano dois mil e vinte e um.________________________________________________

O Notário, (assinatura ilegível) Factª 1071/001/2021.
O POVO FAMALICENSE, 30 DE NOVEMBRO DE 2021

VENDO

DIVERSOS
VENDO

Terreno de construção c/
2750m² em Calendário.

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

VENDO

PRECISA-SE

TLM.: 969 994 181

TLM.: 932 457 774
Soldador para casa
de escapes.
Pode ser reformado.

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

TLM.: 926 173 990

VENDO

PRECISA-SE

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

TLM.: 962 189 593

PART-TIME

Empregado
de Churrasqueira.
TLM.: 913 840 977

PRECISA-SE
Empregada
de mesa para
restaurante
nesta cidade.
TLM.: 917 529 676

KIKO

Pichelaria, pinturas
exteriores/interiores.
Construção civil.

TLM.: 911 936 098

DAS 16H AS 20 H
300/MÊS FIXO | M/F
ZONA: FAMALICÃO / ST. TIRSO / TROFA
EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

TLF.: 252 044 173
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OFERTA DE EMPREGO
Técnico de Automatismos
e Montagem de Portões
Seccionados

Funções:
- Efectuar assistências técnicas e
montagens
Requisitos:
- Experiência na área
- Conhecimentos de electricidade
- Conhecimentos de serralharia
(soldas)
Envie a sua candidatura / CV para o
email: geral@daportas.pt

www.daportas.pt
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CORTADEIRA DE
PEÇAS DE VESTUÁRIO
Somos uma empresa têxtil com elevado nível
de personalização ao cliente e procuramos uma
Cortadeira de Peças de vestuário com experiência em corte de confeção em mesa manual e em
moldes, que possa assegurar funções com elevado nível de dedicação e profissionalismo na área
do Corte.
A pessoa a selecionar deverá possuir uma boa
experiência em corte, moldes, embalagem,
planeamento e controlo de qualidade.
Pretende-se uma pessoa já com experiência,
com sentido de responsabilidade.
Oferecemos uma remuneração com um salario
base acima da média.
O local de trabalho é em Famalicão. Se acha que
têm o que precisamos e quer fazer a diferença,
envie-nos o seu CV para:
azulrecrutamento2021@gmail.com

O SEU COMPUTADOR ESTÁ LENTO?
Fale comigo! Faço diagonósticos de computadores

Reparação de Dados | Limpeza de Discos de memória | Reparação de equipamentos informáticos

LIGUE: 915 095 626

RELAX

RELAX

RELAX

ANTA’S
CAFÉ
VILA NOVA FAMALICÃO

PASSA-SE Café Snack-Bar no centro livre de
contratos, movimentado, excelente ambiente
com refeições. Excelente negócio para duas
ou mais pessoas. Encerra ao domingo.

TLM: 917 300 626

RELAX RELAX

PORTUGUESA

NOVIDADE
1.ª VEZ

Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

Sou 50tona
mulata da cor
do pecado, deliciosa, divertida
e sensual, 69,
min*t*, massagem e muito
mais. Tudo nas
calminhas.

AMORES

1.ª VEZ

FAMALICÃO
RAINHA DO ORAL

Me liga e venha ter um
encontro bem quente e
inesquécivel, você vai
amar me conhecer.

Morena deliciosa, uma
loucura na cama,
pele macia, pernas
torneadas. Uma loucura.

TLM.: 913 959 907

TLM.: 910 186 650

1.ª VEZ

TRAVESTY
IVETE

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

910 250 124
INDIAZINHA
DE VOLTA
Amazonense,
doce menina,
meiga,
carinhosa,
O natural, 69
delicioso, pele
macia,
safadinha s/
pressas.

912 897 161

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

TLM.: 914 481 098

PORTUGUESA

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

966 040 545

TLM.: 910 634 363

TRAVESTY
ANDRESSA

HOMEM JOVEM
Atende homens,
senhoras e casais.

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

961 890 105

BRASA NA CAMA

TLM.: 912 446 992

1.ª VEZ

CLÁUDIA MORENA

961 490 432

Lindos seios

XXL, faço
uma bela
espanholada,
69, minete,
massagem
prostática e
muito mais.
.

966 039 076

TLM.: 910 434 140

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

1.ª Vez Super
Novidade, 20
aninhos. 20x6.
Ativa/passiva.
Oral natural,
beijinhos, lingua
rainha. Botão
Rosa, meiga,
carinhosa,
safadinha. Tudo
nas calmas.
Massagem.

MORENA
27 ANOS

RELAX

LOIRINHA

GULOSA SAFADA

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

TLM.: 910 204 364

JULIANA

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

TLM.: 911 158 272

FAMALICÃO

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

TLM.: 918 081 000

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

