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ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO MINHO
PEDE ALÍVIO DA CARGA FISCAL
SOBRE O TRABALHO
Para 2023, a AEMinho pede «mais
rigor na utilização de recursos,
desburocratização e maior eficiência da máquina do estado e alívio
efetivo da carga fiscal sobre o trabalho». Em comunicado emitido
no final da passada semana, a
Associação Empresarial do Minho
apresenta o balanço de 2022 e
projeta o novo ano. Internamente,
a associação aponta uma ação
«francamente positiva», enquanto
que política e economicamente «o
país continua letárgico e sem um
rumo estratégico definido».
O ano que agora finda começou
«num contexto diferente». A conjuntura internacional mudou «e
isso teve impacto na economia»,
reconhece a associação liderada
por Ricardo Costa. Para além de

uma inflação «anormalmente alta
e aparentemente descontrolada,
temos escassez de recursos e
matérias-primas; um quadro macroeconómico não favorável para
os tempos que se avizinham». Por
outro lado, a energia e os custos
energéticos são apontados como
«um flagelo para os cidadãos e
para as empresas e o esforço governamental, no sentido de auxiliar
a resolução do problema, tem sido
manifestamente ineficaz e insuficiente», acusa.
Por outro lado, a AEMinho lamenta os «brutais e desproporcionais»
impostos sobre o trabalho, com
a as empresas a debaterem-se,
«todos os dias, com o dilema de
pagarem valores elevados aos trabalhadores, para eles receberem

ESTRATÉGIA DE
DESENVOLVIMENTO
APRESENTADA
A 13 DE JANEIRO

valores reduzidos por via da arrecadação fiscal do estado». Uma situação que classifica como socialmente injusta, «sobretudo quando
o dinheiro público é gasto de uma
forma tão ineficiente e aleatória,
não devolvendo às pessoas em
serviços públicos os que de facto
pagam por via dos seus descontos». A carga fiscal é, ainda, «um
fator que retira imensa competitividade às empresas no momento de
contratar, com os reflexos óbvios
que tem na economia». Os custos
da habitação, «em valores incomportáveis para os jovens e para os
trabalhadores em geral» representam, também, «um fator que dificulta a contratação». Sobre isto tudo,
a Associação Empresarial, aponta
as «más decisões estratégicas, o

deficiente uso dos recursos do estado e uma administração pública
que na trilogia mais ligada à atividade empresarial, a saber finanças
/ justiça / regulação da atividade financeira, não funciona».

Há um novo plano estratégico
para 2022-2030 que será apresentado pela Câmara Municipal,
na manhã do dia 13 de janeiro,
durante a conferência ‘Famalicão.30 – Estratégia de Desenvolvimento de Vila Nova de Famalicão para o período 2022-2030’.
O debate terá lugar no Centro de
Estudos Camilianos, em Seide,
com início pelas 10 horas, numa
organização conjunta do jornal
ECO e do Município.
Ao longo deste ano, a Câmara

Municipal levou a cabo a elaboração do novo Plano Estratégico
para 2022-2030, num processo
que reputa de «participativo» com
contributos de perto de um milhar
de famalicenses. Foram exploradas as diferentes dimensões de
ação e desenvolvimento concelhio, para alinhamento da estratégia municipal face às prioridades
e recursos das estratégias internacionais e nacionais, nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS e

No segundo ano de atividade, a
AEMinho aumentou em 68% o número de associados que, na atualidade, representam um volume total de faturação de 12.000 milhões
de euros, alcançados pelas quase
duas centenas de associados,
com um volume de exportações de
cerca de 3,5 mil milhões de euros,
criando emprego para cerca de 45
mil pessoas. Nota, ainda, a realização de 100 iniciativas e atividades,
entre missões empresariais, jantares-debate e eventos temáticos.

Para o novo ano, aponta como fulcral a criação do Cluster da Energia, daquele que é um setor vital
para a economia portuguesa e que
permitirá ter um espaço específico
para toda a comunidade empresarial dedicada a este setor; diversificar as missões empresariais e ser
uma voz ativa e independente. A
promoção de transferência de conhecimento que permita dotar os
quadros médios e superiores das
empresas de maior capacidade
competitiva é outra meta a que se
propõe, em conjunto com a comunidade empresarial, mas também
com as Universidades e Institutos.
«Aproximar e integrar as empresas
neste mundo do conhecimento é
um objetivo assumido pela AEMinho para 2023».

o novo ciclo de programação
europeia, «em busca da melhor
estratégia para o melhor futuro
de Famalicão».
A conferência que terá lugar no
dia 13 de janeiro contará com
António Cunha, presidente da
Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDRN); Gonçalo
Saraiva Matias, presidente do
Conselho de Administração da
Fundação Francisco Manuel
dos Santos; José Fernando Gomes Mendes, diretor executivo
da Fundação Mestre Casais; e
Pedro Carreira, presidente do
Conselho de Administração na
Continental Mabor. Estes convidados farão parte da mesa
redonda ‘Posicionamento estratégico de Famalicão num mundo em transição e os desafios
e oportunidades do novo ciclo
de fundos comunitários’, com a
moderação de António Costa,
do Jornal ECO ONLINE.

C
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O executivo da Junta de Freguesia
de Ribeirão renunciou ao mandato, pelo que haverá eleições intercalares na vila dentro de dois
a três meses. O presidente do
executivo, Leonel Rocha, anuncia
que se apresentará novamente a
escrutínio.
Na base da decisão está o chumbo do orçamento em reunião da
Assembleia de Freguesia, no dia
29 de dezembro. As críticas de Leonel Rocha, líder do executivo, vão
para o movimento independente
que faz parte do executivo, uma
vez que a Coligação “Mais Ação,
Mais Famalicão”, venceu sem
maioria absoluta e uniu forças com
o Movimento Juntos Por Ribeirão.
Aliás, os dois elementos do Movimento “Juntos Por Ribeirão” que
fazem parte do executivo, Samuel
Reis e Manuel Augusto, estão ao
lado do restante executivo nesta
renúncia ao mandato. Leonel Rocha também elogia e agradece o
trabalho destes dois eleitos.
Relativamente à reunião da Assembleia de Freguesia que ditou
esta rutura, estará em causa o
valor do elevador para a Junta de
Freguesia, no montante de 27.500
euros.
Segundo o executivo, em conferência de imprensa, no dia 2 de
janeiro, o valor do elevador estava inicialmente para pagamento
em 2022, conforme previsto num
acordo entre a Junta de Freguesia
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OPOSIÇÃO VETA
ORÇAMENTO
E JUNTA DEMITE-SE

Decisão anunciada em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira

e o município. Porém, por impossibilidade, a Câmara informou a
Junta que tal apoio só poderia ser
apreciado no início de 2023, o que
obrigou o executivo da Junta a colocar o valor do elevador no orçamento de 2023. Porém, por lapso
admite ter-se esquecido de retirar
o valor do documento do ano de
2022. O executivo diz que, detetado o lapso ainda antes da reu-

nião, foram dadas explicações aos
restantes membros da Assembleia
de Freguesia, quer pelo presidente da Junta quer pela pessoa que
dá apoio à contabilidade. O Movimento Juntos por Ribeirão e o PS
terão acusado o executivo de que
o elevador iria custar 55 mil euros
e votaram contra o orçamento.
O presidente da Junta denuncia
que um dos deputados do Movi-

mento Juntos por Famalicão disse haver «outros interesses» que
estariam por detrás da decisão
da Junta, «colocando em causa a
honra dos elementos do executivo», afirma o autarca.
Nas críticas do executivo também
é visado a presidente da Assembleia de Freguesia porque, diz Leonel Rocha, não «desempenhou
o cargo com imparcialidade e não

29

foi capaz de gerir com bom senso
estas situações».
Segundo o autarca e ex-vereador,
o Movimento Juntos Por Ribeirão
esteve a «fazer autêntica chicana
política, usando de má-fé em relação à rubrica do orçamento» e de
«atitudes mesquinhas», criticou.
Ao contrário do que passaria na
Assembleia, Leonel Rocha garante este executivo, formado por
uma coligação e um movimento
independente, tem «funcionado
como equipa, em clima de diálogo» e que não se tem notado a
existência de «duas forças partidárias». Acrescenta que as decisões,
com exceção de uma, foram tomadas por unanimidade.
Leonel Rocha confessa que não
entende o que se passou com o
chumbo ao Plano e Orçamento.
«Se as pessoas querem fazer oposição que a façam de forma construtiva. Fazer oposição apenas
para enxovalhar as pessoas que
estão no executivo, incluindo as
pessoas da sua cor política, não
aceitamos», afirma.
O autarca do PSD avança que
quem foi vereador, como ele, durante vinte anos, não pode ser
acusado de querer protagonismo
ao assumir uma Junta de Freguesia. «Vim para a minha terra
porque posso ajudar no desenvolvimento. Caso contrário, não viria.
Só vim para servir».
O autarca sente que tem a confiança da população pelo «trabalho positivo», nestes meses de
executivo, e que o orçamento para
2023 superior a 700 mil euros era
um bom prenúncio.

MANUEL AUGUSTO SENTE-SE TRAÍDO
PELO MOVIMENTO JUNTOS POR RIBEIRÃO
Manuel Augusto Costa, também
ele demissionário, diz estar de
acordo com as palavras do presidente da Junta. Sente-se «lesado» por ter feito um acordo para
a formação do executivo. «Sinto
que fomos empurrados, porque
alguém sentiu desta forma uma
vitória. Depois fizeram oposição.
Se fizeram um acordo deixam
de ser oposição», realça Manuel
Augusto. «Senti por várias vezes
que estava a levar com a oposição injustamente. Disseram-me
que “tinham que fazer oposição”
e eu lembrei que tínhamos feito
um acordo», relata. «Fui acusado
de ter trabalhado demais, que fui
manipulado pelo presidente de
Junta», acusa. «Sempre disse que
ajudava em tudo o que pudesse
dentro da minha disponibilidade»,
continua Manuel Augusto. «Sinto
que fui traído. Fui convidado pela
líder Juntos Por Ribeirão para vir
para a lista. Depois de tantas situações negativas não a apoiava»,
conclui.
Dirigindo-se a Leonel Rocha, Manuel Augusto disse: «peço lhe
desculpa porque, afinal, eu esta-

va errado na pessoa com quem
estava a trabalhar, com quem eu
colaborei para ser presidente de
Junta. Hoje, mediante o seu trabalho, mediante as suas ações, mediante os seus comportamentos e
mediante a reação dos ribeirenses, pode contar comigo nas suas
eleições, porque eu apoiarei a sua
presidência».
SAMUEL REIS DIZ QUE SENTIU
«UM AUMENTO DE TENSÃO»
Samuel Reis, secretário do executivo, fala em «aumento de tensão» nas últimas Assembleias de
Freguesia, especialmente entre
a Coligação Mais Ação, Mais Famalicão e o Movimento Juntos Por
Ribeirão, a que se terá somado a
rejeição do orçamento; factos, diz,
que terão levado também à sua
demissão do executivo.
Diz não «haver clima de diálogo
entre as forças» partidárias e de
«boa-fé nas propostas discutidas
nas assembleias de freguesia».
Alega que tentou uma reunião entre responsáveis da Coligação e
do Movimento independentemen-

Samuel Reis e Manuel Augusto Costa

te para que pudesse existir um
«acordo de cavalheiros»; e que tal
não aconteceu por falta de interesse da líder do Movimento, esclareceu já Leonel Rocha.
Sobre a relação entre a Coligação
e o Movimento Independente, Samuel Reis diz que o entendimento
existiu por meio ano e que depois
se foi perdendo. Nas duas últimas
reuniões da Assembleia o relacionamento piorou, afirma Samuel
Reis, a ponto que na última «penso que houve má-fé na questão do
orçamento».
Samuel Reis diz que não se sente traído, mas admite que houve
«momentos de falta de bom senso, porque viemos para aqui para
trabalhar. Nós ouvimos críticas
injustas e no caso do orçamento
“caiu-me mal” e decidimos tomar
esta decisão».
Espera que ainda seja possível
votar o orçamento favoravelmente, em nova reunião, e só depois
se parta para eleições intercalares. Mas avança que não se candidata. Em conclusão, diz que «foi
uma honra trabalhar na Junta de
Ribeirão».

Concelho
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JUNTOS POR RIBEIRÃO
RETIRA CONFIANÇA
POLÍTICA
A MANUEL AUGUSTO
O Movimento Independente Juntos Por Ribeirão retirou a confiança política ao vogal do executivo da Junta de Freguesia de
Ribeirão, Manuel Augusto Pereira da Costa, eleito por este movimento, «demarcando-se formal
e institucionalmente das respetivas posições políticas e decisões
executivas que possa vir a tomar,
deixando estas de vincularem e
representarem este Movimento»,
dizem.
Recorde-se que Manuel Augusto
Costa faz parte do executivo da
Junta, que é liderado por Leonel
Rocha, do Movimento Mais Ação,
Mais Famalicão (PSD/CDS-PP),

e está ao lado da decisão deste
executivo, tomada no dia 2 de janeiro, de renunciar ao mandato,
depois do chumbo do orçamento
para 2023.
Porém, o Movimento Juntos Por
Famalicão diz que esta decisão
de retirar a confiança política a
Manuel Augusto Costa tem por
base acontecimentos dos últimos
meses. Daí para cá, frisa, tem-se
vindo a verificar «deterioração da
relação de confiança e falta de
articulação política entre o vogal
Manuel Augusto e o Movimento
Juntos por Ribeirão».
Os responsáveis do Movimento
garantem que procuraram o diá-

logo com Manuel Augusto Costa,
«alertando-o para as suas responsabilidades para com o grupo
pela qual foi eleito». Dizem não
ter sido alcançado o entendimento entre as partes e que a conduta do vogal tem sido de «total
revelia para com o Movimento, a
quem compete definir a estratégia e orientações políticas», acusam.
O Movimento Juntos Por Ribeirão diz que são estes os argumentos que levaram à retirada
da confiança política ao vogal
eleito por este Movimento e que
faz parte da Junta depois de um
acordo para formar o executivo.
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Presidente da Assembleia
de Riba de Ave renuncia
ao cargo
A presidente da Assembleia
de Freguesia de Riba de
Ave, Gabriela Cardoso Faria,
que assumiu as funções em
2021, renunciou ao cargo.
A decisão foi tornada pública
em reunião da Assembleia de
Freguesia no passado dia 29
de dezembro, no salão nobre
da Junta de Freguesia de
Riba de Ave. A reunião já foi
presidida pelo 1.ª secretário,
José Pereira. Recorde-se
que o executivo da Junta de
Riba de Ave é presidido por
Cláudia Araújo, do PS, que
venceu as últimas autárquicas.
Não há, até ao momento, qualquer outro esclarecimento sobre a decisão de Gabriela Faria. No entanto, o executivo, numa publicação nas
redes sociais, «agradece o tempo que tão sabiamente dedicou à nossa comunidade. Quis o destino que se esgotasse a possibilidade de
continuar connosco. Desejamos-lhe os maiores sucessos pessoais e
profissionais».

PAN LAMENTA CENTRAL FOTOVOLTAICA
E QUER QUE A CÂMARA DÊ INFORMAÇÕES
SOBRE OUTROS PROJETOS
O PAN – Partido das Pessoas,
Animais e Natureza quer que a
construção da central fotovoltaica
de Outiz/Vilarinho, em Famalicão,
seja um exemplo que não pode
ser repetido no concelho ou no
país. Inês Sousa Real, deputada
da Assembleia da República e
porta-voz nacional do PAN, visitou o local no dia 28 de dezembro,
juntamente com a direção concelhia do partido, representada, entre outros, por Sandra Pimenta.
«É lamentável que a transição
energética tenha que passar pela
destruição de espaços verdes,
em particular de arvoredo como
é o caso do sobreiro», lamentou
Inês Sousa Real. Falava da central fotovoltaica em terrenos privados, com cerca de 80 ha e 106
mil painéis, onde foram cortadas
árvores, incluindo centenas de
sobreiros.
Inês Sousa Real alerta que «não
basta agarrarmo-nos à lei. O que
aconteceu aqui pode ser legal,
quer da parte da Câmara quer
das demais entidades, mas não
torna a ação justificável aos olhos
da população, nem significa que
esteja a servir os interesses da
população e em particular das
próximas gerações». Além disso,
a deputada realça a falta de retorno financeiro para a localidade, a
ausência de empregabilidade e a
«perda de uma parte identitária
desta comunitária».
Neste processo da central fotovoltaica de Outiz/Vilarinho, que tem
parecer favorável de todas as ins-

Inês Sousa Real visitou o local na passada semana

tâncias nacionais (CCDRN, Instituto da Conservação da Natureza
e das Florestas, Agência Portuguesa do Ambiente e Direção Geral de Energia e Geologia), o PAN
entende que a Câmara poderia
ter feito mais para impedir este
projeto. «Poderia e deveria ter havido um processo de informação
pública da parte da Câmara para
que a população pudesse saber o
que está em causa», afirmou, recordando que a concelhia famalicense do PAN tem vindo a reivindicar do município de Famalicão
essa informação, não só relativa
a este projeto de Outiz/Vilarinho
mas também de outros que pos-

sam estar em processo de análise. «Era importante que, de forma
transparente, a população saiba
se existem outros projetos, onde
e em que condições vão ser conferidas essas mesmas licenças»,
atira Inês de Sousa Real.
A deputada diz que o PAN não
concorda com o «simplex ambiental» que, na sua opinião, facilita a instalação destas centrais
energéticas em zonas florestais e
agrícolas. «Este processo do simplex ambiental deve ser revertido.
Demos entrada na Assembleia
da República de propostas de
alteração que foram rejeitadas»,
recorda. «Ainda vamos a tempo
de travar estes erros legislativos
e olharmos para Famalicão e vermos que estes casos não podem
acontecer noutras localidades»,
realça.
O PAN considera que a transição
energética para modelos mais
sustentáveis é fundamental, não
só porque estamos a correr contra o tempo dos efeitos de estufa,
como pelos compromissos assumidos por Portugal na Agenda
2030 e no Acordo de Paris.
Por isso, o que o PAN defende é
o aproveitamento de estruturas
existentes para a colocação dos
painéis fotovoltaicos, citando os
parques de estacionamento, os
telhados dos edifícios públicos
ou as comunidades energéticas
para que os bairros se tornem autossustentáveis. «Isto não é uma
miragem ou um sonho de futuro,
pode ser realidade», expressa.

O

PINIÃO
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DEPUTADO

JORGE PAULO OLIVEIRA
Deputado do PSD na Assembleia da República

É TUDO UMA QUESTÃO DE TEMPO

‘

António Costa pode assim
ter salvo o Governo,
mas matou politicamente
Fernando Medina (...) É tudo
uma questão de tempo.
Fernando Medina vai cair e,
nesse dia, António Costa
cai com ele.

PADRÃO. Nos sucessivos casos que envolvem o Governo
há um padrão. Ninguém sabe de nada até rebentar o escândalo. Depois a realidade encarrega-se de demonstrar
que sabiam ou é muito pouco crível que não soubessem.
O TAPgate revela-o uma vez mais.
DESCONHECIMENTO. A tutela da TAP é conjunta do Ministério das Infraestruturas, de Pedro Nuno Santos e das
Finanças, de Fernando Medina. Ambos afirmam desconhecer a indecorosa indemnização paga Alexandra Reis
pela sua saída da transportadora. Hugo Mendes, secretário de Estado de Pedro Nuno Santos, acompanhou todo
o processo. Joao Nuno Mendes, secretário de Estado de
Fernando Medina, que transitou do anterior governo, liderou as negociações de ajuda do Estado à TAP. Ora, perante uma indemnização “pornográfica”, sinceramente custa
a acreditar que um e outro, ainda que em momentos diferentes, não tivessem informado os respetivos ministros.
AGRAVANTE. Se a esta circunstância somarmos o facto
do Expresso, em maio de 2021, ter questionado o Governo
e tornado público o pagamento daquilo a que chamou de
“indemnização milionária”, é-nos mais difícil acreditar no
alegado desconhecimento, como tem vindo a ser defen-

dido em vários espaços informativos, pelo comentador
político, Sebastião Bugalho.
DEVER. Uma coisa é certa, se os ministros não sabiam,
deviam saber ou pelo menos tinham o dever de procurar saber. Curiosamente, Pedro Nuno Santos considerou
que o seu desconhecimento quanto ao acordo da saída
de Alexandra Reis da TAP, exigia a sua demissão. Fernando Medina que invoca igual desconhecimento, apesar
de a ter convidado para secretária de Estado do Tesouro,
acha que nada mais lhe é exigível. António Costa, o único responsável pela crise política, aceitou a demissão do
primeiro e a motivação a ela subjacente, mas defendeu
que o segundo já fez tudo o que tinha de fazer.
MORTO. António Costa pode assim ter salvo o Governo,
mas matou politicamente Fernando Medina. Depois das
trapalhadas com divulgação dos dados dos manifestantes à Embaixada da Rússia, quando presidia à autarquia
lisboeta, e da contratação de Sérgio Figueiredo, numa
evidente troca de favores, a questão da TAP retirou a réstia de autoridade que ainda dispunha e isso, em política,
paga-se caro. É tudo uma questão de tempo. Fernando
Medina vai cair e nesse dia António Costa cai com ele.

AUTARQUIA FAMILIARMENTE
RESPONSÁVEL PELO DÉCIMO ANO
CONSECUTIVO
Pela décima vez consecutiva, o Município de Vila Nova de
Famalicão foi considerado uma das autarquias ‘Mais Familiarmente Responsáveis’.
Esta distinção, atribuída pelo Observatório dos Municípios
Familiarmente Responsáveis, tem por objetivos acompanhar,
galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar.
Recorde-se que, recentemente, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, anunciou, para 2023, um pacote de
mais de 16 milhões de euros, que inclui medidas de coesão
social que vão ao encontro das necessidades das famílias
carenciadas do concelho. A redução da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), o pagamento das inscrições federativas e respetivos seguros aos jovens atletas do concelho,
bem como a existência de um quarto escalão de apoio social
municipal na educação, são alguns exemplos de políticas de
apoio adotadas pela autarquia.
A entrega da bandeira de ‘Autarquia + Familiarmente Responsável 2022’ terá lugar no próximo dia 26 de janeiro, no
Auditório da Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais (FEFAL), em Coimbra.

Pela décima vez consecutiva, o Município de Vila Nova de Famalicão
foi considerado uma das autarquias
‘Mais Familiarmente Responsáveis’.
Esta distinção, atribuída pelo Observatório dos Municípios Familiarmente Responsáveis, tem por objetivos
acompanhar, galardoar e divulgar
as melhores práticas das autarquias
portuguesas em matéria de responsabilidade familiar.
Recorde-se que, recentemente, o
presidente da Câmara Municipal,
Mário Passos, anunciou, para 2023,
um pacote de mais de 16 milhões de
euros, que inclui medidas de coesão
social que vão ao encontro das necessidades das famílias carenciadas
do concelho. A redução da taxa de
Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI), o pagamento das inscrições
federativas e respetivos seguros
aos jovens atletas do concelho, bem
como a existência de um quarto escalão de apoio social municipal na
educação, são alguns exemplos de
políticas de apoio adotadas pela autarquia.
A entrega da bandeira de ‘Autarquia
+ Familiarmente Responsável 2022’
terá lugar no próximo dia 26 de janeiro, no Auditório da Fundação para os
Estudos e Formação nas Autarquias
Locais (FEFAL), em Coimbra.
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HÁ UM NOVO APOIO MUNICIPAL

“CASA FELIZ” CHEGA
À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Desde que foi criado o Programa
Casa Feliz, o município de Famalicão já investiu cerca de 3,12
milhões de euros nas vertentes
“Apoio às Obras” e “Apoio à
Renda”, para benefício de quase
duas mil famílias famalicenses.
Além destes apoios para agregados familiares carenciados, a
Câmara Municipal alarga este

programa à Eficiência Energética. «Queremos ajudar as pessoas a diminuir a fatura energética,
através da criação de condições
para a eficiência energética»,
justifica o presidente da Câmara.
O apoio às obras existe desde
2005 e desde essa data permitiu melhorar as condições
em 295 habitações, num apoio

financeiro correspondente a
1.382.000,00€. Já o apoio à
renda, vertente criada em 2012,
ajudou cerca de 1.704 agregados familiares, num investimento municipal da ordem dos
1.732.200,00 €.
Refira-se que as candidaturas
ao programa ‘Casa Feliz – Apoio
à Renda’ encontram-se abertas

até ao dia 31 de janeiro de 2023,
através da plataforma https://
rendas.famalicao.pt/. As condições de candidatura, bem como
o formulário e os documentos
necessários para o processo
são os estabelecidos pelo Código Regulamentar sobre Concessão de Apoios e poderão ser
consultados em https://www.fa-

malicao.pt/codigos-planos-relatorios-e-regulamentos.
No caso do ‘Apoio às Obras’, as
candidaturas podem ser efetuadas ao longo do ano através do
site do Município de Famalicão
ou então no Balcão Único de
Atendimento (BUA), localizado
no edifício sede dos Paços do
Concelho.
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BOLETIM MUNICIPAL RESUME
«TRABALHO INTENSO E GRATIFICANTE»
A mais recente edição do Boletim
Municipal está a ser distribuída
gratuitamente pelo concelho. Para
além do formato físico, com uma
tiragem de 25 mil exemplares,
também é possível consultá-lo em
formato digital em: https://issuu.
com/municipiodefamalicao/docs/
boletim_municipal_janeiro_2023 .
A primeira publicação de 2023,
tem como principais temas o novo
Centro Urbano, o projeto ‘Famalicão MadeIN’, que comemorou
oito anos, assim como, iniciativas
municipais no âmbito da eficiência
energética, defesa animal, habitação e educação, e um ‘Olhar com
História’ sobre os painéis de azu-

lejos da Fundação Cupertino de
Miranda.
«É apenas uma súmula de um trabalho diário intenso e gratificante
que desenvolvemos em prol de
Famalicão», escreve o presidente
da Câmara Municipal no editorial.
Mário Passos regista, ainda, que
os conteúdos da publicação refletem «dinâmicas concretas para
gente concreta».
Este boletim conta também com
uma separata, desta vez, dedicada ao Museus de Famalicão, dando a conhecer, de forma sucinta,
as onze unidades museológicas e
coleções visitáveis que compõem
a Rede de Museus.

Encontro de Reis
em Requião
Na noite do dia 14 de janeiro, às 21h15, decorre o décimo Encontro
de Reis da Unidade Pastoral de Gavião, Cruz e Requião.
Participam o Grupo Coral Litúrgico de Requião, os grupos corais
paroquiais de Gavião e Cruz, o Coral Juvenil de Requião e, ainda,
o Grupo Coral de S. João de Caldas de Vizela.
A iniciativa decorre na Igreja Paroquial de Requião.

Sagrado Lausperene
e Festa de S. Julião
em Calendário
A comunidade paroquial de São Julião do Calendário celebra no
próximo fim de semana o Sagrado Lausperene. No sábado, entre
as 14h30 e as 18h15, todos os grupos de catequese estarão em
adoração ao Santíssimo Sacramento; no domingo, às 8h30, celebra-se eucaristia no salão paroquial; a partir das 9h30, na igreja
paroquial, adoração ao Santíssimo Sacramento pelos movimentos
paroquiais e equipas das 23 zonas dos compassos pascais. Às 17
horas, há oração e vésperas, seguindo-se procissão e bênção do
Santíssimo Sacramento. Às 18 horas, no salão paroquial, eucaristia
solenizada para encerramento do Sagrado Lausperene.
Na segunda-feira, às 19h30, no salão paroquial, será celebrada
missa de festa solenizada e em honra do padroeiro São Julião, que
se assinala a 9 de janeiro.

Festividades
em honra
do Menino
em S. Cosme
No próximo domingo, a comunidade de S. Cosme celebra a Festa
do Divino Menino Jesus e o encerramento das Festas de Natal.
As celebrações religiosas iniciam às 15 horas, com a eucaristia solene, seguido de majestosa procissão, acompanhada pelo agrupamento de escuteiros, andores, figurados e confrarias. Uma sessão
de fogo, às 17 horas, encerra as Festas de Natal.

Conselho Eco da Gerações
vai criar brigadas ambientais
O Conselho Eco – Escolas da
Associação Gerações reuniu na
semana passada, com o objetivo
de definir e aprovar o plano de
ação da instituição para 2023, no
domínio da preservação de um
bom ambiente e de defesa da natureza.
Composto por representantes das
salas do Pré-Escolar, do Centro Educativo e do Clube Sénior,
sob a coordenação da assistente
social Raquel Jeitão, o Conselho
Eco decidiu criar brigadas de intervenção em diversos domínios
do ambiente, destacando-se a brigada da água, dos resíduos e da
energia.
Entre as múltiplas ações previstas, destacam-se, no domínio da
água, o reaproveitamento dos

restos da água das garrafas, a
vigilância dos excessos de caudal nas torneiras e autoclismos,
o reaproveitamento da água potável e a redução do consumo,
através da colocação de redutores nas torneiras e autoclismos.
No domínio dos resíduos, serão
instalados novos ecopontos para
pilhas e cápsulas de café e o desenvolvimento de uma parceria
com a Resinorte para a colocação
de ecopontos de recolha dentro
da instituição. Quanto à energia, o
caminho vai no sentido de reduzir
ao máximo os consumos energéticos, com a colocação de sensores
e temporizadores.
Em termos dos espaços exteriores da Gerações, as atenções estão viradas para a criação de uma

horta de ervas aromáticas, para a
plantação de bolotas que vão originar o nascimento de carvalhos
e para a limpeza de uma praia a
designar, com o envolvimento das
crianças, das famílias e dos seniores, separando e reciclando depois o lixo recolhido, transformando-o em arte como já aconteceu
em anos anteriores. Envolver as
crianças na elaboração de receitas alimentares saudáveis é também um objetivo para este ano.
«Trata-se de um plano abrangente, motivador e que abarca os domínios mais sensíveis do Planeta
Terra, feito com o objetivo de todos poderem participar na sua defesa e na manutenção da vida»,
analisa o presidente da direção,
Mário Martins.
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ASSEMBLEIA INTERNACIONAL DA PASEC
DISCUTE CONCEITO
DE TERRITÓRIO EDUCADOR
A Assembleia Internacional Juvenil
2022 da PASEC decorreu em vários países europeus, entre eles
Espanha e Itália, com eventos simultâneos partilhados pelos meios
digitais, partilhados pela comunidade e que envolveram mais de 300
pessoas.
Os quarentas delegados eleitos
puderam discutir o conceito de “territórios educadores” tendo sempre
por base o lema “é preciso toda
uma aldeia para educar uma criança”.
O encontro de formação internacional, apoiado pelo Erasmus +,
teve lugar na aldeia de São Luís,
Odemira. Os jovens delegados ficaram alojados por toda a aldeia
e o programa de trabalho foi todo
feito em interação com a comunidade, através de espetáculos abertos à comunidade e oficinas peda-

gógicas interativas. A maior parte
das ações foram em ambiente de
natureza, aproveitando todo o potencial do Parque Natural da Costa
Vicentina.
De todo o trabalho de reflexão levado a cabo pelos jovens delegados saiu um documento orientador
com as conclusões finais que refere que «os agentes do território
devem agir de forma integrada e
concertada, partilhando recursos e
respostas sociais que possibilitem
a crianças e jovens uma verdadeira igualdade de oportunidades». O
mesmo documento também assinala «que a resposta educadora
de um território é muldimensional
e deve integrar uma visão global
onde a cultura, educação, ambiente, formas de participação social,
economia e saúde são vistos como
um todo e não de forma separada».

PAN APRESENTA PROPOSTAS PARA FOMENTAR
O USO DAS REDES CICLÁVEIS
O PAN apresentou propostas para alteração ao Projeto de Regulamento para
a Atividade de Partilha de
Velocípedes. Recomenda
que seja garantida a intermodalidade com outros
transportes públicos; que
seja assegurada a criação
de modalidades tarifárias,

«asseguradas à partida e
não dependentes da vontade do operador»; quer o
alargamento do horário de
utilização até à meia-noite
de domingo a quinta-feira e
até às duas da manhã, às
sextas-feiras e sábados,
porque, para a porta-voz
do PAN, «não faz senti-

do que seja tão reduzido»
quando o objetivo é «promover o uso de meios de
transporte
alternativos»,
frisa.
A Comissão Concelhia do
PAN, liderada por Sandra
Pimenta, defende, ainda,
o potencial alargamento

às freguesias «que pelas
suas especificidades locais, nomeadamente, população, setor empresarial,
equipamentos escolares e
culturais, se mostrem elegíveis para acolher este
sistema».
Sandra Pimenta lembra

que «remonta a 2012 o
estudo prospetivo para a
implementação de uma
rede de ciclovias, e que
passados 10 anos estamos longe de garantir
condições de mobilidade
suave, apenas no centro
da cidade, quando já de-

veríamos estar a trabalhar
nas freguesias estas ligações». A porta-voz do PAN
diz que «isto significa que
não podemos ficar parados
no tempo, e não dar seguimento à rede ciclável que
devia há vários anos estar
executada».

pub

Foto Moreira

O maior parque de estacionamento solar em Portugal está prestes a nascer nas instalações da Leica
Portugal, em Vila Nova de Famalicão. Para este
projeto foi desenvolvida, pela Eneriberia, uma estrutura única para dar resposta às mais altas exigências estruturais e de design.
No ano passado, a Leica confiou à Eneriberia a
instalação da sua primeira central de 1MWp que
entrou em operação no final do primeiro trimestre
deste ano.
A Leica volta a eleger esta empresa, com sede na
Lixa, para a ampliação da sua central, com o objetivo de atingir os 2MWp.

Casais de Calendário unem-se
para celebrar o Dia da Família
O Dia da Sagrada Família, habitualmente celebrado no domingo a seguir ao Natal; este ano celebrou-se na sexta feira,
dia 30 de dezembro.
Na comunidade paroquial de São Julião de Calendário, casais que ao longo do ano comemoraram as suas Bodas Matrimoniais de 1, 25, 50 e 60 anos de casados, participaram, às 19 horas, na eucaristia solene, que teve lugar no salão
paroquial, para celebrarem este dia dedicado à Família. Do pároco e da Equipa da Pastoral Familiar, todos os casais
receberam uma lembrança com a Sagrada Família de Nazaré.
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Colaboradores
municipais recebem
formação em
Suporte Básico
de Vida
A Câmara Municipal promoveu, em articulação com as corporações de bombeiros voluntários (Famalicenses, Famalicão e Riba de Ave), ações de formação em Suporte Básico
de Vida para 533 colaboradores que prestam serviço nas
escolas do concelho.
A formação decorreu durante o período da pausa letiva,
com o objetivo de capacitar o quadro de pessoal das escolas com conhecimentos e competências para atuar em
caso de situação de emergência. Desta forma, poderão
agir na fase do pré-socorro, isto é, no período que decorre
entre o alerta e a chegada dos meios de socorro.
Estas ações ensinam como agir em casos de emergência
médica com manobras de reanimação, nomeadamente,
que protocolos adotar e como atuar em casos de Paragem
Respiratória, Paragem Cardiorrespiratória e Obstrução da
Via Aérea.

Centenas de crianças
cantam os Reis na
Casa das Artes
Na próxima sexta-feira, em duas sessões, às 10 e às 14
horas, o grande auditório da Casa das Artes crianças de
vários estabelecimentos de ensino vai cantar os reis.
A iniciativa conta com a participação de cerca de 750 crianças, de 9 instituições do concelho.
Os alunos vão entoar canções que celebram a visita dos
três Reis Magos e a chegada do novo ano. Os momentos
de animação serão concretizados por várias Academias
Seniores de forma a existir uma partilha intergeracional. As
instituições educativas participantes são: Casa do Pessoal
do Hospital; Creche Mãe; Creche Srª da Lapa; Jardim Infância ACB; EB Conde S. Cosme; Casa do Povo de Nine;
EB Valdossos, Fradelos; Colégio Talvaizinho e Associação
das Lameiras.

Colheitas de sangue
em S. Cosme
e Riba de Ave
A Associação de Dadores de Sangue realiza, domingo, 8
de janeiro, e sexta-feira, dia 13, duas colheitas de sangue.
A primeira, em S. Cosme do Vale, no salão paroquial, decorre entre as 9 e as 12h30.
A segunda é em Riba de Ave, no salão paroquial, entre as
15 e as 19 horas.
Abertas à população em geral, as colheitas serão feitas
pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.
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DEPUTADO JORGE PAULO OLIVEIRA ESTEVE REUNIDO COM A ACIF

DINHEIRO DO PRR NÃO ESTÁ
A CHEGAR ÀS EMPRESAS

O deputado à Assembleia da
República, Jorge Paulo Oliveira,
avisa que o dinheiro do PRR não
está a chegar às empresas. Numa
reunião, esta terça-feira, dia 2 de
janeiro, com a direção da ACIF, o
famalicense, eleito pelo PSD, criticou o atraso na concretização do
dinheiro da chamada “bazuca”. «O
baixo grau de execução do PRR
tem sido objeto de reservas e de
preocupações com origem mais
diversa que vão desde o Senhor
Presidente da República, passando pela Unidade Técnica de
Apoio Orçamental, o Conselho de
Finanças Públicas, a OCDE, a Comissão Europeia e do próprio Governador do Banco de Portugal. O
Governo afirma que está tudo a
correr dentro dos prazos e das metas definidas, mas o dinheiro não
está a chegar às empresas. Os dados oficiais confirmam-no. Até ao
final de 2022, apenas foram pagos
2,3% dos 3.612 mil milhões de euros alocados às empresas, e essa
circunstância deve ser motivo de
preocupação», realçou o deputado

famalicense.
Nesta reunião, a direção da ACIF,
presidida por Fernando Xavier,
deu a conhecer os pormenores
da candidatura ao Projeto “Bairros
Comerciais Digitais”, integrada na
dimensão da Transição Digital do
PRR. Recorde-se que o Projeto
“Bairro Comercial Digital” resulta
de uma candidatura conjunta com
a autarquia e visa fomentar o desenvolvimento dos setores do comércio e dos serviços abertos ao
consumidor, assente na digitalização dos operadores económicos
e dos seus modelos de negócio,
bem como na promoção do comércio online e da integração digital das cadeias de abastecimento.
O presidente da ACIF aproveitou
para alertar o deputado social-democrata que, à semelhança de
outras candidaturas, fazia todo o
sentido que também nestas o IVA
fosse considerado um custo e nesse contexto ser igualmente financiado, alerta que Jorge Paulo Oliveira se comprometeu a abordar
nos trabalhos parlamentares.

FORAVE APOSTA
EM FORMAÇÃO ERASMUS+
FORAVE desenvolve
programação e robótica
para filhos de trabalhadores
O Clube de Robótica da FORAVE desenvolveu, entre 19 e 22 de dezembro, uma Atividade de Programação e Robótica destinada aos filhos
dos colaboradores da Zeitreel, neste caso da Salsa, uma das empresas
do Grupo Sonae.
A FORAVE recebeu os jovens com idades compreendidas entre os 10
e os 18 anos, no ContiLab 3, laboratório especializado. As atividades
foram direcionadas para 2 níveis de conhecimento: iniciação à robótica
com montagem e programação de kits robóticos, programação de Drones e programação de Arduíno; e o nível mais avançado que começou
pela programação de Arduíno, design gráfico, desenho e Impressão 3D,
robótica Industrial e programação de jogos. No final, os jovens conseguiram preparar os robôs e os drones para uma pequena competição,
criaram um jogo utilizando ferramentas do GDevelop, criaram uma peça
em 3D, fizeram a respetiva impressão e viram as suas novas competências comprovadas pela FORAVE, com a entrega de um certificado
de participação. Os participantes tiveram acesso a atividades de lazer e
acompanhamento por parte dos professores monitores.
O Clube de Robótica da FORAVE foi criado em 2014 para dar uma resposta interna aos alunos da escola e, desde então, tem alargado a sua
atividade à comunidade, de forma estruturada e sistemática na Escola
de Ribeirão, mas também para outros jovens nas mostras de formação e educação, nas atividades de orientação vocacional JobLabs e
Workshops de Robótica, em eventos sociais como a festa da família na
Continental e em campeonatos de robótica na Universidade do Minho.
Recorde-se que o novo espaço ContiLab3 foi patrocinado pela Continental.

No que diz respeito à mobilidade
na Forave, o ano letivo iniciou-se
com os estágios em Palma de
Maiorca, Espanha, de um grupo
de alunos recém-diplomados dos
cursos Profissionais de Gestão,
de Eletrónica, Automação e Comando, de Qualidade Alimentar
e de Manutenção Industrial, que
tiveram a oportunidade de aplicar e desenvolver, em contexto
de trabalho internacional, os conhecimentos adquiridos ao longo
dos três anos de formação e de
desenvolver ainda as suas competências interculturais e linguísticas. Também os alunos do 2º ano

do Curso Profissional de Gestão e
de Transformação de Polímeros/
Eletrónica, Automação e Comando tiveram a oportunidade de realizar o seu estágio profissional em
Aguilar de Campo, Espanha.
Uma aposta importante da Forave é no Plano de Formação Erasmus+, para a melhoria da prática
pedagógica e de conhecimentos,
competências e qualificações técnicas e transversais, pelo que vários elementos do staff participaram, em Espanha e França, nas
formações Digital.
A Forave aposta também na formação internacional dos seus alu-

nos, pelo que proporcionou, neste
1º trimestre, um período de formação na Estónia e na Espanha, a
duas turmas finalistas de Eletrónica, Automação e Comando e de
Gestão.
O trimestre encerrou
com o
Evento Multiplicador do projeto
ERASMUS + We R Open - An
educational approach for digital
upskilling of Teaching, Managerial
and Administrative staff of VET
Schools. Desenvolvido com parceiros de escolas profissionais e
entidades de formação de Itália,
Espanha, Grécia e Chipre, sob a
coordenação da FORAVE.

CIDADE HOJE 4 JANEIRO 2023

Concelho

11

FUNDAÇÃO CASTRO ALVES DISCUTE
INOVAÇÃO NO VALE DO AVE
O Museu de Cerâmica Artística da
Fundação Castro Alves, em Bairro, acolheu no passado dia 27 de
dezembro, a primeira sessão do
Fórum Económico e Social para
o Vale do Ave, subordinado ao
tema da inovação. Contou com a
presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e da
eurodeputada Lídia Pereira, que
abordou o ‘Relançamento da Economia Europeia por via da Inovação do Tecido Produtivo’.
Segundo o presidente da Fundação Castro Alves, Bruno Pereira
da Silva, o fórum pretendeu «ser
uma plataforma de debate e partilha de conhecimento com todos
os atores da região, de modo
a que possamos, em conjunto,
alavancar ações e políticas que
permitam ultrapassar os desafios
com que nos deparamos hoje».
O fórum, organizado pela Funda-

ção Castro Alves com o apoio da
Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão e da Junta de Freguesia de Bairro, contou com uma
plateia constituída por representantes de empresas e entidades
ligadas às ciências e à investigação, e foi o pontapé de saída
para uma iniciativa que terá várias
sessões ao longo do ano de 2023
dirigidas a toda a região do Vale
do Ave.
Para o presidente da Câmara,
«Famalicão tem uma estratégia
muita clara e com resultados bem
patentes. É uma das maiores forças económicas do país», mencionou Mário Passos na sua intervenção, destacando ainda que
«as empresas são um dos principais motores da prosperidade de
um território e que cabe ao poder
público dar condições favoráveis
para que o crescimento continue».

CENTRO HOSPITALAR
RECEBE 33 MÉDICOS
EM FORMAÇÃO

Bernardo é o primeiro
bebé do ano
em Famalicão
O primeiro bebé de 2023 da maternidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave nasceu às 9h58 de segunda-feira, 2 de janeiro.
Pesa 3,170 quilos e chama-se Bernardo. Nasceu de cesariana e é o
primeiro bebé do casal, residente em Ribeirão.

Esta semana, 33 novos médicos começaram a formação no Centro Hospitalar do Médio Ave. Deste número,
25 vão fazer formação geral e 8 formação específica.
Os médicos que farão formação específica distribuem-se pelas seguintes especialidades: 5 médicos de Medicina Interna, 1 de Pediatria, 1 de Ginecologia/Obstetrícia e 1 de Cirurgia Geral.
A formação geral decorre ao longo do período de um ano, findo o qual os médicos seguem para formação
específica na especialidade que escolheram.
Recorde-se que a duração da formação específica é variável (entre 4 e 6 anos) e, depois de completada com
sucesso, confere ao médio o título de especialista. A formação específica só pode ser dada em hospitais com
idoneidade formativa na especialidade respetiva.
Recorde-se que o CHMA tem idoneidade reconhecida para proporcionar formação específica a médicos de
Medicina Interna, Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, Patologia Clínica, Cirurgia Geral e também para Estágios do 5º ano de Anestesiologia.
Além disso o CHMA contribui para a formação de Médicos de Medicina Geral e Familiar nomeadamente
proporcionando Estágios também no Serviço de Saúde Mental, ORL, Medicina Física e Reabilitação, Pneumologia e Serviço de Urgência.
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O ano de 2023 arranca, na Casa
das Artes, com a atuação da
Banda Marcial de Arnoso, dirigida pelo maestro Rúben Henriques, a 7 de janeiro, às 21h30;
e com a Banda de Riba d’ Ave,
dirigida pelo maestro Hugo Ribeiro, no dia 8 de janeiro, às 16h30.
A entrada é gratuita à lotação da
sala.
As fadistas Joana Campos e Isa
de Castro atuarão, no dia 12 de
janeiro, às 21h30, no café concerto, na programação mensal
do Fado no Café da Casa, uma
coprodução da Casa das Artes
de Famalicão e a ACAFADO.
No dia 13, às 21h30, no pequeno
auditório, Nuno Aroso e Gustavo
Costa apresentam “ar-rasto”, um
concerto que resulta de uma criação artística transdisciplinar.
“Anónimo Não é Nome de Mulher” é o espetáculo de teatro
que estreia na Casa das Artes e
que vai a cena dias 19, 20 e 21
de janeiro, às 21h30, no grande
auditório. Esta é mais uma coprodução Narrativensaio-AC e Casa

4 JANEIRO 2023 CIDADE HOJE

MÚSICA MARCA
INÍCIO DO ANO
NA CASA DAS ARTES
das Artes de Famalicão.
No dia 27 de janeiro, às 21h30,
no grande auditório, é apresentado o espetáculo de novo circo
“Um Homem e o Seu Criado”,

numa produção Hipótese Contínua com direção artística de
Cláudia Nova.
O destaque musical de janeiro
vai para o concerto com The Le-

gendary Tigerman, no dia 28, às
21h30, no grande auditório. Este
concerto assinala o regresso de
Tigernan aos palcos e com banda, enquanto se aguarda a edi-

ção de um novo disco no decorrer de 2023.
“Palhinhas, A História de um Espantalho” é a proposta de teatro
com marionetas para maiores de
três anos, pela Companhia Krisálida, no dia 28 de janeiro, com
sessões às 11h00 e às 15h00, no
Pequeno Auditório.
A proposta cinematográfica “Avatar: O Caminho Da Água”, o novo
filme de James Cameron, é apresentado na Casa das Artes, no
dia 14 de janeiro, com sessões
às 15h00 e às 21h30.
Por sua vez, o Cineclube da Joane traz ao pequeno auditório,
sempre às 21h45, os filmes: “Libertad”, de Clara Roquet (dia 5);
“Fogo-Fátuo”, de João Pedro Rodrigues (dia 12); “Crimes of the
Future”, de David Cronenberg
(dia 19); “O mercador das quatro estações”, de Rainer Werner
Fassbinder (dia 26).
Toda a programação da Casa das
Artes e do TNF pode ser consultada, todos os dias, no site (www.
casadasartes.org) e nas redes
sociais: www.facebook.com/CasadasArtesVNFamalicao e www.
instagram.com/casadasartesdefamalicao.

CASA DO ARTISTA AMADOR ARRANCA ANO
COM PROPOSTAS DIVERTIFICADAS
A fechar o ano de 2022, a Casa do
Artista Amador faz um balanço positivo do pouco tempo que leva de atividades, destacando os 1500 espetadores que passaram pelo espaço.
A direção da associação Ecos Culturais do Louro, que gere a Casa do
Artista, tem, por isso, boas expectativas relativamente ao ano de 2023.
Para tal, neste mês de janeiro, a
CAA apresenta uma variedade de
espetáculos na sua agenda, com o
intuito de dar continuidade ao trabalho que foi feito nos meses finais de
2022 e se possível reforçar o número de espectadores, como também
a qualidade dos artistas e projetos
culturais.
Na rubrica do Café Filosófico, que já
é uma referência de todas as quartas-feiras, estará no dia 4 o músico
e coordenador da Orquestra Urbana da Trofa, André No, com o tema:
Ética no mercado musical. No dia 11
será abordado o tema da segurança
rodoviária com a instrutora Sila Oliveira. Dia 18 será a vez do Dr. David
Alexandre falar como funciona uma
sala de emergência hospitalar e, por
fim, no dia 25, Augusto Canário, que
dispensa apresentações, irá debater
tudo relativo às cantigas ao desafio.
No que diz respeito a Música, no dia
6, os reis serão cantados pelo Grupo
de Cavaquinhos do centro de lazer
dos B. V. de Viatodos e pelo Grupo
de Cavaquinhos do Liberdade F.C.
Dentro do rock/heavy metal, no dia
8 subirão ao palco os DRKNSS e
os GODSIN; dia 14 será a vez dos

OUTLESS, dos SPIRALIST e do primeiro projeto internacional a fazer
parte da programação da CAA, o
guitarrista Espanhol Fernando Arteaga que vem apresentar oficialmente
a Portugal o seu último trabalho discográfico. Dia 20 será dedicado ao
Indie electrónico com os SuperFlow;
no dia 21, e ao fim de muitos anos
de ausência, os Mortualha subirão
novamente ao palco, acompanhados pelos icónicos Lux Yuri em versão acústica. Por fim, no dia 28, o
Hip Hop também tem destaque com
MITASCAS.
A poesia está em destaque no dia 27
com o projeto Vadiação poética, com
Sandra Escudeiro, Alberto Teixeira e
o Aguiars em recitarão.
Dia 28, o teatro fica a cargo da companhia TVA (teatro do Ave de Vila do
Conde) com a peça “Flagrante Delito”.
Dia 22, a CAA transformar-se-á
numa discoteca dos Anos 80/90, só
em formato de vinil com os djs: Zé
Raio, Jacinto Monteiro e o Rui Sá.
O dia 15 será exclusivamente dedicado a um workshop sobre o Bambu
e suas funcionalidades, com a tutela
de Vasco Mália.
A animação está também garantida
por via do Stand up Comedy, com os
Mamarrachos.
Na fotografia a exposição “A Obra”,
será o destaque deste mês.
https://www.facebook.com/groups/
amigosdacasadoartistaamador
www.casadoartistaamdor.pt
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VILA DE RIBEIRÃO LANÇA PONTES
PARA A DINAMIZAÇÃO CULTURAL
Pontes Culturais é o mais recente
projeto da Junta de Freguesia de
Ribeirão, uma dinâmica cultural
que terá, pelo menos e semanalmente, um evento.
O projeto foi apresentado na passada semana e, na ocasião, Leonel Rocha referiu que está nos
seus compromissos com a comunidade proporcionar, «de forma
intencional e regular, uma oferta
cultural que proporcione a aquisição de hábitos culturais; o desenvolvimento de uma maior consciência artística, por parte das
ações culturais desenvolvidas por
artistas e instituições de Ribeirão;
e que possa despertar e/ou desenvolver talentos artísticos».
Diogo Ribeiro é o escolhido para
ser o Programador Cultural da
Vila de Ribeirão. Trata-se de um
jovem artista ribeirense, estudante de Teatro na Escola Superior
de Artes do Espetáculo, do Porto
e antigo aluno do Agrupamento de Escolas de Ribeirão e da
ACE – Teatro do Bolhão, ensino
profissional de teatro, ministrado em Famalicão. Diogo Ribeiro
agradeceu o convite, que foi recebido «com enorme honra», manifestando uma motivação muito
grande «para este desafio de programar, todas as semanas, um ou
mais eventos culturais, contribuindo, dessa forma para o desenvolvimento da minha terra»
O autarca ribeirense foi à boleia
das palavra de Diogo Ribeiro para
dar conta da sua estratégia de
desenvolvimento para Ribeirão,
que passa, «obrigatoriamente«,
pela dinâmica educativa e cultural, «pois é na medida em que

Quim Barreiros
e João Seabra
nas Festas a S. Sebastião
As festas a S. Sebastião, na freguesia de Gondifelos, têm como figuras de cartaz o comediante João Seabra e o cantor Quim Barreiros.
Ambos atuam na noite do dia 21.
As festividades decorrem a partir do dia 13 com novena e missa,
atos religiosos que decorrem até ao dia 21 de janeiro. Na sexta-feira, dia 20, às 21h15, celebra-se missa e procissão de velas em
honra de Nossa Senhora de Fátima.
No sábado, dia 21, às 19h15, há novena e eucaristia em honra de S.
Sebastião; às 21h15, atua João Seabra e, uma hora depois, sobe ao
palco Quim Barreiros e a sua banda. O dia encerra com uma sessão
de fogo de artifício.
No último dia, 22, às 10h30, celebra-se missa em honra do Mártir S.
Sebastião e, de tarde, às 15 horas, há terço, sermão e procissão,
com a presença da fanfarra dos escuteiros. Às 16h30, atuam os
grupos M. Projet e Bombos com Vida.

as pessoas estiverem com maior
bagagem cultural, fruto das suas
habilitações mais elevadas e da
cultura adquirida, que se sentirão
mais capacitadas, com horizontes
mais largos e com maior motivação para assumirem uma cidadania ativa, sentindo-se corresponsáveis pelo desenvolvimento da
sua terra».
A Programação Cultural de Ribeirão – Pontes Culturais – acontecerá em diversos espaços, desde
logo, no salão nobre da Junta de
Freguesia, mas também no salão
paroquial, na Igreja Matriz, na Biblioteca, no Parque de Lazer Rio
Veirão ou na escola, que, fruto
da obra que está a beneficiar, irá
contar com um auditório, que também servirá a comunidade. Diogo
Ribeiro sinalizou que, a partir de
meados do próximo ano, o auditório será o lugar com melhores
condições para poder acolher vários tipos de eventos culturais.
As Pontes Culturais de janeiro
contarão com uma exposição da
ilustradora famalicense, Maria
Pimentel, intitulada “Quatro Paredes Mais ou Menos”, nas Piscinas Municipais e cuja abertura
acontece sábado. No dia 15, há
um workshop sobre desenho alternativo, pela jovem artista plástica ribeirense, Mariana Araújo; e
no dia 21 terá lugar um concerto
pela artista famalicense Catarina
Guimarães.
No último fim de semana, há um
encontro de reisadas no sábado,
no salão nobre da Junta e um
Concerto de Ano Novo, na Igreja
Paroquial, pela Orquestra Sinfónica do Ave, da Ribeirão Musical.

Livro sobre a toponímia
apresentado esta quarta-feira
‘Famalicão através da sua Toponímia’, de
João Afonso Machado e David Vieira de Castro, vai ser apresentado esta quarta-feira, pelas 18h30, na Casa do Território do Parque da
Devesa.
Esta obra disponibiliza aos investigadores e
aos interessados pela historiografia famalicense a compilação, numa única edição, do
estudo sobre as diversas artérias famalicenses, sob a forma de um roteiro numa viagem
por Famalicão.
Com investigação e textos de João Afonso
Machado e ilustrações de David Vieira de
Castro, o livro, editado pela Edições Húmus,
tem o apoio editorial do Município de Vila
Nova de Famalicão, e vem juntar-se à coleção
‘Biblioteca Vila Nova de Famalicão: Memória
e Identidade’, da alçada da autarquia, onde já
faz parte a obra ‘Casas Nobres Famalicenses
(ou o que delas resta)’, dos mesmos autores.
A obra vai estar à venda no dia da apresentação e poderá também ser adquirida, posteriormente, na Livraria Municipal, sita na Casa
do Território.
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FC Famalicão fecha
ano com boa exibição
coroada com vitória
Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira
Árbitro: Hélder Malheiro
Ação disciplinar – amarelos: Bruno Langa (17′); Jô Batista (20′);
Alexandre Penetra (35′); Guima (39′); Gustavo Sá (44′); Enea Mihaj
(45+6′); Pablo (56′); Santiago Colombatto (80′) e Abass (90+4′)

CHAVES, 0

Paulo Vítor, João Correia, Nélson Monte, Steven Vitória, Bruno Langa,
Guima (Arriba 74′), João Mendes (Abass 56′), João Teixeira, Luther
Singh (Juninho 74′), Jô Batista (Benny 74′) e Euller (Obiora 56′)
Treinador: Vítor Campelos

FC FAMALICÃO, 2

Luiz Júnior, Alexandre Penetra (Martin Aguirregabiria 69′), Riccieli,
Enea Mihaj, Francisco Moura, Gustavo Assunção (Pelé 69′), Santiago
Colombatto, Gustavo Sá (Ivo Rodrigues 60′), Pablo (Rui Fonte 69′),
Jhonder Cádiz e Iván Jaime (Rúben Lima 86′)
Treinador: João Pedro Sousa
Ao intervalo: 0 - 1
Marcadores: Jhonder Cádiz (18′) e Iván Jaime (53′)

RICCIELI RENOVA
ATÉ 2027

O último jogo na Taça da Liga, em casa do Estoril, já tinha evidenciado
um Famalicão diferente, bem mais personalizado, capaz de circular a
bola, de a ter em seu poder e de a levar para zonas avançadas com
critério. Acresce, uma mais rápida reação à perda e, deste modo, condicionando, de imediato, o pensamento do adversário. Estes predicados
foram amplamente evidenciados em Chaves, no jogo da décima quarta
jornada da Liga Bwin, propondo-se os famalicenses como uma equipa
muito sólida e coerente durante a partida.
O bom jogo dos famalicenses, que foi total durante a partida, foi muito
mais vincado na primeira parte, obrigando o guardião da casa e executar pelo menos, duas defesas de monta, para evitar o golo. Nada pode
fazer, aos 18 minutos, a um cabeceamento de Cádiz, após um pontapé
de canto.
Também Luiz Júnior esteve, sempre à altura dos acontecimentos, particularmente quando defendeu uma grande penalidade. Na segunda
parte, Iván Jaime, num lance individual, sacou um belo golo e, até ao
final, a equipa famalicense geriu a partida e poderia mesmo ter dilatado
a vantagem, por exemplo no livre de Ivo Rodrigues que embateu no
poste direito.
Uma boa exibição para fecho do ano civil, aliada a uma vitória perante
um adversário de grande valia.
Segue-se, sexta-feira, às 21h15, a receção ao Vizela, equipa que soma
mais quatro pontos (18) e ocupa o décimo primeiro lugar, três lugares
acima do conjunto famalicense.

A SAD do Futebol Clube de Famalicão renovou com o defesa central
Riccieli, renovando o vínculo até à
temporada 2026/27.
Riccieli diz que «é um orgulho
renovar por um clube que gosto
e sinto ser mais um passo importante na minha carreira. É uma demonstração de confiança no meu
trabalho e fico muito feliz por esta
manifestação por parte do clube»,

afirmou. O atleta, de 24 anos, garante que «este é um clube com o
qual me identifico. Tento sempre
transmitir no campo valores como
garra e luta que os adeptos tanto
gostam, pois considero que o sucesso que tenho alcançado no clube advém do meu trabalho».
Contratado ao Mirassol no início
da época 2019/2020, Riccieli assumiu-se como um dos pilares da

equipa nas últimas temporadas,
algo refletido no facto de ter completado, recentemente, o 100.º
jogo com a camisola do FC Famalicão.
Riccieli totaliza 86 jogos na I Liga
Portuguesa, registo que lhe vale
o estatuto de jogador com mais
partidas ao serviço do Vila Nova
no escalão máximo do futebol português.

Já estão à venda os bilhetes
para o primeiro jogo de 2023
O Futebol Clube de Famalicão já tem à venda os bilhetes para o jogo com o Vizela. Os sócios com a quota
12 regularizada, pagam 5 euros, com direito a um bilhete acompanhante para a Bancada Placard.pt, oferta
condicionada ao número de lugares disponíveis. Para o público, o ingresso para este jogo que se disputa na
noite de sexta-feira, tem um custo de 10 euros.
O levantamento dos bilhetes terá de ser feito na Loja Oficial, nas bilheteiras do Estádio Municipal (no dia do
jogo) ou através da bilheteira online. Os detentores de lugares anuais também poderão levantar igualmente
um bilhete de acompanhante, condicionado ao número de lugares disponíveis.
No primeiro jogo do novo ano, a equipa de João Pedro Sousa, que vem de uma moralizadora vitória em Chaves, recebe o Vizela, na noite desta sexta-feira, às 21.15 horas, no Estádio Municipal de Famalicão.
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FUTEBOL

Ninense recebe
Santa Eulália
na Taça AF Braga
O sorteio dos oitavos de final da Taça da AF Braga ditou que o Ninense
vai discutir a eliminatória com o Santa Eulália, enquanto que o Ribeirão
espera a decisão da partida entre o Crespos e o Mosteiro para conhecer
o seu adversário, jogando na condição de visitante.
Esta eliminatória perspetiva, ainda, um confronto entre o S. Cosme e o
Bairro, isto se a formação bairrense vencer o jogo que ainda tem que
disputar com o Palmeiras.
Os jogos estão marcados para o fim de semana de 28 e 29 de janeiro.

HÓQUEI EM PATINS

FAC reforça baliza
do plantel sénior
O Famalicense Atlético Clube anunciou, esta segunda-feira, o reforço
do plantel de hóquei em patins, com a contratação do jovem guarda-redes Tiago Freitas.
O atleta fez formação no FC Porto, AD Valongo e Sporting CP onde se
iniciou como sénior. Seguiram-se a AD Sanjoanense e AA Espinho.

FUTEBOL

Ribeirão recolhe
equipamentos
para jovens carenciados
O Ribeirão FC tem a decorrer uma iniciativa de cariz solidário - Baú
Solidário - que visa a recolha de equipamentos desportivos para alguns
atletas carenciados. Depois, no final da época, todo o material recolhido
durante esta campanha será entregue a uma associação humanitária
que os fará chegar a jovens carenciados de um país africano.
T-shirts, meias, sapatilhas, chuteiras, calções, chinelos, camisolas, bolas de futebol ou luvas podem ser entregues na loja do clube e nos
bares do estádio e do complexo desportivo da formação.

ATLETISMO

EARO vence
na S. Silvestre
de Santo Tirso
Na 25.ª S. Silvestre de Santo Tirso, a Escola de Atletismo
Rosa Oliveira esteve em destaque por Luís Neto, primeiro
em benjamins; Rafaela Araújo também foi 1.ª em infantis;
Mariana Martins e Rafaela Araújo foram segundas em infantis; Luísa Castro e Tomás Ramos terceiros também em
infantis. Em iniciados, Marina Maciel e Tiago Silva cortaram a meta no primeiro lugar; no escalão de juvenis, Gonçalo Rodrigues foi 2.º, o mesmo lugar de João Rodrigues,
mas em juniores. Participaram, ainda, Hugo Vaz e David
Cortinhas, com excelentes resultados.
Nesta prova, que se realizou-se no dia 1 de janeiro, estiveram presentes alguns dos melhores clubes de atletismo
da região.

XADREZ

INÊS SILVA VENCE
XADREZ COM MÚSICA
Decorreu, no dia 30 de dezembro,
no Colégio do Ave, o VII Torneio
de Rápidas Xadrez com Música,
com 7 sessões em sistema suíço
e foi contabilizado para elo FIDE
no ritmo blitz (5 minutos para
cada jogador com acréscimo de
2 segundos por cada lance efetuado).
Neste evento xadrezístico, pioneiro em Portugal, que alia a música
ao xadrez, através da realização
de concertos de guitarra clássica
e piano, foi ganho pelo Mestre Internacional angolano David Silva
(VSC) que efetuou uma perfor-

mance 100% vitoriosa.
Inês Silva (CX A2D) não deixou
os seus créditos por mãos alheias
e venceu em femininos, com Mariana Silva, também do Clube Xadrez da Didáxis a fechar o pódio.
Em veteranos venceu Vladimir
Petkov (Veterano +50, GDDF);
nas restantes categorias, destaque para o CX A2D que dominou
nos escalões mais jovens ao sagrar-se vencedor em Sub-08 com
Francisco Silva (3 pontos), em
Sub-10 com Pedro Afonso Rodrigues (3 pontos) e em Sub-20 com
José Santos (4,5 pontos).

Contando com um prize-money
de 450 euros e recorde de participação de 82 atletas, o VII TRXM
foi organizado pelo Clube de Xadrez Escolar do Colégio do Ave,
com o patrocínio da Câmara Municipal de Guimarães, Freguesia
Creixomil Guimarães, Empresa
António Salgado, Empresa AMF
Safety Shoes, Associação 3M,
A2D, Colégio do Ave e apoio da
AXDB - Associação de Xadrez do
Distrito de Braga, Clube de Xadrez da Associação Académica
Didáxis e APEECA do Colégio do
Ave.
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Ao longo do ano findo, a Câmara Municipal suportou os custos
das inscrições federativas e respetivos seguros de 5149 atletas
famalicenses, num investimento
na formação desportiva superior a 135 mil euros. Este tipo de
apoios municipais, instituído em
2016, inclui os atletas de escalões de formação, dos 5 aos 18
anos, masculinos e femininos,
não profissionais.
No ano ainda em curso, o apoio
abrangeu as modalidades de futebol – que possui o maior número de atletas apoiados, 2.836;
artes marciais, com mais de 600;
basquetebol, cerca de 440 atletas; bem como atletismo, rugby,
hóquei em patins e patinagem
artística, andebol, dança desportiva, natação, ténis e voleibol.
Na última reunião do executivo
municipal, realizada a 20 de dezembro, foi concedido um apoio

Última

APOIO MUNICIPAL EM 2022
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135 MIL EUROS
GARANTEM INSCRIÇÕES
E SEGUROS

financeiro para inscrições federativas e seguros para a época
desportiva em curso, a um total
de 179 atletas de equipas famalicenses, nas modalidades de
andebol, artes marciais, ténis e
dança desportiva.
Estes números, para o presidente da Câmara Municipal, «demonstram inequivocamente que
somos um concelho altamente
vocacionado para o desenvolvimento desportivo e a ‘casa’ de um
vasto talento nesta área». Mário
Passos considera que «esta retaguarda financeira, conferida pela
autarquia, tem um importante impacto na capacitação e captação
de novos atletas para clubes e
associações, pois concede-lhes
uma maior resiliência financeira».
Para além deste apoio, a autarquia financia também todos os
anos os exames médicos obrigatórios a todos os jovens atletas.

Associação para
a Integração Multicultural
nasce em Famalicão
No ano de 2022 foi criada em Famalicão a Associação de Integração
Multicultural, com o objetivo de ajudar à integração dos imigrantes que
escolhem Famalicão para residir e trabalhar. A direção da associação
procura ajudar estas pessoas em várias facetas, desde legalização, trabalho, alojamento, escola das crianças, saúde, etc.
Esta associação é para todos os cidadãos independentemente da nacionalidade. É o caso de Komlan Gnamatsi, cidadão natural do Togo,
assumido famalicense, não só por ter casado com uma cidadã famalicense, mas sobretudo pelo acolhimento que teve em Vila Nova de Famalicão.
A Associação é presidida por Taciana Flores, a secretária é Eliene Pereira Nunes e a tesoureira Zhanna Rolska; Ana Maria Oliveira, na mesa
da assembleia geral, tendo como secretários Danny Catumbela Daniel e
Alcino Monteiro; no conselho fiscal, Maria Manuela Araújo, tendo como
vogais Maria da Graça Carvalho e Fábio Ferreira.
Taciana Flores promete para breve o anúncio de iniciativas que visam
ajudar os referidos cidadãos. Para já, os responsáveis pela nova associação deixam a todas as pessoas acolhidas ou que procuram acolhimento em Vila Nova de Famalicão e na região, os desejos de que o ano
de 2023 lhes traga a paz e a dignidade a que têm direito.
Ao mesmo tempo, agradecem o acolhimento e desejam a todas as pessoas muita saúde e paz.

Escola de Famílias
debate “Educar
na Adolescência”
A quarta sessão da «Escola de Famílias» (EF), da responsabilidade do
Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar, é sobre o tema:
“Educar na adolescência: capacitar para a construção de projetos
profissionais e afetivos”. A sessão está marcada para sábado, 14 de
janeiro, às 21h15, no Centro Pastoral de Santo Adrião. Recomendam
inscrição, através do departamento.familia@arquidiocese-braga.pt.
Para explorar esta temática, que toca a vida quotidiana de tantas famílias, foi convidada Teresa Tomé Ribeiro, mãe de oito filhos, professora
adjunta da Escola Superior de Enfermagem do Porto e doutorada em
Bioética.
Segundo o Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar, o objetivo desta sessão de “Escola de Famílias” «é ajudá-las a enfrentar
com sucesso os principais desafios com que se deparam nos dias de
hoje. Ninguém tem dúvidas de que um deles é a educação dos filhos
adolescentes e como capacitá-los para delinear objetivos no campo
profissional e na vertente afetiva. Temos a certeza de que, nesta sessão, os pais irão obter pistas valiosas que os auxiliarão nesta grande
tarefa».

