
pg. 21

pub

DIRETOR RUI LIMA 
ANO XXXVII, N.º 1763 | QUARTA-FEIRA, 17 MAIO 2023
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  I  www.cidadehoje.pt

Venda de bilhetes
para a final da Taça
começa esta quarta feira pg. 17

MERCADO DO EMPREGO

CONTINENTAL,
RIOPELE, TMG...
DÃO A
CONHECER
OFERTAS
DE
EMPREGO pg. 8

EMOÇÃO
E FÉ pg. 11

A BATALHA FOI LINDA!
MILHARES DE PESSOAS NA CIDADE

pg. 7

Fotos: Diana Correia (CMVNF)

DESPORTO
SUB-19 DO 
FAMALICÃO
PERTO DA 
HISTÓRIA
pg. 18

REGIÃO
NOVA PONTE
SOBRE O AVE
FAZ PARTE
DAS OBRAS
DA VARIANTE
À EN 14
pg. 2

REGIÃO
PROTEÇÃO CIVIL
PREPARADA
PARA OS FOGOS
pg. 3



NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE FAZ PARTE
DAS OBRAS DA VARIANTE À NACIONAL 14

A terceira fase da empreitada da 
Variante à Estrada Nacional 14, 
entre a Via Diagonal, na Maia, e o 
Interface Rodoferroviário da Tro-
fa, que inclui uma nova travessia 
sobre o Rio Ave, foi lançada, no 
dia 5 de maio, em Diário da Re-
pública.
Com um prazo de execução de 
600 dias e um investimento de 
17 milhões de euros, a nova tra-
vessia vai melhorar as condições 
de segurança e acessibilidade 
numa zona muito povoada e com 
grande vigor empresarial, por isso 
muito condicionada pelo eleva-
do grau de congestionamento e 
pressão que caracterizam a atual 
Nacional 14.
Lançada no âmbito do Plano 

Recentemente, em reunião de 
Câmara, a vereadora do PS, Ma-
ria Augusta Santos, questionou o 
presidente, Mário Passos, sobre 
a existência, ou não, de um pedi-
do de licenciamento por parte da 
Medway, para aumentar a rede de 
linha férrea, sentido sul-norte, que 
levaria ao corte da ciclovia que foi 
construída recentemente em Lou-
sado.
Na passada semana, é a conce-
lhia do PAN a pedir «um cabal 
esclarecimento» sobre a eventual 
destruição da ecopista de Lousa-
do. Perguntou ao executivo lide-
rado por Mário Passos «se este 

minimizem o impacto do terminal 
a construir em relação às popula-
ções», garante.
A Medway é uma operadora fer-
roviária de transporte de merca-
dorias que está a construir em 
Lousado o maior terminal da Pe-
nínsula Ibérica. A empresa portu-
guesa, que já é responsável pela 
gestão dos terminais de Sines, 
Entroncamento e Aveiro, está a 
construir em Lousado um “porto 
seco” com quatro linhas férreas de 
750m, para 11 mil contentores de 
mercadorias, numa área superior 
a 20 ha, com um investimento de 
63 milhões de euros.
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MEDWAY DIZ QUE NÃO HÁ INDICAÇÃO SOBRE TRAÇADO

PS E PAN QUEREM
ESCLARECIMENTOS SOBRE 
EVENTUAL DESTRUIÇÃO DA 
ECOPISTA DE LOUSADO

dá garantias de que a ecopista de 
Lousado não será afetada por for-
ça de uma eventual alteração ao 
projeto. Ou se, por outro lado, va-
mos perceber que uma vez mais a 
Câmara Municipal é tomada como 
refém dos interesses privados».
O presidente da Câmara garantiu, 
na reunião de Câmara transata, 
que não recebeu «nenhuma co-
municação, nenhum projeto», por 
parte da Medway. Mas a oposição 
não ficou tranquila. A vereadora 
socialista manifesta a sua total 
oposição e diz que se se vier a 
concretizar «terá o meu repúdio».
O PAN diz que é preciso saber se, 

perante um eventual pedido da 
Medway, «a Câmara vai ou não 
aceitar o mesmo».

MEDWAY DIZ QUE
NÃO HÁ INDICAÇÃO
ACERCA DO TRAÇADO

Contatada pela Cidade Hoje, a 
Medway confirma que pretende a 
construção de uma linha, entre a 
linha férrea existente e o terminal 
a construir em Lousado, mas nega 
que haja um traçado definido. «Es-
tando a infraestrutura ferroviária 
sob a gestão exclusiva da Infraes-
truturas de Portugal (IP), compete 

à mesma a criação das condições 
necessárias para estabelecer es-
tas ligações e, até ao momento, 
não existe qualquer indicação 
acerca do traçado das mesmas, 
nem sobre as implicações ques-
tionadas», justifica Carlos Vascon-
celos, presidente do Conselho de 
Administração da empresa.
Este responsável sublinha que as 
soluções serão concertadas com a 
IP e a Câmara Municipal. «A Me-
dway, como tem sido a sua práti-
ca, estará sempre disponível para 
colaborar com todas as entidades 
na procura das melhores soluções 
e optará, sempre, por aquelas que 

de Recuperação e Resiliência 
(PRR), esta empreitada engloba 
mais seis obras lançadas num 
investimento de 63 milhões de 
euros.
O autarca da Trofa, Sérgio Hum-
berto, já reagiu ao lançamento 
deste concurso, assumindo que 
«a concretização da nova tra-
vessia sobre o Rio Ave vai ao 
encontro do que temos reivindica-
do para a Trofa. Mais e melhores 
acessos para as pessoas e para 
as empresas».
Recorde-se que a segunda fase 
da variante arrancou em abril des-
te ano e corresponde a um troço 
com cerca de 10 quilómetros, en-
tre a Via Diagonal, na Maia e o In-
terface Rodoferroviário da Trofa.



O plano de combate aos fogos flo-
restais está operacional. A garantia 
foi dada, na passada sexta-feira, 
pelo presidente da Comissão Dis-
trital de Proteção Civil, Antero Fer-
nandes, pelo comandante sub-re-
gional de Emergência e Proteção 
Civil, Rui Costa, e pelo presidente 
da Câmara Municipal de Famali-
cão, Mário Passos. Os detalhes 
do plano foram apresentados em 
Bairro, no Campus da Proteção 
civil, que serve toda esta região 
do Ave, num total de 8 concelhos 
(Famalicão, Fafe, Guimarães, 
Mondim de Basto, Cabeceiras de 
Basto, Vieira do Minho e Póvoa 
de Lanhoso). Os representantes 
da proteção civil destes concelhos 
compareceram na cerimónia. To-
dos os concelhos têm corpos de 
bombeiros, Famalicão é a única 
com três. 
A fase de reforço (bravo) arranca 
a 15 de maio. Homens e meios 
estão disponíveis, mas o melhor é 
prevenir, dizem os responsáveis. 
O plano tem por base o número 
de corpos de bombeiros disponí-
veis nesta região; a perigosidade 
do solo, sendo que há concelhos 
mais rurais e com maior risco de 
grandes incêndios; e há freguesias 
prioritárias que estão sinalizadas 
para fiscalização da GNR e para o 
eventual ataque inicial com meios 
aéreos em caso de incêndios.  Os 
meios aéreos estão em Fafe, mas 
há outros em localidades próxi-
mas. Das 59 freguesias prioritá-
rias, não há nenhuma que perten-
ça ao concelho de Famalicão.
Foi tudo estudado, desde os meios 
disponíveis às caraterísticas do 
terreno, e o plano está aprovado 
pelo comando nacional. Agora é 
esperar que não seja preciso atu-
ar, mas, quando chamados, sen-
tem-se preparados. Contudo, Rui 
Costa recorda que os meios são 
finitos e que os procedimentos de-
vem ser feitos para que haja zero 
vítimas e o mínimo de danos mate-
riais. Logo, «todos devemos redu-
zir os nossos comportamentos de 
risco», avisa o comandante.

O presidente da Comissão Distrital 
de Proteção Civil e presidente da 
Câmara Municipal de Fafe, Antero 
Fernandes, evidenciou a importân-
cia do apoio das autarquias às cor-
porações de bombeiros, «prontos 
a acudir a situações de emergên-
cia». Porém, Antero Fernandes 
realça que o mais importante é tra-
balhar a prevenção, para que as 
ignições sejam menos. 
O facto de haver um plano com 
«esta magnitude e com as preo-
cupações que estão vertidas» dei-
xa mais tranquilo o presidente da 
Câmara Municipal de Famalicão. 
«É uma garantia que acresce ao 
que já vamos fazendo no âmbito 
da nossa proteção civil. Temos 
muitas evidências disso, desde os 
600 mil euros (anuais) que dispo-
nibilizamos às nossas três corpo-
rações de bombeiros, para que 
estejam bem capacitadas para o 
socorro, para a emergência e para 
a proteção, e temos este Campus 
da Proteção Civil (Bairro) também 
muito bem apetrechado», reage 
Mário Passos.
Ainda assim, o presidente da Câ-
mara aguarda com preocupação 
a chegada das temperaturas mais 
altas por causa das alterações cli-
máticas, que podem trazer verões 
mais secos e quentes. Por isso, 
«estes planos são cada vez mais 
importantes, pelas conexões e 
sintonias que estão estabelecidas 
entre diversos organismos», frisa. 
Famalicão tem o seu próprio Plano 
Municipal de Defesa da Floresta 
que abrange os Corpos de Bom-
beiros do Concelho, PSP, GNR, 
Sapadores Florestais, Polícia Mu-
nicipal e o Serviço Municipal de 
Proteção Civil. Estes intervenien-
tes têm por missão ações de vi-
gilância, deteção, fiscalização, 1.ª 
intervenção, combate, rescaldo e 
vigilância pós-incêndio.
No plano preventivo, este ano já 
limparam 76,4 hectares de faixas 
de mato e floresta, a maioria junto 
a áreas de acolhimento industrial, 
mas também na rede viária flores-
tal. 

CIDADE HOJE  17 MAIO 023
Concelho 3

PROTEÇÃO CIVIL PREPARADA PARA
O COMBATE AOS FOGOS FLORESTAIS

Rui Costa, comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Ave

Mário Passos deu nota do Plano Municipal de Defesa da Floresta

JÁ ESTÁ A DECORRER
A CAMPANHA
PIRILAMPO MÁGICO
A ACIP continua a ser responsável nos concelhos de Famalicão, Lousada e Trofa, 
pela campanha do Pirilampo Mágico para apoio à inclusão e às pessoas com 
deficiência. Esta iniciativa que apela à solidariedade começou no dia 13 de maio 
e vai até 4 de junho, sob o lema “A energia que ilumina o sonho”. 
A campanha de âmbito nacional conta com o apoio do Banco Montepio que, em 
alinhamento com os valores da Sustentabilidade e da Solidariedade Social, dis-
ponibiliza a sua rede nacional de balcões para a venda ao público do Pirilampo 
Mágico que também pode ser adquirido nos balcões dos CTT e no Pindo Doce.



17 MAIO 2023  CIDADE HOJE4 Concelho

MULTAS POR CONSUMO ILÍCITO DE ÁGUA 
DA REDE PÚBLICA PODE CHEGAR

AOS 3.740 E 44.890 EUROS
A coima mínima aplicada às pes-
soas singulares pelo consumo 
ilegal da água da rede pública 
sobe de 350 para 1500 euros, 
subindo para 7500 euros no caso 
das pessoas coletivas. A coima 
máxima vai fixar-se nos 3740 eu-
ros no caso das pessoas singula-
res, chegando aos 44.890 euros 
para as pessoas coletivas.
A alteração ao regulamento mu-
nicipal de distribuição de água e 
de drenagem de águas residuais 
foi aprovada em reunião do exe-
cutivo municipal, de 4 de maio, 
sendo submetida a discussão 
pública, por um período de 30 
dias, após publicação em Diário 
da República.
O vereador do Ambiente, Hélder 
Pereira, fala em mais «uma me-
dida exemplificativa da aposta 
séria» da autarquia no combate 
às perdas de água, acrescentan-
do que haverá «uma maior fis-
calização nas zonas em que se 
verifiquem picos de consumo e 
consumos anormais de água da 
rede pública».
A decisão decorre do estudo da 
Entidade Reguladora dos Ser-
viços de Água e Resíduos (ER-
SAR) que, recentemente, apon-
tou o consumo ilícito de água da 
rede pública como uma das prin-
cipais razões para as grandes 
perdas de água que se registam 
no país, colocando em discus-
são pública um projeto de reco-
mendação com procedimentos e 
boas práticas a adotar visando a 
redução dessas mesmas perdas.
De acordo com o documento 
elaborado pela ERSAR os con-
sumos ilícitos efetuados pelos 
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educamos.
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utilizadores advêm principal-
mente de atos de manipulação 
dos contadores e de ligações 
ilícitas.
As manipulações de conta-
dores podem ocorrer com a 
imobilização ou destruição do 
contador através de ações me-
cânicas, térmicas ou outras; 
há, também, situações em que 
se verifica a remoção do pró-
prio contador. As ligações ilíci-
tas podem ocorrer através de 
ligação direta à rede de distri-
buição, ligações a sistemas de 
incêndio ou ainda através de li-
gação em derivação (“bypass”) 
ao contador.



ESTAMOS APENAS A COMEÇAR

DEPUTADO
O 517 MAIO 2023 CIDADE HOJE

JORGE PAULO OLIVEIRA
Deputado do PSD na Assembleia da República

PINIÃO

‘Bastou o anúncio do Pro-
grama “Mais Habitação” para 
se assistir a uma debandada 
de proprietários do mercado 
de arrendamento. Em muito 
pouco tempo, 20% dos proprie-
tários desfizeram-se dos seus 
imóveis e outros 20% aumen-
taram a renda (...) E estamos 
apenas a começar

DEMISSÃO.  Não tenho memória de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito que revelasse com tanto esplendor a 
forma vergonhosa como um governo lida com as empresas 
públicas. A Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da 
TAP é uma lista infindável de pecados, de negócios com 
amigos e familiares, de indemnizações “pornográficas”, 
de audições parlamentares combinadas, de tentativas de 
desvios de aviões. Perante este quadro é obvio para todos 
que o PS e o Governo queiram destruir o papel da comis-
são e evitar as suas consequências políticas. A estratégia 
está em marcha. Para que tudo acabe rápido, a maioria 
socialista impôs grelhas de tempo mínimas para perguntas 
e audições acotoveladas. Resultado: discussão acesa e 
demissão do Presidente da Comissão., Jorge Seguro San-
ches, deputado socialista. 

EMBRULHADA. Para quem não haja percebido a polémi-
ca em torno da intervenção do Serviço de Informações e 
Segurança (SIS) na recuperação do computador do ex-ad-
junto do ministro das Infraestruturas, ela é fácil de explicar. 
O primeiro-ministro garantiu que ninguém do Governo dera 
ordens ao (SIS) para fazer o que quer que fosse na re-

cuperação do dito computador. O ministro João Galamba 
diz, porém, que reportou o caso ao SIS porque estava em 
causa um crime de furto de um computador que continha 
informação classificada. Havendo crime, o SIS não podia 
intervir dado não ser um órgão de polícia, mas o Diretor 
diz que a intervenção acabou por ser legal dado não te-
rem detetado nenhum indício de crime. Portanto, houve 
uma denuncia de um crime que impedia o SIS de intervir, 
mas ainda assim este decidiu fazê-lo. Houve a denuncia 
de um crime por parte de um ministro que, afinal, nunca 
existiu. Nada acontece. O Diretor do SIS e o ministro das 
Infraestruturas continuam em funções. O primeiro-minis-
tro fica calado. A culpa de tudo isto fica para o ex-adjunto.

DEBANDADA. Bastou o anúncio do Programa “Mais Ha-
bitação” para se assistir a uma debandada de proprietá-
rios do mercado de arrendamento. Em muito pouco tem-
po, 20% dos proprietários desfizeram-se dos seus imóveis 
e outros 20% aumentaram a renda. É o que dá quando se 
definem políticas públicas à custa dos privados e se trans-
formam os senhorios em extensões da Segurança Social. 
E estamos apenas a começar.

LÍDER NACIONAL DO CDS
APOIA LEONEL ROCHA EM RIBEIRÃO

Depois de Mário Passos, Nuno 
Melo manifestou publicamente o 
seu apoio à candidatura de Leo-
nel Rocha à presidência da Junta 
de Freguesia de Ribeirão. O líder 
nacional do CDS-PP e deputado 
europeu acompanhou o candi-
dato da Coligação Mais Acão, 
Mais Famalicão no programa de 
campanha do passado sábado, 
dedicado ao setor social e ao 
associativismo. O também pre-
sidente da Assembleia Municipal 
de Famalicão sinalizou que o seu 
apoio a Leonel Rocha «é uma 
razão de senso, de alguém que 
reconhece nele um ativo, pela 
sua enorme experiência políti-
ca», mas também porque «vejo 
em Leonel Rocha um verdadeiro 
instrumento e uma ferramenta 
de desenvolvimento crucial para 
Ribeirão». Nuno Melo garantiu, 
ainda, que o candidato da coliga-
ção, «com todas as ligações que 
tem, conhecimentos e contactos, 
é seguramente a escolha certa 
e a melhor pessoa para servir a 
população».
O Centro Social e Paroquial de 
Ribeirão foi o primeiro ponto do 
programa. Na visita orientada 
pelo presidente da instituição, 
Monsenhor Manuel Joaquim Fer-
nandes, Leonel Rocha enalteceu 
o «trabalho exemplar no apoio 
e proteção social» da instituição 

a Universidade Sénior das condi-
ções necessárias para desenvol-
ver uma atividade plena para os 
idosos».
Caso seja reeleito, garante que a 
Junta de Freguesia reforçará os 
apoios às crianças e aos idosos 
mais carenciados e dependen-
tes, com respostas nas áreas 
social, saúde e da educação. E, 
em colaboração com parceiros 
sociais, «trabalhará também para 
melhorar as habitações mais de-
gradadas».
Por entre inúmeros contactos de 
rua, a candidatura seguiu para 
uma visita à Escola da Portela, 
recentemente intervencionada 
para acolher associações da 
freguesia e para uma tertúlia na 
Associação de Columbófilos. Pe-
rante a Associação de Moradores 
da Colina do Ave, Leonel Rocha 
comprometeu-se a requalificar o 
piso do ringue desportivo e fez 
questão de garantir que conti-
nuará a trabalhar «em estreita 
articulação» com todas as as-
sociações, que apoiará «sempre 
que necessário. Temos a ambi-
ção coletiva de querer continuar 
a crescer, com sustentabilidade, 
de forma inclusiva e mobilizado-
ra. E, por isso, este trabalho de 
proximidade com o nosso tecido 
associativo é para continuar e 
fortalecer», prometeu.

que apresenta respostas para todos os seus utentes – desde a infância, terceira idade e deficiência -, «fun-
damentais na defesa dos mais frágeis».
O candidato destacou, também, que a Junta de Freguesia tem trabalhado em parceria o Centro Social 
e Paroquial, nomeadamente na organização de atividades que promovam o envelhecimento ativo e deu 
como exemplo o Magusto Sénior, realizado pela primeira vez na vila. «Mas queremos ir mais além, dotando 
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CDU PEDE INFORMAÇÕES À CÂMARA
SOBRE CONSTRUÇÃO DE MURO EM JOANE

No próximo ano letivo, os alunos 
da Escola Básica 2,3 de Ribeirão 
vão ter aulas num edifício com-
pletamente novo. O decurso dos 
trabalhos da segunda fase do 
projeto de remodelação e am-
pliação deste estabelecimento 
de ensino foi constatado, esta 
terça-feira, pelo presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão. Mário Passos visi-
tou a escola, acompanhado pelo 
vereador da Educação, Augusto 
Lima, e da diretora do Agrupa-
mento de Escolas de Ribeirão, 
Elsa Carneiro.
A segunda fase da empreitada 
está a entrar na reta final e resul-
ta de um investimento superior a 
cinco milhões de euros. A inter-
venção visou a requalificação da 
área do edifício multiusos desti-
nada aos professores, direção 

e serviços administrativos, mas 
também a construção de um 
novo edifício com salas de aula, 
laboratórios, sala de professores, 
reprografia, zonas de circulação 
e um auditório para 140 pessoas. 
O espaço também contempla um 
recreio coberto e um auditório ao 
ar livre.
A primeira fase das obras da E.B. 
2,3 de Ribeirão ficou concluída 
em 2020, tendo incidido sobre 
o edifício multiusos já existente, 
com foco na área destinada aos 
alunos – zona do polivalente, 
sala de estudo, biblioteca, refei-
tório, bar e cozinha. O investi-
mento rondou os 600 mil euros, 
sendo que 85% deste valor foi 
comparticipado pelo Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Regio-
nal, através do Programa Opera-
cional Regional Norte 2020.

PRÓXIMO ANO LETIVO DOS ALUNOS
DA EB 2,3 DE RIBEIRÃO EM EDIFÍCIO NOVO

A CDU está preocupada com a 
construção de um muro junto ao 
Ribeiro de Cortinhas, nas trasei-
ras das instalações da feira de 
Joane. 
Em comunicado, a CDU recorda 
que a lei diz que a ocupação do 
domínio hídrico tem que prever o 
livre exercício da servidão mar-
ginal, que tem de estar livre de 
quaisquer construções, incluindo 
muros e vedações. Para o cum-
primento destes critérios é neces-
sário que pelo menos 5 metros a 
partir do leito fiquem livres. 
Por isso, o grupo municipal da 
CDU, de que faz parte Tânia Sil-
va, solicitou informações ao mu-
nicípio, para saber se a Câmara 
acompanhou o processo de licen-
ciamento; se a obra cumpre a lei 
referente à afetação do domínio 
público; e, se sim, quando foi feita 

a fiscalização. 
Segundo as informações recolhi-
das pela CDU, a construção deste 
muro será parte do alargamento 
de uma empresa já instalada. 
Depois de alertado pela popula-
ção, este grupo municipal foi ao 
local e garante ter constatado 
«que atrás das estruturas da feira 
não são cumpridos os 5 metros 
de distância do leito do Ribeiro, si-
tuação que pode, num futuro pró-
ximo, trazer graves problemas de 
cheias no local, causando prejuí-
zos elevados. Cheias que já são 
habituais, segundo a população. 
Para que ninguém saia prejudica-
do, inclusive o promotor da obra, 
com possíveis prejuízos provoca-
dos pelas intempéries cada vez 
mais frequentes, é necessário 
fiscalização e acompanhamento 
próximo da evolução da obra».

CHEGA DEBATE A DEMOCRACIA NO SÉCULO XXI
A Comissão Política Concelhia do Partido Chega organiza a 6.ª Edição das Jornadas Políticas, mar-
cada para o dia 19 de maio, pelas 21h30, no auditório da União de Freguesias de Famalicão e Ca-
lendário.

O tema é a “Democracia no séc. XXI”, e será debatido por Joaquim Jorge, também conhecido por Jota 
Jota. Joaquim Jorge é independente, não estando filiado em nenhum partido. Estudou no Colégio 
Brotero, liceu António Nobre e licenciou-se em Biologia pela F C U P. Fundou o Clube dos Pensadores 
«que se tornou um “open mind” e uma imagem de marca na democracia participativa em Portugal», 
refere a CP do Chega. Escreve para o Notícias ao Minuto e para o Jornal Record e os seus textos vão 
sendo publicados no JN, DN e Jornal I; foi Membro do Conselho Estratégico da U. Lusófona do Porto; 
e publicou vários livros, entre eles Clube dos Pensadores, Notas da Covid e Crítica Social. 
Segundo Pedro Alves, presidente da CPC do Partido CHEGA de Vila Nova de Famalicão, o objetivo 
das palestras é promover o espírito crítico entre os militantes e simpatizantes do partido. A entrada é 
gratuita. Mais informações e inscrições na página do facebook ou pelo email cpcchegafamalicao@
sapo.pt. 



A Festa da Flor está a crescer no número de participantes 
e de visitantes. Com o bom tempo a ajudar, o último fim de 
semana foi de festa e convívio intergeracional. A Batalha 
das Flores, com carros enfeitados e figurantes, foi o ponto 
alto destas festividades que são organizadas pelo municí-
pio de Famalicão, mas que contam com a participação de 
muitas associações famalicenses. 
«É uma alegria, para mim, ver as ruas da nossa cidade 
cheias de gente (...) foi mais uma edição de sucesso», des-
taca o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, que 
deixa um agradecimento a «todas e a todos os que fizeram 
da Festa da Flor este evento incrível».
O edil notou a presença de mais público e muitas pessoas 
de outros concelhos. Por isso, realça que «estamos peran-
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te um diamante em bruto. Temos recebido visitantes de 
vários pontos do país, inclusivamente de Espanha, e isso 
denota que é um evento atrativo e com um grande poten-
cial turístico (...) A Festa da Flor tem vindo a dar muitos e 
bons frutos», comenta.
A Batalha das Flores foi o momento mais vistoso, porque 
percorreu várias ruas do centro da cidade, numa espécie 
de jardim em movimento, mas houve outros eventos es-
peciais desta Festa da Flor, como os mercados de flores e 
plantas, as tasquinhas, a animação de rua, etc.
Uma atividade cultural que se prolongou pelos dias 12, 13 
e 14 de maio, e que, na perspetiva do município, ficou mar-
cada pelo «convívio intergeracional e intercultural» e que 
trouxe à cidade milhares de pessoas.
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CONTINENTAL, RIOPELE OU TMG DÃO
A CONHECER OPORTUNIDADES DE EMPREGO

O ‘Vai à Vila’ desta semana é 
dedicado ao emprego. Quinta 
e sexta-feira, entre as 10 e as 
20 horas, cerca de duas deze-
nas de empresas de referência 
do concelho vão estar na Praça 
D. Maria II com as oportunida-
des de trabalho que dispõem. 
 
Continental, Riopele, TMG e Cam-
picarn são algumas das empre-
sas que marcam presença neste 
certame, dando a conhecer os 
perfis profissionais que procu-
ram e partilhando oportunida-
des de emprego. O Mercado de 
Emprego é, assim, uma oportu-
nidade para estudantes, desem-
pregados ou, então, cidadãos à 
procura de novas oportunidades 
profissionais contactarem com 
algumas das principais entida-
des empregadoras de Famalicão. 
No dia de sexta-feira, vão de-
correr sessões formativas sobre 

temas como a construção de um 
currículo e quais os comporta-
mentos a adotar durante uma en-
trevista, especialmente dirigido a 
cidadãos imigrantes. As sessões, 
de entrada livre, realizam-se na 
Junta de Freguesia de Famali-
cão, na rua Adriano Pinto Basto. 
Nos dias seguintes ao Mercado do 
Emprego haverá animação cultural 
no centro da cidade. No sábado de 
manhã, danças de salão com As-
sociação Joanense Unidança, e no 
domingo, também durante este pe-
ríodo, Os Delaenses vão dar mú-
sica a quem passeia pela cidade. 
Os Mercados Urbanos inserem-se 
na iniciativa ‘Vai à Vila!’, programa 
municipal de animação do centro 
da cidade, que vai preencher pra-
ticamente todos os fins de sema-
na até ao final do ano, conciliando 
o novo centro com uma dinâmica 
cultural e lúdica. Toda a programa-
ção em www.famalicao.pt.

Os alunos do 4.º ano da EB de 
S. Mateus vão participar numa 
colónia balnear em Vila do Con-
de, de 26 a 30 de junho, graças 
ao desafio lançado pela Funda-
ção Narciso Ferreira e abraçado 
pela professora titular de turma, 
Ana Paula Correia. 
Durante uma semana, os alu-
nos e seus acompanhantes vão 
viver na Pousada da Juventu-
de daquela cidade. As manhãs 
serão passadas na praia, com 
brincadeiras, desportos náuticos 
e uma oficina sobre “Animais e 
plantas do nosso litoral”, promo-
vida pelo Centro de Monitoriza-
ção e Interpretação Ambiental. 
As tardes serão mais culturais, 
com visita à Biblioteca Municipal 
para um workshop de artes plás-
ticas e uma hora do conto; uma 
ida ao Centro de Ciência Viva 
para um laboratório intitulado 
“Mar é vida”; uma visita guiada 
à Nau Quinhentista e uma Ter-
túlia denominada “Vida e obra 
de Narciso Ferreira”. As noites 
serão de passeios na marginal 
com direito a brincar no parque, 
fotos ao pôr do sol, de leitura e 
de jogos de tabuleiro. Os alunos 
colaboraram na elaboração da 
planificação das atividades.
Para o penúltimo dia está reser-
vada a Festa dos Finalistas. Os 
familiares dos alunos serão con-
vidados a participar no lanche 
convívio na praia e assistir à tro-
ca de mensagens e dedicatórias 
que foram sendo preparadas ao 

longo do 3º período.
Segundo a professora Ana Pau-
la Correia, esta atividade, para 
além da componente lúdica e 
didática, permitirá aos alunos 
desenvolver a sua autonomia 

FINALISTAS DA EB S. MATEUS
CONQUISTAM COLÓNIA BALNEAR

NUMA PARCERIA COM A FUNDAÇÃO NARCISO FERREIRA

pessoal e social. 
A Fundação Narciso Ferreira 
pretende fazer renascer a sua 
componente social retoman-
do uma antiga tradição e esta 
colónia será o primeiro passo 

para o grande objetivo: dinami-
zar colónias balneares nas suas 
freguesias de atuação: Riba de 
Ave, S. Mateus e Pedome. Os 
alunos finalistas da EB de S. 
Mateus serão pioneiros nesta 

aventura porque a verba dispo-
nível assim impôs. No entanto, 
é intenção da Fundação alargar 
o perímetro, para isso necessita 
de parceiros capazes de colabo-
rar nesta dinâmica.  
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FAMÍLIAS VIVEM
DIFICULDADES «IMPOSTAS 

PELA INFLAÇÃO E PELA
CARGA FISCAL ASFIXIANTE»

Acerca do Dia Internacional da 
Família, celebrado na passada 
segunda-feira, o CDS defende 
políticas «mais eficazes e que 
respondam aos problemas reais 
das famílias, em áreas como o 
apoio prestado à maternidade 
e paternidade responsáveis, o 
apoio a famílias com crianças 
com necessidades especiais, 
medidas de conciliação famí-
lia/trabalho, apoio aos jovens 
que querem constituir família e 
ter casa própria, acesso a me-

lhores transportes, serviços de 
saúde, de apoio social e de edu-
cação, às atividades culturais 
e de tempos livres», assume. 
Em comunicado enviado às re-
dações, o presidente do CDS-
-PP, o famalicense Nuno Melo, 
atira-se ao Governo, por consi-
derar que faltam medidas que 
ajudem as famílias portuguesas 
a atravessar «os tempos de di-
ficuldade impostos pela infla-
ção e carga fiscal asfixiantes». 
Considera que «as políticas de 

família têm de ser transversais, 
integradas e integradoras, uma 
bandeira das sociedades mo-
dernas». Atira-se ao Governo, 
dizendo que «não é através da 
obsessiva catequização sobre a 
ideologia de género às crianças, 
evidenciada por este governo 
socialista, que tal se atinge». 
O CDS escolheu reagir a este 
Dia Internacional da Família por 
considerar que família «sempre 
um eixo fundamental na sua atu-
ação» partidária.

O Balcão Único do Prédio (BUPi) segue, esta semana, para a freguesia de Vilarinho das Cambas, com o seu 
serviço itinerante. Quinta e sexta-feira, na sede da Junta de Freguesia e com o apoio de um técnico habilitado, 
os proprietários de terrenos rústicos e mistos poderão mapear a identificar o seu património de forma simples e 
gratuita. O serviço funciona entre as 9 e as 18 horas, mediante marcação prévia.
O registo de propriedades no BUPi não tem custos associados até 2023 e pode ser feito no balcão do BUPI 
localizado na Loja de Cidadão de Famalicão, através do site https://ebupi.justica.gov.pt/. A estas modalidades 
junta-se o BUPi móvel que está em itinerância pelas freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão.
Para mais informações sobre o serviço, consulte www.famalicao.pt/balcao-unico-do-predio ou contacte a sua 
Junta de Freguesia.

A FNA- Fraternidade de Nuno Álvares organiza o R’GRABA 2023, no 
dia 20 de maio, no Centro Social da Paróquia de Joane. Este fórum 
terá dois oradores convidados e um moderador. O dia encerrará com 
a celebração de uma eucaristia. 
A organização desta atividade é da responsabilidade da FNA Dire-
ção Regional de Braga, e conta com o importante apoio e colabora-
ção da FNA Núcleo de Joane.
A sigla R’GRABA, que resulta das palavras “Reencontro da Região 
de Braga”, é uma atividade regional anual, que tem como objetivo a 
comemoração do 1º Encontro de Antigos Escuteiros, realizado no 
Sameiro em 1939 e que terá sido o embrião da FNA criada em 27 
de maio de 1955. 
Esta é já a 6ª edição, e tem por finalidade o encontro, o fortaleci-
mento dos laços, a união dos seus associados, o enriquecimento 
pessoal e coletivo, e o aprofundamento da vivência da fé através da 
abordagem do tema; “Alarga a tua tenda, o tempo é agora”. Preten-
dem refletir sobre a fé dos jovens na Igreja, o centenário do CNE, e 
as Jornadas Mundiais da Juventude. Este fórum terá dois oradores 
convidados e um moderador. 

Encontro da FNA
em Joane

BALCÃO ÚNICO DO PRÉDIO 
EM VILARINHO DAS CAMBAS

No próximo domingo, dia 21 de maio, a Associação de Dadores de 
Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita de sangue, na 
Escola Padre Benjamim Salgado de Joane.
Com o apoio da paróquia e do Agrupamento de Escuteiros nº 184 e 
Centro Social, a colheira decorre entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto 
Português do Sangue e da Transplantação e aberta à população em 
geral.

Dádiva de sangue Joane

Eduardo Oliveira, deputado socialista à Assembleia da República e 
enfermeiro especialista em saúde materna e obstetrícia, foi galardo-
ado com o Prémio Valor & Excelência, que atesta o reconhecimento 
público e agradecimento da enfermagem portuguesa.
A entrega aconteceu na passada quinta-feira, no decurso da II Con-
venção Internacional dos Enfermeiros, que teve lugar no Centro de 
Artes e Espetáculos da Figueira da Foz.
«Este prémio é o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no 
Parlamento na defesa dos enfermeiros», refere Eduardo Oliveira 
que agradece «a todos os colegas de profissão pela confiança». Em 
nota de imprensa, o deputado socialista garante que «sou e serei 
sempre enfermeiro. Tenho orgulho da minha profissão. Dedico este 
prémio e faço a minha homenagem a todos os enfermeiros e as 
enfermeiras do país. São um exemplo de responsabilidade e amor 
ao próximo», destaca.

Ordem dos Enfermeiros 
dá prémio
a Eduardo Oliveira
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PASEC ORGANIZA FORMAÇÃO
PARA MAIS DE 400 JOVENS

A PASEC organizou dezenas de 
masterclasses de diálogo jovem 
que juntaram mais de 400 jovens 
entre os dias 6 e 10 de maio, na 
Casa das Ideias.
Uma iniciativa inserida no projeto 
Youth Goals Simbology Academy 
e integrada no ANIMA23 – Encon-
tro Internacional de Animação So-
ciocultural, que pretende estabele-
cer uma Rede Nacional de Líderes 
Juvenis e suas organizações.
Segundo o administrador da PA-
SEC, Abraão Costa, «foram ses-
sões espetaculares com os me-
lhores convidados». Isto porque 
os jovens participantes puderam 
conhecer e conversar com líderes 
e políticos, jovens empreendedo-
res, personalidades públicas e ar-
tistas que com a sua experiência 
mudam a vida de muitos. Tratou-
-se de um momento de interação 
com centenas de jovens em que o 
ponto de partida foi “O Caminho...” 

que cada convidado fez até aos 
dias de hoje, lições mais valiosas 
que aprendeu e o impacto que os 
projetos que orientou/participou ti-
veram.
As sessões contaram, entre ou-
tros, com convidados como: Le-
onel Rocha (ex-vereador Municí-
pio de Famalicão); Sofia Ferreira 
(atriz, formadora e técnica do Pro-
grama Erasmus +); André Santos 
(empreendedor); Ricardo Mendes 
(vice-presidente do Município de 
Famalicão); Rui Batista (treinador); 
Paulo Marques (Ex-piloto do Rally 
Dakar); Fernando Ilídio Ferreira 
(prof. universitário e investigador); 
Sara Gomes (presidente da PA-
SEC); Isabel Filipe (presidente da 
APDASC); entre outros.
Apoiado pelo Programa Erasmus 
+ da União Europeia, a Youth Go-
als Simbology Academy pretende 
estabelecer uma Rede Nacional 
de Líderes Juvenis.

No passado fim de semana, a 
paróquia de Calendário esteve 
em festa com as cerimónias em 
honra de Nossa Senhora dos 
Remédios e Almas, promovidas 
pela Confraria com o mesmo 
nome, com Mesa nos lugares de 
Cal de Cima e Outeiro.
Do programa, na noite de sába-
do, no Largo do Outeiro, ouviu-
-se o cântico a Nossa Senhora 

de Fátima, por Joana Lopes, a 
que se seguiu a recitação do 
terço e a procissão de velas, 
acompanhada pelo CNE-291 até 
ao salão paroquial; no final, o 
concerto da Banda Myllenium e, 
para encerramento, a sessão de 
fogo de artifício. 
No domingo, em vários momen-
tos, a Banda de Música de Fa-
malicão animou a festividade; 

no salão paroquial a missa de 
festa foi às 11 horas, solenizada 
pelo Trio Mezzo; às 16h30, reci-
tação do terço, seguida da ma-
jestosa procissão, em honra de 
Nossa Senhora dos Remédios 
(foto), também com os andores 
de São Julião, Santa Teresinha, 
São Bento, Santa Catarina, São 
José e Nossa Senhora de Fáti-
ma, para além de muitas figuras 
alegóricas, acompanhada pela 
Fanfarra do CNE-291 e Banda 
de Música de Famalicão. A con-
fraria organizadora e a convida-
da, Confraria de Nossa Senhora 
da Conceição.
Do clero integraram a procissão, 
presidida pelo Arcipreste de V. 
N. de Famalicão, Pe. Francisco 
Carreira; o Pe. Adelino Costa, 
Pe. Jorge Ferreira e o Diácono 
Rafael. Ivo Renato Faria, Chefe 
Nacional do Escutismo Católico 
Português; o vereador Augus-
to Lima, em representação do 
presidente do Município de Fa-
malicão; Estela Veloso, presi-
dente da União de Freguesias 
de Famalicão e Calendário; os 
deputados da Assembleia da 
República, Jorge Paulo Olivei-
ra e Eduardo Oliveira, também 
acompanharam a procissão. Os 
juízes da festa foram os jovens 
Luciana Macedo e Rafael Ribei-
ro.

SORTEIO
DOS PRÉMIOS

Antes do encerramento festa 
foi realizado o sorteio das rifas, 
com o seguinte resultado: pri-
meiro prémio – NR. 6881, um 
touro; segundo prémio – NR. 
6006, um jantar para duas pes-
soas no ME.AT; terceiro prémio 
– NR. 2406, um telemóvel.
ManSanches

FESTA A NOSSA
SENHORA

DOS REMÉDIOS
E SORTEIO

Concerto da Esperança
a favor da ala pediátrica 
do IPO
Na noite de 2 de junho, às 21 horas, o Parque da Devesa, recebe um 
concerto solidário a favor da ala pediátrica do IPO. Trata-se de uma 
iniciativa da Mimarte Spa a que se associa o Lions e o Leo Clube de 
Famalicão.
Esta Gala Solidária, em formato concerto à luz de velas, visa a angaria-
ção de verbas que permitam ajudar na aquisição de um equipamento 
específico para o IPO - ARTROMOT® K1 STANDARD - Ap. mobilização 
do joelho/anca” - sendo que não existe nenhum no serviço de pediatria 
e cujos serviços clínicos são de crucial relevância.
Sendo um concerto à luz de velas, a organização convida todos a ad-
quirir as velas solidárias, preparadas especialmente para este evento. 
A “vela dos sonhos” tem um custo de 5 euros e pode ser adquirida na 
MimarteSpa, junto dos Lions e Leo Clube de V.N. Famalicão, no Auchan 
Famalicão, nos dias 27 e 28 de maio (todo o dia) e entre os dias 29 de 
maio e 2 de junho (entre as 18h e as 20h). Também podem ser adquiri-
das no dia e local do concerto.

Festa de música “80´s”
em Bairro
A Comissão de Festas em honra de São Pedro de Bairro apresenta o 
cartaz oficial deste ano, no próximo dia 27 de maio, durante uma Festa 
de Música dos anos 80, aberta a todos e com acesso completamente 
gratuito. A festa “80’s & More Party” tem lugar, a partir das 22h00, no sa-
lão paroquial de São Pedro de Bairro e conta com a presença e atuação 
dos DJ Diogo Fonseca e Miguel Amorim. Uma festa para criar e reforçar 
laços entre várias gerações em prol da comunidade.

Novo CD da Rusga
O Grupo Etnográfico Rusga de Joane vai lançar um novo CD no dia 28 de 
maio, às 16 horas, no auditório do Centro Social da Paróquia de Joane. 
Entrada livre. Este duplo álbum intitula-se “Donde Vens Maria?” Tem 27 
temas, 16 dos quais cantigas polifónicas tradicionais a 2, 3 ou mais vozes 
e os restantes com as mais belas danças e modas. O objetivo da Rusga 
de Joane é dar corpo e voz às vivências de um povo que vivia na diversi-
dade do mundo rural. Com produção de Hélder Costa e de Catarina Silva 
(nas polifonias) e prefácio de Carlos Rego, o CD estará disponível em 
formato físico, bem como, em todas as plataformas de streaming.
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Foto: Diana Correia (CMVNF)

EMOÇÃO E FÉ
NA PROCISSÃO
A NOSSA
SENHORA
DE FÁTIMA
A procissão de velas em honra de N.ª Sr.ª de Fátima voltou 
a ser um momento de fé e muita emoção. As ruas enche-
ram-se de fiéis, desde a matriz antiga, de onde saiu e che-
gou a procissão. Mas, como habitualmente, os momentos 
mais altos foram nos Bombeiros Famalicenses, à porta do 
Hospital e na Rua Direita. 
Nos Bombeiros Famalicenses houve parada dos soldados 
da paz, música, tapete de flores e o toque da sirene. Mo-
mentos marcantes, sempre com muitas pessoas presen-
tes, a que se juntou o presidente da Câmara Municipal de 
Famalicão, Mário Passos. 
Outro ponto importante aconteceu junto ao Hospital. As 
velas acesas nas janelas têm tanto de fé como de espe-
rança da parte dos doentes.
Naturalmente bonito é quando a procissão desce a Rua 
Direita e o andor recebe pétalas que voam das janelas. 
Nota de destaque é o tapete de flores, com várias geome-
trias e cores.



Festivais
de folclore
S. MIGUEL-O-ANJO (CALENDÁRIO) - A Praça Dona Maria II, em V. 
N. de Famalicão, será palco no dia 28 de maio (domingo), para o 
Rancho Folclórico de São Miguel o Anjo – Calendário realizar o 48º 
Festival de Folclore, assinalando, deste modo, o seu aniversário. Pe-
las 15 horas, início da atuação do grupo organizador, seguindo-se o 
Rancho Folclórico de Pedreiras – Leiria; o Rancho Folclórico de Santo 
André - Friande – Felgueiras; o Rancho Folclórico de Fafe e o Rancho 
Folclórico de São Pedro de Roriz – Santo Tirso.
A receção aos grupos convidados será, no Campo da Feira, pelas 11 
horas, a que se seguirá o almoço/convívio entre os grupos participan-
tes.

NINE - O Grupo Folclórico de Nine organiza o 40.º Festival de Folclo-
re, que está marcado para o dia 3 de junho, sábado, no Largo de Stº 
António. 
Começa às 20h30, com a celebração da eucaristia na igreja paroquial; 
21h30, início do festival, com a participação do Grupo Folclórico de 
Nine, Grupo Folclórico de Portomar (Mira), Rancho Folclórico da Asso-
ciação Cultural e Recreativa de S. Martinho de Mancelos (Amarante), 
Grupo Folclórico das Terras da Feira – Casa da Gaia (Santa Maria da 
Feira) e Grupo Etnográfico Rusga de Joane.

CALENDÁRIO - O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Calendário 
organiza, no dia 4 de junho, o 43.º Festival Nacional de Folclore, com 
o seguinte programa: às 10h30, com a concentração dos grupos junto 
aos Bombeiros de Famalicão; 12 horas, almoço-convívio na Escola 
Camilo Castelo Branco; 14h30, desfile a partir da Escola Camilo Cas-
telo Branco até ao Parque 1.º de Maio; 15 horas, entrega das fitas e 
lembranças; 15h30, início do festival que acontece no Parque 1.º de 
Maio.
A apresentação está a cargo de Manuel Moreira, da Rádio Cidade 
Hoje.
Participam: Rancho Folclórico da Casa do Povo de Calendário, Pau-
liteiros Mirandeses de Palaçoulo (Alto Douro), Grupo Etnográfico da 
Casa do Povo de Souselas (Beira Litoral-Gândara, Bairrada e Monde-
go), Grupo Folclórico e Etnográfico de Albergaria a Velha (Beira Lito-
ral- Baixo Vouga), Rancho Paroquial de Guifões (Douro Litoral). 

ONZE INSTITUIÇÕES EXIBEM
OS SEUS AFETOS EM MANTAS

Ao final da manhã do passado sá-
bado, no âmbito da Festa da Flor, 
foi inaugurada na Praça/Mercado 
de Famalicão, a exposição “Man-
ta de Afetos”.
Em exposição estão os trabalhos 
da Academia da Vida de Gavião, 
Academia Sénior de Nine, Acade-
mia Sénior de Oliveira Santa Ma-
ria, Academia Sénior de Pedome, 
Associação de Reformados de 
Joane, Associação de Reforma-
dos de Riba D’Ave, Centro Re-
creativo / Junta de Freguesia de 
Brufe, Centro Social e Paroquial 
de Castelões (Centro Recreativo), 
Centro Social e Paroquial de Re-
quião (Centro Recreativo), Institu-
to São José (Oliveira São Mateus) 
e Novo Rumo, Associação de 
Professores de V.N.de Famalicão.
Esta é uma organização do Proje-
to Academias Seniores, numa ini-
ciativa municipal que visa comba-
ter o isolamento social, chamando 
para o programa o contributo das 
associações.

O projeto é, também, uma forma 
de estreitar os laços de amizade e 
solidariedade, fomentando a par-
ticipação ativa na construção de 
um futuro melhor para todos. Para 
a construção de cada Manta de 
Afetos, as instituições usamram-
técnicas como a pintura, o bor-
dado e/ou materiais recicláveis. 
A única exigência: que o trabalho 
fosse (como foi) realizado com 
muito afeto.
O presidente da Câmara Munici-
pal marcou presença na inaugu-
ração da exposição.
Mário Passos enalteceu a criati-
vidade e «a afetuosidade que se 
encontra em cada uma destas 11 
mantas de afetos produzidas por 
cerca de 10 mil seniores e crian-
ças famalicenses. É uma bela 
iniciativa que faz prova de que 
somos um concelho amigo e so-
lidário e que, ao mesmo tempo, 
fomenta a participação ativa de 
toda a comunidade no bem co-
mum».
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AFPAD CELEBRA DIA
INTERNACIONAL DA FAMÍLIA

No dia 15 de maio os jovens da AFPAD celebraram o “Dia Internacional da Família”. Tal como em família, os 
jovens do lar estiveram envolvidos, unidos, em confraternização e partilha na elaboração de todas as ativida-
des propostas, através da dinâmica “A árvore da nossa família”.
A partir desta dinâmica, o sentido de família depressa se alargou à AFPAD e ao que a instituição representa 
para cada um deles. Em cada ramo colocaram o nome de alguns membros da família de cada um e a família 
de todos.  
Em grupo partilharam, exploraram e refletiram sobre os sentimentos e emoções que sentem por fazerem 
parte da família AFPAD. Ainda no vitral alusivo a este dia colocaram pequenas cartas para darem a conhecer 
o sentimento que nutrem pela Família.
Para a Direção Técnica, com esta atividade foi possível constatar «que a união é o que nos define enquanto 
família, sendo família aquela onde a nossa vida começa, mas também aquela que construímos através de 
laços impossíveis de quebrar, pois em família aprendemos, convivemos, partilhamos alegrias e tristezas, mas 
sabemos que estamos sempre com os nossos e disponíveis para ser mais e melhor». 
No CACI assinalaram este dia através do mote “para mim a família é…”. A cada um foi pedido que verbalizas-
se o que para eles é a família, e mais uma vez, foi emocionante ouvir o que cada um verbalizou como - amor, 
amizade, união, carinho, respeito, base, apoio, amigos. 

Foto: António Freitas (CMVNF)
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Guimarães imita Famalicão
e pede bilhete único
de transporte
Por proposta da CDU de Guimarães, a Assembleia Municipal daquela 
cidade aprovou, por unanimidade, a exigência do título único intermo-
dal de transporte para os territórios da CIM do Cávado e da CIM do 
Ave, abrangendo também a Área Metropolitana do Porto. 
Guimarães junta-se, assim, a Braga, Famalicão e Fafe na exigência 
de Título Único Intermodal de Transportes.
Entre as vantagens do título intermodal, a CDU aponta o facilitar da 
utilização dos transportes públicos geridos por diferentes operadoras, 
simplificando o sistema existente; e considera um incentivo ao uso 
dos transportes públicos. Segundo a CDU, «só a falta de vontade po-
lítica explica que aquilo que já é há anos uma realidade no Porto e em 
Lisboa não tenha sido já concretizado na região de Braga e no resto 
do país».

Homenagem às mães

No dia 9 de maio os jovens do Centro de Atividades e Capacitação 
para a Inclusão (CACI) da Associação Famalicense de Prevenção 
e Apoio à Deficiência (AFPAD) homenagearam as mães. O amor é 
diário, constante e pleno, mas os utentes da instituição primaram 
por não deixar de celebrar o Dia da Mãe, comemorado a 7 de maio.
Foi, assim, em ambiente de alegria e de afeto que os jovens pre-
param um lanche muito especial e surpreenderam as mães com a 
oferta de um porta-chaves, por eles elaborado e trabalhado com 
pormenores que representam a relação de confiança e do orgulho 
que sentem nas suas mães.
Um ato simbólico, mas nem por isso ausente de amor e felicidade. 
E se o porta-chaves é um objeto simples e leve, carrega em si o 
peso do amor e do orgulho.
Para a direção técnica «são este tipo de atividades que continuam 
a promover o conceito de Família AFPAD. Obrigada às MÃES por 
proporcionarem momentos de pura felicidade».

Alargada a data
para inscrição na JOF
Foi alargada, para o dia 21 de maio, a data limite para as inscrições 
para o estágio de curta duração JOF - Jovem Orquestra de Famali-
cão. Um encontro de jovens músicos que decorre entre 28 de agosto 
e 2 de setembro e que culminará na realização de dois concertos em 
orquestra sinfónica. Assim, as inscrições estão abertas até 21 de maio 
e devem ser apresentadas online em: https://www.famalicao.pt/jove-
morquestrafamalicao, até ao máximo de 87 vagas.
Recorde-se que a JOF é formada por jovens residentes ou a estu-
dar em Famalicão que sejam instrumentistas com formação pré-uni-
versitária. O estágio, de caráter anual, é organizado pelo município 
através da Casa das Artes de Famalicão e é dirigido pelo maestro 
José Eduardo Gomes.  Para validação da candidatura, destaque-se a 
obrigatoriedade de ser anexado no formulário de inscrição o respetivo 
comprovativo de matrícula, referente à situação de cada instrumentis-
ta no momento de inscrição do estágio.
Estão já previstos dois concertos na Casa das Artes de Famalicão no 
dia 1 de setembro (21h30) e 2 de setembro (18h00) com a execução 
da Sinfonia nº 5 de Gustav Mahler.

ASSOCIAÇÕES DE PAIS
REUNIDAS NO CENTRO

DA CIDADE

As Associações de Pais do con-
celho de Vila Nova de Famalicão 
vão estar reunidas no centro da 
cidade, em mais um Mercado Ur-
bano do ‘Vai à Vila’. A iniciativa 
visa dar visibilidade ao trabalho 
desenvolvido pelas associações 
de pais dos estabelecimentos de 
ensino do concelho de Famalicão, 
e serve também para angariação 
de fundos, com a comercialização 
e venda de artigos diversos, para 
as dinâmicas desenvolvidas com a 
comunidade escolar.
O evento acontece este fim de se-
mana, dias 20 e 21 de maio, com 

17 associações famalicenses.
No primeiro dia, vai funcionar das 
10h às 20h e, no segundo dia, das 
10h às 19h.
O Mercado das Associações de 
Pais resulta de uma parceria entre 
o Município de Vila Nova de Fa-
malicão e a FECAPAF - Federa-
ção Concelhia das Associações de 
Pais e Encarregados de Educação 
de Vila Nova de Famalicão, que 
vai marcar presença no certame.
Como habitualmente no Mercado 
Urbano “Vai à Vila”, haverá anima-
ção. No sábado de manhã, com 
danças de salão pela AJU - As-

sociação Joanense Unidança; no 
domingo, pel’Os Delaenses, As-
sociação Musical e Recreativa da 
freguesia de Delães, no mesmo 
período.
Recorde-se que os Mercados Ur-
banos inserem-se na iniciativa ‘Vai 
à Vila!’, um programa de anima-
ção regular do centro da cidade, 
que preenche praticamente todos 
os fins-de-semana até ao final do 
ano, conciliando o novo centro ur-
bano com uma dinâmica cultural e 
lúdica intensa. Pode acompanhar 
toda a programação em www.fa-
malicao.pt.

LOBITOS DE SANTO ADRIÃO
VISITAM MUSEU DO CNE

No dia 6 de maio, quinze lobitos, 
dois chefes e dois aspirantes a 
chefe do agrupamento 206 Santo 
Adrião de Vila Nova de Famalicão 
foram até Lisboa conhecer o mu-
seu do CNE, “dormir” com os tu-
barões no Oceanário de Lisboa e 
andar de teleférico.
Durante estes dois dias, tiveram a 
oportunidade de viajar pela histó-

ria do CNE, conhecer as diferen-
tes fardas e lenços, e perceber um 
pouco o impacto que têm em se-
rem escuteiros; conhecer a beleza 
dos quatro habitats marinhos que 
criaram a ilusão que estavam num 
só oceano; puderam conhecer um 
tubarão touro, pinguins de Maga-
lhães, lontras marinhas, peixe-lua 
e os famosos Nemo e Dory. Para 

acabar o fim de semana em gran-
de, tiveram direito a um passeio 
teleférico onde puderam desfrutar 
da incrível vista panorâmica.  De-
pois de um grande fim de semana 
foi altura de voltar para casa e con-
tar a grande caçada que tiveram. 
Pois para muitos lobitos, está foi 
a primeira vez que viajaram para 
longe e dormiram fora de casa.



CIOR TEM A EUROPA NA SUA AGENDA

Os Museus de Famalicão vão es-
tar em festa de 18 a 20 de maio, 
sob o tema ‘Museus, Sustentabi-
lidade e Bem-estar’.
O Dia internacional dos Museus 
(DIM), comemorado a 18 de 
maio, vai ser assinalado com 
várias dinâmicas nos espaços 
museológicos famalicenses, com 
destaque para o desafio ‘Escape 
Tower’, no Museu Nacional Fer-
roviário – Núcleo de Lousado, 
com abertura a 18 de maio, pelas 
10h00; e também para o ‘Consul-
tório no Museu’, na Praça D. Ma-
ria II, em Famalicão, que abre a 
19 de maio, à mesma hora.
A ‘Escape Tower’ é uma atividade 
que decorre de 18 a 20 de maio, 
no período das 10h às 17h30, 
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INICIATIVAS DE QUINTA A DOMINGO EM VÁRIOS LOCAIS

DIA INTERNACIONAL
DOS MUSEUS CELEBRADOS 
DE FORMA ANIMADA

cujo enredo é em torno de um 
arquivista que desaparece mis-
teriosamente, enquanto investiga 
um caso suspeito envolvendo um 
trabalhador do setor elétrico nas 
antigas oficinas do Caminho-de-
-Ferro de Guimarães. A partici-
pação neste escape game, que 
estará patente no Museu Ferrovi-
ário de Lousado, é gratuita, mas 
carece de inscrição prévia atra-
vés do email museuferroviario@
famalicao.pt ou do telefone 252 
153 646.
Já quem tiver fotografias em pa-
pel, louça da sua avó, roupa com 
valor sentimental e não sabe 
como guardar da melhor forma, 
poderá pedir aconselhamento 
no ‘Consultório no Museu’ sobre 

as melhores práticas de conser-
vação preventiva e gestão do-
cumental destas recordações. O 
espaço vai estar a funcionar nos 
dias 19 e 20 de maio, entre as 
10h às 17h30, na Praça D. Ma-
ria II.
No dia 20 de maio ‘Há Noite no 
Museu’ Bernardino Machado, um 
evento desenvolvido em parceria 
com o Classe Bar, tendo como 
mote a Noite Europeia dos Mu-
seus, que se celebra neste dia. 
A noite ‘começa’ às 23h00, tendo 
como cenário um dos espaços 
mais emblemáticos da cidade, o 
Palacete Barão de Trovisqueira, 
que atualmente alberga a unida-
de museológica dedicada ao an-
tigo Presidente da República.

De referir também a inauguração 
da exposição ‘Cores e Linhas em 
Fuga’, de Mário Lima, no dia 19 
de maio pelas 17h45, e o deba-
te em torno do tema ‘Acesso e 
Bem-Estar Individual e Social’, 
a 18 de maio, pelas 18h, ambos 
no Museu Bernardino Machado. 
Este debate é promovido no âm-
bito das comemorações dos 10 
anos da Rede de Museus de Vila 
Nova de Famalicão, numa par-
ceria entre a Acesso Cultura e a 
autarquia famalicense.
Recorde-se que o Dia Internacio-
nal dos Museus é comemorado 
desde 1977 pelo International 
Council of Museums (ICOM). 
Nesse dia, os museus aderentes 
planeiam eventos e atividades 

criativas que se interligam ao 
tema estabelecido para o Dia In-
ternacional dos Museus.
Subordinado ao tema ‘Museus, 
Sustentabilidade e Bem-estar’, 
durante os três dias em que de-
correm as comemorações, os 
Museus de Famalicão vão estar 
de portas abertas para receber 
o público, com três dezenas de 
atividades presenciais, com en-
trada gratuita, e dinâmicas online 
nas redes sociais dos museus fa-
malicenses.
A programação completa do Dia 
Internacional dos Museus 2023, 
em Vila Nova de Famalicão, 
pode ser consultada em www.fa-
malicao.pt/dia-internacional-dos-
-museus-2023.

ORFEÃO E CORAL DE LOUSADO NA TROFA
O Orfeão Famalicense e o Grupo Co-
ral de Lousado participaram no pas-
sado domingo, dia 14, num Encontro 
de Coros, a convite do Orfeão de San-
thiago, da cidade da Trofa.
Inserido no programa “Trofa EnCan-
to”, promovido pelo Município da 
Trofa, o Encontro de Coros reuniu na 
Capela de São Gonçalo, na freguesia 
de Covelas, na Trofa, cerca de oito de-
zenas de coralistas. Perante um tem-
plo cheio, executaram obras musicais 
de autores/compositores de renome 
mundial. «Para ver e ouvir as presti-
giadas coletividades dos municípios 
vizinhos e amigos, de Famalicão e 
Trofa”, conforme referiu o vereador da 
Cultura da Câmara Municipal da Trofa, 
recordando que este Trofa EmCanto é 
uma atividade integrada no 25.º ani-
versário da elevação a concelho.  
O Orfeão Famalicense foi criado no 

ano de 1916 e com uma atividade in-
tensa e sem interregnos desde 22 de 
novembro de 1957, atualmente diri-
gido pelo maestro Fernando Dantas 
Moreira. 
O Grupo Coral de Lousado remonta 
aos anos 30 do século XX, tendo ini-
ciado com vozes femininas, evoluindo 
depois para vozes mistas, cujo pres-
tígio lhe valeu o convite da Presidên-
cia da República para participar nas 
celebrações do Dia de Portugal, que 
decorreram na cidade de Chaves. É 
seu diretor artístico, desde 1975, Luís 
de Magalhães. O Orfeão de Santhia-
go foi fundado em 1976, tendo como 
padrinho o Orfeão Famalicense, facto 
recordado neste encontro. Ao seu per-
curso de quase 50 anos, juntou-se em 
2022 a cantora e maestrina famalicen-
se, Sofia Machado, assumindo a sua 
direção artística. 
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COMEÇA ESTA QUINTA-FEIRA A 36.ª EDIÇÃO 
DO FESTIVAL DE TEATRO ATC

Companhias de teatro de vários 
pontos do país vão participar na 
36.ª edição do Festival de Tea-
tro Construção que arranca esta 
quinta-feira, dia 18, e vai até 
11 de junho. Ivânia Fernandes, 
presidente da ATC realça que o 
teatro esteve na génese desta 
instituição e continua a ser uma 
valência gratuita para as crian-
ças que frequentam o espaço e é 
nesta base que há 36 anos reali-
zam este Festival.
Esta quinta-feira, a ATC celebra 
o 46.º aniversário e nesse dia co-
meça o Festival que traz a Joane 
companhias nacionais como o 
Chapitô (Lisboa), a Turma (Por-
to), Mandrágora (Espinho), a Fér-
til Cultural (Vila Nova de Famali-
cão), entre outras.
«Este Festival é uma aposta ga-
nha como tem sido o teatro no 
Colégio ATC», realça Ivânia Fer-
nandes, que agradece o apoio da 
Câmara Municipal, «sem o qual 
era mais difícil fazer este Fes-
tival». O apoio municipal é de 
7.500 euros, mas o orçamento 
do certame mais do que duplica 
este valor. 
O vereador da Cultura, Pedro 
Oliveira, que esteve presente na 
apresentação deste Festival, no 
dia 15 de maio, realça a preo-

a todos são necessários parcei-
ros. 

PROGRAMA:

18 de maio, 10 horas, Teatro 
Tuk Tuk – “O Vaqueiro que não 
mentia”, da Lafontana Formas 
Animadas (Porto); 20 de maio, 
às 21h30, “Vicenzo”, da Palmilha 
Dentada (Porto); dia 21 de maio, 
17h30, “A menina que vendia fós-
foros”, da Red Cloud (Aveiro). 
No dia 27 de maio, 21h30, “Júlio 
César”, do Chapitô (Lisboa); 28 
de maio, pelas 17h30, “Cordão”, 
da Fértil Cultural (Famalicão).
A 3 de junho, às 21h30, “Wake 
Up”, de “A Turma” (Porto); 4 de 
junho, 17h30, “Duas casas”, da 
Imaginar do Gigante (Ovar).
No último fim de semana, 10 de 
junho, 21h30, “Paris”, de An-
gel Fragua e Mara Correia (Vila 
Real);11 de junho, às 17h30, 
“Mete medo ao susto”, da Man-
drágora (Espinho). 
Bilhetes, para público em geral 
custa 5 euros; sócios e estudan-
tes a 3 euros. Crianças até 10 
anos é grátis na compra de um 
bilhete de adulto. 
Reservas em www.atc.pt, e-mail 
cultura@atc.pt, tele. 252 9221 
75. 

cupação, desde sempre, da ATC 
«em dar resposta ao seu territó-
rio em áreas até aí menos ala-
vancadas». O autarca reconhece 
que há 46 anos que a ATC dá 
uma «importante resposta ao seu 
território» em áreas como a cul-
tura, o desporto, a educação e a 
cultura. «O município tem acom-

panhado este trabalhão da ATC 
ao longo dos anos», recorda. 
Pedro Oliveira sublinhou duas 
vertentes deste Festival que con-
sidera importantes: a descentra-
lização cultural e a conquista de 
novos públicos. «É importante no 
presente porque permite que as 
crianças possam ficar familiariza-

das com esta intervenção cultu-
ral, mas é também uma aposta 
que vai ter efeitos benéficos a 
curto e a médio prazo porque es-
tamos a formar público», o que é 
relevante, realça o autarca.
Relativamente à descentraliza-
ção, recorda que Famalicão é um 
território vasto e que para chegar 

HÁ RAIAS POÉTICAS EM FAMALICÃO
DE 25 A 27 DE MAIO

De 25 e 27 de maio, a Casa das Artes de Vila 
Nova de Famalicão e a Casa do Artista Ama-
dor, na freguesia do Louro, recebem a 12.ª 
edição das Raias Poéticas: Afluentes Ibero-
-Afro-Americanos de Arte e Pensamento. O 
evento é organizado pela Associação Raias 
Poéticas, tem curadoria de Luís Serguilha, e 
conta com o apoio do Município.
As Raias Poéticas arrancam no dia 25, com 
‘Raias Rítmicas’, na Casa do Artista Amador, 
pelas 21 horas, com Maria Fátima Cardoso 
e Orlando Alves, seguido de ‘A duração na 
LEITURA’, com Pedro Telmo Araújo, Raquel 
Patriarca e Minês Castanheira, e ‘Árvores e 
Outras Espécies de Verso’, também com as 
duas últimas.
O dia 26 é na Casa das Artes, com ‘LIMIAR 
2’, pelas 17h00, com o presidente da Câmara 
Municipal, Mário Passos, do diretor do teatro 
municipal, Álvaro Santos, e do curador de 
arte, poeta e ensaísta, Luís Serguilha.
Estes encontros também contemplam as 
‘Raias Sonoras’ e ‘Dobra de Pensamento’, 
com investigadores e artistas nacionais e in-
ternacionais, ao longo dos dias 26 e 27 de 
maio, na Casa das Artes.
Toda a programação pode ser consultada em 
www.famalicao.pt/12o-edicao-das-raias-po-
eticas-afluentes-ibero-americanos-de-arte-e-
-pensamento



OBSERVATÓRIO DE CINEMA
COM JOÃO CANIJO E CATARINA MOURÃO

Os realizadores Catarina 
Mourão e João Canijo es-
tarão presentes no episó-
dio 7.3 do CLose Up, mar-
cado para os dias 19 e 20 
de maio. Destaque para 
a produção portuguesa, 
para o encerramento do 
integral dedicado a Catari-
na Mourão e para o díptico 
de João Canijo, recente-
mente premiado no Festi-
val de Berlim. 
Catarina Mourão (estará 
presente nas sessões de 
Pelas Sombras e À Flor da 
Pele)
Estudou Música, Direito 
e Cinema (Mestrado na 
Universidade de Bristol e 
Doutoramento pela Uni-
versidade de Edimburgo, 
bolseira da FCT em am-
bos). Em 2000, cria com 
Catarina Alves Costa a 
“Laranja Azul”, produtora 
independente de cinema. 
É neste contexto que rea-
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liza os seus filmes que têm 
sido sempre premiados e 
exibidos em festivais inter-
nacionais. O Close-up de-
dicou, neste 7.º episódio, 
à cineasta um integral da 
sua obra.
João Canijo (estará pre-
sente na sessão de Mal 
Viver)
Iniciou-se no cinema nos 
anos 80, tendo sido as-
sistente de realização de 
Manoel de Oliveira, Wim 
Wenders, Alain Tanner ou 
Werner Schroeter. Três 

Menos Eu (1988) foi a sua 
primeira longa-metragem, 
entretanto seleccionada 
para o Festival de Roter-
dão daquele ano. Os seus 
mais recentes filmes, “Mal 
Viver” e “Viver Mal”, estre-
aram no Festival de Cine-
ma de Berlim, onde o re-
alizador foi premiado com 
o Urso de Prata de Melhor 
Realizador.
 
Os filmes do Close Up - No 
dia 19 de maio, às 14h30, 
no pequeno auditório, “Pe-

las Sombras”, de Catarina 
Mourão (sessão para es-
colas, 3.º ciclo e secun-
dário, com a presença da 
realizadora). 
Sinopse: Lourdes Castro 
(1930-2022) foi uma das 
maiores artistas portugue-
sas da segunda metade 
do séc. XX e início do séc. 
XXI. Fascinada pelo seu 
trabalho, Catarina Mourão 
quis fazer um filme com a 
artista e Pelas Sombras 
foi realizado na localidade 
madeirense do Caniço.
19 de maio, às 21h30, no 
Pequeno Auditório, “Mal Vi-
ver”, de João Canijo (com 
a presença do realizador); 
20 de maio, às 15h30, no 
Pequeno Auditório, “Viver 
Mal”, de João Canijo; 20 
de maio, às 17h30, no Pe-
queno Auditório, “À Flor da 
Pele”, de Catarina Mourão 
(com a presença da reali-
zadora)
 

Bgreen
com 20 
equipas
A Oficina organiza a 12.ª 
edição do Bgreen//Ecologi-
cal Film Festival. Está mar-
cada para o dia 2 de junho, 
pelas 21h00, na Fábrica de 
Santo Thyrso. 
Esta gala é o culminar de 
um ano de trabalho que en-
volveu jovens dos mais va-
riados recantos do mundo. 
China, Nicarágua, Noruega 
e Tanzânia são quatro dos 
11 países participantes.
No total, 250 equipas de 
37 escolas concorreram 
em cinco categorias: Gran-
de Prémio; Bgreen Júnior; 
Menção Honrosa, Melhor 
Making-of e Prémio do Pú-
blico. Há ainda um prémio, 
Padre Alphonse Luisier, de-
dicado aos alunos da OFI-
CINA, que conta com oito 
equipas finalistas.
Os vencedores serão co-
nhecidos durante a gala, 
após serem selecionados 
pelo painel de jurados que, 
nesta 12ª edição, é consti-
tuído por representantes: 
da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, da Câmara 
Municipal de V.N. de Fa-
malicão, da Agência Por-
tuguesa do Ambiente, da 
ESMAD, da Quercus, da 
Fundação Gonçalo da Sil-
veira, da ABAE e da OFICI-
NA - Escola Profissional. 
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FC FAMALICÃO SELA
QUARTO LUGAR NACIONAL

O FC de Famalicão já não che-
gará a um lugar europeu, depois 
do nulo frente ao Vizela. Depois 
de uma cavalgada classificativa, 
que colocou a equipa entre os 
oito primeiros classificados, o ob-
jetivo podia ter sido alcançado, 
embora sempre dependente dos 
resultados adversários que, des-
de cedo, se colocaram em zonas 
europeias. O ponto somado e os 
resultados de outros não permi-
tem uma alteração de posição na 
tabela classificativa quando fal-

NÃO DEU PARA A EUROPA

tam duas jornadas para terminar 
a prova. O Famalicão mantém-se 
no 8.º lugar, com 43 pontos. 
«A nossa ambição de ganhar jo-
gos mantém-se apesar de não 
atingirmos um lugar europeu», 
esclarece João Pedro Sousa. Na 
próxima jornada, a equipa famali-
cense recebe o FC Porto e termi-
na o campeonato visitando o Rio 
Ave. Há outro objetivo para estas 
duas últimas jornadas, que passa 
por dar minutos a jogadores me-
nos utilizados. Foi o caso do Rui 

Fonte, no último jogo. «Os nos-
sos atletas merecem jogar. Todos 
trabalham, mas infelizmente nem 
sempre podem jogar», admite o 
mister. 
Da história do jogo não há muito 
a contar: o FC Famalicão contro-
lou quase sempre a partida, até à 
expulsão de Sanca, faltavam 15 
minutos para o final. Sanca que 
tinha entrado para substituir Ca-
diz, que se lesionou e não joga 
mais esta época.
«O resultado acaba por ser jus-

to», reconhece o técnico do FC 
Famalicão. Apesar da ausência 
de golos, João Pedro Sousa dis-
se que assistiu a um jogo compe-
titivo de duas equipas «que que-
riam ganhar». Não houve golos, 
mas o FC Famalicão teve duas 
bolas aos ferros, uma em cada 
parte, e o Vizela também podia 
ter faturado, especialmente na 
parte final.
Sobre a estratégia para este jogo, 
o técnico do Famalicão revela 
que optou por colocar «a equi-

pa umas linhas mais subidas do 
que o habitual, de forma a con-
dicionarmos as saídas do Vizela 
e a sua constante mobilidade no 
corredor central». Admite que 
os jogadores famalicenses in-
terpretaram bem e conseguiram 
chegar perto da baliza adversária 
com situações para finalizar. Re-
conhece que na segunda parte o 
domínio do FC Famalicão já não 
foi tão notório, deixando mesmo 
de existir depois da expulsão de 
Sanca.

Estádio Municipal de Famalicão
Árbitro: António Nobre
Ação disciplinar - amarelos: Matheus Pereira (40′); Anderson (45+2′); 
Francisco Moura (58′); Leandro Sanca (71′ e 76′) Etim (90′); Gustavo As-
sunção (90+5′) e Rui Fonte (90+6′); vermelho: Sanca (76´)

FC VIZELA, 0
Igor Buntic, Tomás Silva, Anderson, Ivanildo Fernandes, Matheus Perei-
ra (Kiki Afonso 45′), Raphael Guzzo (Mendez 90+7′), Samu, Pedro Ortiz 
(Matias Lacava 82′), Kiko Bondoso, Nuno Moreira (Zohi 68′) e Osmajic 
(Friday Etim 68′)
Treinador: Tulipa

FC FAMALICÃO, 0
Luiz Júnior, Alexandre Penetra, Riccieli, Otávio, Francisco Moura, Zaydou 
Youssouf, Santiago Colombatto (Gustavo Assunção 68′), Ivo Rodrigues 
(Gustavo Sá 85′), Iván Jaime (Alex Dobre 85′), Jhonder Cádiz (Leandro 
Sanca 10′) e Pablo (Rui Fonte 68′)
Treinador: Jão Pedro Sousa

APÓS EMPATE A ZERO EM VIZELA

Os bilhetes para a final da Taça de 
Portugal Feminina estão disponí-
veis a partir desta quarta-feira na 
Loja Oficial ou na Academia do FC 
Famalicão. Para sócios, bilhete e 
transporte, tem um custo de 12 
euros e 15 euros para não sócios.
O FC Famalicão terá, ainda, à 
venda, um kit adepto – camisola, 
cachecol e chapéu – a 5 euros.
A final da Taça de Portugal femi-
nina será disputada entre o Fa-
malicão e o Braga, às 16h30, no 
Estádio do Jamor.
Os adeptos famalicenses que vão 
apoiar a equipa concentram-se 
na manhã do dia 27, a partir das 
7 horas, junto ao Estádio Munici-
pal, com partida agendada para 
as 7h30.
Recorde-se que é a segunda vez 
consecutiva que o Famalicão vai 
ao Estádio Nacional. Na época 
passada, a final foi com o Sporting 
que acabou por ganhar o troféu, 
por 2-1.

Bilhetes
para a final 
da Taça de 
PortugalNa Liga BPI, principal campeo-

nato nacional feminino, o FC Fa-
malicão venceu (2-1), na tarde do 
passado domingo, o Valadares 
Gaia e garantiu o quarto lugar na 
prova.
Em jogo a contar para a penúltima 
jornada, os golos famalicenses fo-
ram marcados na primeira parte, 
por Sissi, aos 24 minutos, e por 
Yasmine Alidou, dez minutos de-
pois.
Na segunda parte, o Valadares 
Gaia conseguiu reduzir a des-
vantagem, decorria o minuto 50. 
A partir daqui, a equipa de Marco 
Ramos aguentou, com relativa fa-
cilidade, as tentativas adversárias 
para chegarem ao empate.
Aconteça o que acontecer na últi-
ma jornada, o FC Famalicão não 
sai do quarto lugar, enquanto que 
o Valadares ainda luta pela manu-
tenção.
Para fecho do campeonato, no  
próximo domingo, as famalicen-
ses jogam no reduto do Torreen-
se.
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1.º DE MAIO JÁ TEM 
BALNEÁRIOS NOVOS

A Associação Cultural, Despor-
tiva e Social 1.º de Maio já pode 
retomar a sua atividade desporti-
va normal, suspensa há cerca de 
dois anos devido a um incêndio 
que destruiu os balneários, a ga-
ragem e uma carrinha que lá se 
encontrava. No passado sábado, 
o presidente da Câmara Munici-
pal inaugurou os novos balneários 
que corresponderam a um investi-
mento municipal de 44 mil euros.  
São, agora, três novos balneários 

e uma garagem renovada, equipa-
dos com as devidas condições de 
conforto e segurança.
Domingos Lopes, presidente do 
clube de Requião, agradeceu a 
Mário Passos o facto «de ter fica-
do sensibilizado com a situação e 
ter assumido um compromisso e 
tê-lo cumprido». Já o autarca con-
feriu «o investimento público mais 
do que justificado, promotor de 
atividade desportiva e do associa-
tivismo local». 

O 1.º de Maio é uma coletivida-
de com 57 anos e um percurso 
histórico de grande relevância na 
dinâmica associativa do concelho. 
Para além do desporto, desenvol-
ve atividades na área cultural, so-
cial e educativa. A área cultural é, 
atualmente, uma das vertentes em 
grande efervescência por via do 
projeto Alçapão, que tem resulta-
do numa programação de eventos 
culturais regular para a comunida-
de.

Em comunicado, o Clube Recreativo e Popular de Delães apresenta explicações sobre o incidente que 
ocorreu no final do jogo de iniciados que opôs o CRP Delães e o GRC Aldão. No mesmo comunicado, o 
CRP Delães desmente notícias que saíram no Jornal Record sobre o sucedido, garantindo que não houve 
agressão da parte do atleta do Delães ao árbitro da partida.
O jogo foi no domingo, Delães e Aldão entraram em campo com os mesmos pontos (55), mas a equipa fa-
malicense saiu vitoriosa, por 3-2. Tem ainda menos um jogo que o Aldão, quando faltam disputar três jogos.
Segundo o CRP Delães, o que se passou foi o seguinte: «no referido jogo, no último minuto do tempo de 
compensação da segunda parte (70` + 4`), a poucos segundos do final da partida, um jogador do CRPD 
que tinha sido substituído ao intervalo e que estava na bancada, entrou inadvertidamente dentro das quatro 
linhas, em direção à árbitra da partida, insultando-a verbalmente. No entanto, este foi imediatamente agar-
rado pela segurança ali presente e não logrou, sequer, chegar junto da árbitra em questão».
A Direção do CRPD «lamenta profundamente» o sucedido, apresenta «as sinceras desculpas tanto à equipa 
de arbitragem como à equipa adversária» pelo que sucedeu e que diz ser «inédito na nossa história».
Avança, ainda, que já tomou as medidas coativas adequadas em relação ao jovem em questão.
Nas explicações, o CRP Delães diz que foi um incidente de poucos segundos que «não justifica minima-
mente o destaque dado pelo Record». Garante que «não sucedeu qualquer “empurrão”, nem qualquer tipo 
contacto físico com a árbitra». Termina, dizendo que o jogo terminou em ambiente de fair play entre as duas 
equipas, cumprimentando-se e cumprimentando o público presente. 

Famalicão isolado na luta 
pelo título nacional sub-19
O FC Famalicão está isolado na frente da classificação da fase de apu-
ramento de campeão nacional de sub-19. Os juniores famalicenses 
venceram, no passado sábado, na Academia, o Alverca, por 4-3. Uma 
vitória difícil, mas justa, feita na raça e no querer.
Deste modo e com o empate a zero do Benfica em Braga, o Famalicão 
está isolado com 25 pontos, mais dois que os benfiquistas, com o Porto 
no terceiro lugar, com 21 pontos, depois da vitória, 2-1, sobre o Spor-
ting, que é quarto, com 19 pontos.
A duas jornadas do final, o Famalicão está em excelente posição para 
conseguir o título nacional, que a acontecer será um feito inédito. Este 
sábado, os famalicenses jogam em Alcochete, enquanto que o Porto 
joga em casa do Benfica.

Cabeçudense/Famalicão 
vence no arranque
de apuramento de campeão

O SC Cabeçudense/FC Famalicão começou a disputa pelo título na-
cional da 3.ª divisão de futsal com uma vitória, 6-2, sobre o Bairro da 
Boa Esperança. Ao final da tarde do passado domingo, no Pavilhão 
Municipal das Lameiras, o conjunto orientado por Ricardo Costa teve 
pela frente um forte opositor, mormente na primeira parte, que chegou 
ao intervalo a vencer, por 2-1. Tiago Neves ainda empatou, mas antes 
do descanso a equipa visitante chegou ao 2-1.
Na segunda parte, com maior acerto e ascendente ofensivo, Paulinho 
assinou dois golos e colocou os famalicenses em vantagem, por 3-2. 
E, num ápice, Pedrinho fez o quarto golo. O capitão Ruizinho fechou o 
marcador, também com um bis, fixando o resultado em 6-2.
Os famalicenses seguem agora para sul, para defrontar o Vitória FC, 
domingo, às 18 horas

Delães garante não ter existido agressão
de um atleta à árbitra

O clube de Rugby de Famalicão, em parceria com outras entidades, está a organizar uma formação creditada 
para professores do concelho com vista a aumentar a oferta desportiva nas escolas.
Esta formação visa divulgar a modalidade em VN Famalicão e aumentar a escolha e qualidade que os pro-
fessores têm em contexto de aula.
Esta formação é gratuita e decorre nos dias 20, 31 de maio e 7 de junho na escola secundária Alberto Sam-
paio, em Braga. Os interessados devem inscrever-se através no link: https://www.centrus4.com/cfaebrasul/

Rugby Famalicão aposta na formação
de professores
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PAPA LÉGUAS VENCE
REGIONAL DE INICIADOS

A equipa Papa Léguas de Fama-
licão sagrou-se campeã regional, 
no escalão iniciados (masculinos 
e femininos), revalidando os tí-
tulos coletivos conquistados na 
época passada no mesmo esca-
lão.
Individualmente, a formação fa-
malicense conseguiu sete títulos 
individuais, num total de 21 me-
dalhas, nos campeonatos que se 
disputaram este fim de semana, 
na Pista de Atletismo Gémeos 
Castro, em Guimarães.
Sara Lopes, no Lançamento do 
Peso e Lançamento do Martelo; 
Madalena Santos, no Lançamen-
to do Disco; Samanta Araújo, 
nos 250 Metros Barreiras; Luís 
Machado, Francisco Fernandes, 
Bruce Ascenção e Francisco Aze-
vedo, nos 4x80 Metros; Francisco 
Azevedo, nos 250 Metros Barrei-

Armando na sexta época no 
basquetebol do FAC
Armando Andrade vai continuar a ser o treinador da equipa sénior de 
basquetebol do Famalicense Atlético Clube, na época 2023/2024. É a 
sexta temporada consecutiva. Com a subida à 1.ª divisão já garantida, o 
próximo objetivo e a final Norte que será disputada a duas mãos.
Na próxima época, o projeto desportivo passa pela consolidação da 
equipa no Nacional da 1.ª divisão e o lançamento da equipa de seniores 
B (sub-23) no CN 2, com a integração de atletas da formação.

24 Horas BTT
em modo de festa
A décima terceira edição das 24 Horas BTT ENIF vai ser celebrada 
como deve ser. Ou seja, com muita alegria, convívio, lazer, amigos, 
música e, claro, BTT. Muito BTT.
Esta prova, única e emblemática do calendário desportivo nacional, re-
aliza-se no fim de semana de 1 e 2 de julho, novamente a partir da fre-
guesia do Louro. No lugar de Barradas, junto à Louropel, será montado 
o “circo” a partir do qual centenas de atletas partem para um percurso 
sempre repleto de encantos… e dificuldades também.
A organização é dos Amigos do Pedal e as inscrições podem ser feitas 
em www.24horasbttfamalicao.com
A prova é aberta a maiores de 14 anos, à data da iniciativa, que podem 
participar a solo e em equipas (masculinas, femininas e mistas). A edi-
ção deste ano permite a participação em Ebikes, na categoria equipa 
de 4.

A equipa de atletismo do Agrupamento de Escolas D. Maria II apurou-se para a fase nacional de iniciados do 
Desporto Escolar que será disputada de 18 a 21 de maio, em Óbidos.
O apuramento foi conseguido no início deste mês, na Pista de Atletismo Gémeos Castro, no decurso do Cam-
peonato Regional de Atletismo do Desporto Escolar. O Agrupamento de Escolas participou com dois grupos 
de equipas (masculino e feminino) de iniciados, que se sagraram campeões regionais coletivos, depois de já 
terem conquistado o título distrital.

Atletas do Agrupamento D. Maria II
vão à fase nacional

A Escola de Atletismo Rosa Oliveira (EARO) tem dois atletas que, em 
representação da Associação de Atletismo de Braga, vão competir no 
Torneio Olímpico Jovem Nacional. Mariana Maciel e Tiago Silva, ambos 
sub-16, vão correr nos 800 e 1500 metros. A competição decorre no 
próximo fim de semana, na Lagoa (Algarve).

SEIS MEDALHAS NO REGIONAL DE SUB-16

A Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou seis medalhas no Cam-
peonato Regional de Sub-16 e Torneio de Preparação, que decorreu em 
Guimarães, nos dias 13 e 14 de maio.
Uma prova que serviu para o apuramento dos melhores atletas para o 
Torneio Nacional Olímpico Jovem que se vai realizar nos dias 20 e 21 
de maio na cidade de Lagoa (Algarve).
Em iniciados, Mariana Maciel sagrou-se campeã regional nos 800 e nos 
1500 metros, com marcas de acesso para os Campeonatos Nacionais 
de Juvenis; Tiago Silva foi vice-campeão regional nos 800 metros. Em 
infantis, Mariana Martins e Tomás Ramos são sub vice campeões regio-
nais nos 800 metros. Nos iniciados, Maria Machado é sub vice campeã 
regional nos 1500 metros.
Destaque ainda para o atleta Gonçalo Rodrigues que obteve a marca 
de qualificação para os Campeonatos Nacionais de Juvenis, nos 1500 
metros.
Participaram ainda com bons resultados: Leonor Gonçalves, Luísa Cas-
tro, Matilde Cunha, Inês Castro, Ana Silva, Ana Soares, Inês Almeida, 
Maria Baltar, David Cortinhas, Gil Sousa, André Rodrigues e Dinis Ne-
ves.

Dois atletas da EARO no 
Olímpico Jovem Nacional

ras; Martim Matos, nos 1500 Metros Obstáculos, são os campeões regionais.
Coletivamente, a Papa Léguas de Famalicão conquistou 100 pontos, seguida do SC Braga (100 pontos), 3º 
lugar - Amigos da Montanha (76 pontos); em masculinos, a equipa somou 129 pontos, à frente do CDC de 
Priscos (122 ) e do SC Braga (40).
Vários atletas obtiveram das melhores marcas nacionais do ano e alguns conseguiram os mínimos para os 
Campeonatos Nacionais de Juvenis, que se disputam no fim de semana de 17 e 18 de junho, no Seixal.
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ALMEIDA FOI QUARTO (CPR)
NO RALI DE PORTUGAL

«Este quarto lugar é um resultado que nos deixa satisfei-
tos», confessou o piloto Pedro Almeida, referindo-se ao 
lugar conquistado no Rally de Portugal, referente ao Cam-
peonato de Portugal de Ralis. 
Uma posição concluída depois de realizadas as oito primei-
ras classificativas no primeiro dia do Rally de Portugal. 
O piloto, navegado por Mário Castro, definiu a prova como 
muito dura e difícil. «Encontramos os troços com muita pe-
dra, difíceis, e sempre a procurar evitar furos e qualquer 
saída de estrada», referiu o piloto. «A manhã foi muito de 
‘resistir’ e creio que tivemos uma tarde bem conseguida, ar-
riscamos um pouco mais na segunda passagem por Arganil 
e asseguramos aí este resultado», acrescenta.
O piloto famalicense recorda que o «Rally de Portugal é a 
nossa prova emblemática, mas é também um rali muito difí-
cil para nós, os pilotos nacionais, que partimos muito atrás 
e encontramos os troços já muito degradados. Chegar ao 
final é, por si só, uma aventura e exemplo disso as duas de-
sistências que tivemos nas duas últimas participações que 

Já são conhecidas as datas das partidas da Finalíssima 
da Pró-Nacional 2022/23, da AF Braga. A 20 de maio o 
Ribeirão joga em casa do Ponte e, uma semana depois, 
a 27, recebe o adversário.
O vencedor, para além do título, sobe aos nacionais de 
futebol.

Ribeirão discute título 
e subida aos nacionais 
a 20 e 27

Sessões de esclareci-
mento sobre saúde
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão inicia, 
esta quarta-feira, o ciclo de sessões de esclarecimento 
“Haja Saúde”. Promover a literacia e educação em Saú-
de é o grande objetivo deste ciclo que decorrerá uma 
vez por mês.
A iniciativa, promovida pelo pelouro da Saúde da autar-
quia em parceria com o Centro Hospitalar do Médio Ave 
(CHMA), o ACES AVE -Famalicão e o Hospital Narciso 
Ferreira, tem amanhã o seu primeiro momento com a re-
alização de uma sessão de esclarecimento no pequeno 
auditório da Casa das Artes, pelas 21h00, dedicada ao 
tema “Quando ir às Urgências?”.
A sessão de esclarecimento é de entrada livre e vai con-
tar com a participação de Nuno Cardoso, diretor do Ser-
viço de Urgências do CHMA, e de Rui Guedes, médico 
da Unidade de Saúde Familiar de São Miguel-o-Anjo, em 
Vila Nova de Famalicão.

O Município de Famalicão assinalou o Dia Internacional 
da Família na segunda-feira, dia 15 de maio, na Casa das 
Artes, com uma “Conversa em Família” que juntou quatro 
cidadãos de nacionalidades diferentes num debate sobre 
a diversidade cultural nas famílias, as diferentes crenças, 
costumes e tradições.
Mas as celebrações promovidas pela Câmara Municipal de 
Famalicão não se ficam por aqui. Dia 17, entre as 10h00 e 
as 12h30, a Praça – Mercado Municipal acolhe um show-
cooking que promete celebrar a diversidade cultural, numa 
viagem gastronómica por diferentes culturas.
O Mês da Família termina no dia 21 de maio, com uma vi-
sita guiada aos Paços do Concelho, às 10h30, e com uma 
tarde de lazer e animação na Praça D. Maria II, entre as 
15h00 e as 17h00, que terminará com a interpretação do 
Hino da Família.

Parque de estacio-
namento da Câmara 
aberto e gratuito
ao fim de semana
O parque de estacionamento nas traseiras do edifício 
da Câmara Municipal, agora gerido pelo município, está 
aberto, na sua parte superior, e de forma gratuita, aos 
sábados, das 16 às 20 horas, e das 7 às 21 horas aos 
domingos e feriados.
São 75 lugares de estacionamento que estão ao dispor 
de quem se desloca à cidade nestes dias, especialmente 
por causa da maior dinâmica no centro da cidade, por via 
do programa “Vai à Vila – Mercados Urbanos”.
Durante o resto da semana, o parque de estacionamen-
to é tarifado e mantém o seu horário de funcionamento 
normal: segunda a sexta-feira, das 07h00 às 21h00, e 
sábado das 07h às 13h.
Recorde-se que a autarquia assumiu a gestão do Par-
que Cónego Joaquim Fernandes em fevereiro passado, 
no seguimento do término do contrato de concessão 
celebrado em 1999 com a PARQF – Parques de Esta-
cionamento de Famalicão, do grupo bracarense Braga-
Parques. O parque de estacionamento tem um total de 
276 lugares, entre pisos subterrâneos e parqueamento 
na superfície.

tivemos. Este quarto lugar é, por isso, um resultado que nos deixa satisfeitos», assume. 
Com esta prova termina também a fase de terra do Campeonato de Portugal de Ralis «e acabamos por terminar todas as 
provas, a somar pontos em todos os ralis».
«Queremos só deixar um agradecimento à Mapomotosport, que nos acompanhou nesta fase de terra do campeonato, 
pelo profissionalismo que sempre colocaram na preparação do nosso Skoda Fabia». 
Pedro Almeida e Mário Castro não vão estar na próxima prova do campeonato, o Rali de Castelo Branco, deixando em 
aberto o regresso à competição nas últimas provas da temporada. 

Dia Internacional
da Família

A próxima sessão do Ciclo de Conferências em Educação 
intitula-se «Expetativas: pais, assim não». O debate reali-
za-se no dia 25, no auditório da CESPU, às 21H00.
O objetivo é debater a relação entre pais e filhos na fase da 
adolescência, a gestão de conflitos e o comportamento a 
adotar em questões como a vida escolar, a sexualidade, os 
amigos e as saídas, os vícios e o consumismo.
Renato Paiva, especialista em educação, pretende ajudar 
os pais a uma melhor compreensão desta fase de cresci-
mento das crianças e jovens, caraterizada por muitas dú-
vidas e contradições, com reflexos comportamentais com 
pais, professores, educadores.
Refira-se que a iniciativa é promovida em parceria entre 
o Município, a Federação Concelhia das Associações de 
Pais de Famalicão, a CESPU - Cooperativa de Ensino Su-
perior Politécnico e Universitário e o Centro de Formação 
da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em www.
famalicaoeducativo.pt.

Ciclo de Conferências 
em Educação

Francisco Silva, do Clube de Xadrez Associação Académi-
ca da Didáxis, sagrou-se campeão nacional absoluto sub-8, 
na vertente semi-rápidas e, desta forma, alcançou o triplete 
na presente época. Depois de conquistar os títulos nacio-
nais em clássicas e rápidas, o jovem atleta entrou no restri-
to grupo de 6 jovens que alcançaram esta tripla conquista 
no Xadrez Jovem Nacional. Com uma performance 100% 
vitoriosa, 7 pontos em 7 jogos, o famalicense foi, novamen-
te, o melhor em sub-8. Atualmente, Francisco está federado 
no clube famalicense e estuda no 2.º ano de escolaridade 
no Colégio do Ave – Guimarães, fazendo parte de uma tur-
ma de Atividades de Enriquecimento Curricular – Xadrez 
Escolar e Federado desde o ano letivo 2021/2022.
O Campeonato Nacional de Jovens na vertente semi-rápi-
das, sub-08, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e fub-
20 foi organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez e 
contou com o apoio do Instituto Português do Desporto e 
Juventude e Câmara Municipal de Loures. O mais impor-
tante evento destinado aos jovens xadrezistas disputou-se 
no passado sábado, no Pavilhão Desportivo EB 2-3 Barto-
lomeu Dias, em Sacavém.
A delegação do Clube de Xadrez Associação Académica 
da Didáxis fez-se representar por 7 atletas. No escalão 
sub-20, José Santos foi terceiro absoluto, 5 pontos em 7 
possíveis; sub-16, João Pedro Afonso, atual campeão na-
cional de clássicas, foi, mais uma vez, resiliente e alcançou 
a liderança na última sessão, com 6 pontos em 7 possíveis. 
No entanto, não foi feliz nos critérios de desempate e clas-
sificou-se em 4.º lugar absoluto. No escalão sub-14, José 
João Pinto alcançou o 8.º lugar absoluto, 5 pontos em 7 
possíveis. Francisco Ramos posicionou-se em 25.º lugar no 
escalão sub-8; e Duarte Abreu e Gil Costa classificaram-se 
em 41.º e 51.º lugares respetivamente no escalão sub-16.

Jovem Francisco
é campeão nacional
de xadrez


