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PJ deteve suspeito de
abuso sexual de menores
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Estudantes do ensino
superior receberam bolsas
Sonix já contratou
mais de 160 ex-Ricon
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295 mil euros de indemnização
por parto negligente
O Supremo Tribunal
condenou o Centro
Hospitalar do Médio
Ave a pagar uma
indemnização
de 295 mil euros
aos pais de uma
bebé nascida
em 1998.
Os juízes consideram
que o estado
vegetativo a que
ficou confinada
é resultado
de negligência
médica aquando
do parto. A criança
faleceu em 2007.
Pág. 9
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Férias Desportivas da Páscoa
com garantia de diversão
para 500 crianças
Cerca de cinco centenas
de crianças famalicenses,
tiveram garantia de diversão
naas Férias Desportivas da
Páscoa que chegaram ao fim
na passada semana.
A iniciativa, que a Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão promove todos
os anos, proporcionando

assim ao encarregados de
educação uma alternativa
de entretenimento durante o
período de paragem lectiva,
arancou com cinema e com
a realização de atividades
desportivas nas piscinas municipais do concelho. A passada terça-feira foi passado
na capital, com uma visita ao

Oceanário de Lisboa.
A iniciativa prosseguiu
no dia seguinte com mais
atividades físicas e com um
workshop de artes manuais e jogos tradicionais. As
Férias Desportivas de áscoa terminaram na passada
quinta-feira com uma visita
ao Zoo de Santo Inácio, em

Vila Nova de Gaia.
Esta iniciativa do município, refira-se, ocorre igualmente noutros períodos longos de interrupção de aulas,
nomeadamente, no Natal e
nas férias de verão.

Dança

Famalicenses
representam Portugal
na Taça do Mundo

O cruzamento entre a Rua Barão da Trovisqueira
e a Rua Adolfo Casais Monteiro é uma espécie de carrossel,
mas daqueles que os automobilistas não devem apreciar...
O alcatrão cruza-se com o paralelo, e a regularidade do piso não
fica nada a ganhar, com os buracos que constantemente se abrem
nos encontros e desencontros de ambos.
Solavanco é inevitável, pelo menos para já,
enquanto não se remedeia aquilo que parece não ter remédio!
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Homem de 28 anos terá abusado
de seis menores em Fradelos

3

PJ DETEVE INDIVÍDUO DEPOIS DE DENÚNCIA DE UMA DAS VÍTIMAS.
ESTÁ EM PRISÃO PREVENTIVA
Um homem de 28 anos
de idade foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abusos sexuais de
menores. As vítimas teriam
entre 10 e 14 anos, e seriam
aliciadas para a sua residência, em Fradelos, onde ocor-

reriam os abusos. Terá sido
uma destas vítimas a denunciar o caso às autoridades.
O homem, foi presente
a primeiro interrogatório judicial e sujeito à medida de
coação mais grave, a prisão
preventiva.

Associação de Dadores
de Sangue reúne
em Assembleia Geral
A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de
Famalicão convoca os seus associados para uma Assembleia Geral, a ter lugar no próximo dia 7 de abril, pelas 15
horas na sua sede.
O encontro tem como ordem de trabalhos a apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades relativo ao exercício do ano de 2017; a apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas, relativo ao exercício
do ano de 2017; a apresentação, discussão e votação do
Plano de Atividades para o exercício do ano de 2018; e a
Apresentação, discussão e votação do Orçamento para o
ano de 2018. Haverá ainda lugar para discussão de outros
assuntos de interesse para a Associação.

Ao que “O Povo Famalicense” conseguiu apurar, o
suspeito agora detido residia
com a mãe e o companheiro
num loteamento habitacional
de contexto social carente.
Apesar de residir em Fradelos, o agressor não será
natural daquela freguesia do
concelho de Vila Nova de Famalicão.
O detido será o mesmo
que em 2009, à data com
18 anos de idade, terá causado alvoroço junto à Escola
Básica 2, 3 de Ribeirão, ao
subir a uma grua ali instalada, ameaçando atirar-se. O
episódio, que justificou a mobilização de fortes meios de
socorro e policiais, terá sido
motivado por razões passionais, segundo o próprio acabaria por confessar depois
às autoridades.
Em comunicado, a PJ
adianta que o suspeito foi
detido “na sequência de denúncia por parte de menores
vítimas”. Os abusos teriam

lugar “desde há quatro anos”,
ou seja, 2014. O suspeito aliciaria as vítimas para a casa
onde residia, obrigando-os
depois a “praticar atos sexuais”. Até ao momento já
estão identificadas seis vítimas. No entanto, ao que
apurámos não está afastada
a existência de mais, uma
vez que a investigação da PJ
prossegue.
O homem de 28 anos
aliciaria as crianças em troca de pequenos presentes,
segundo o comunicado da
PJ. O JN avança, na semana passada, que os abusos
teriam lugar fora os horários
da escola, períodos durante os quais as crianças se
deslocariam para a casa do
agressor para lanchar e ver
televisão. Tudo ocorreria
sem conhecimento dos pais
dos menores. O mesmo jornal avança ainda que os abusos terão sido interrompidos
com a prisão do agressor,
que cumpriu uma pena de

seis meses por crimes de
furto. Terá sido libertado no
mês passado, e voltado a
abordar um dos jovens dos
quais abusara antes da sua
detenção. A vítima, agora
com 14 anos, terá sido a au-

tora da denúncia dos abusos
às autoridades, levando ainda à identificação de mais
cinco vítimas.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Entrega dos apoios aos estudanrtes do ensino superior ocorreu na passada quarta-feira
na Casa das Artes

Bolsas de estudo próximas do dobro,
em cinco anos
Em cinco anos, a Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão quase duplicou o
número de bolsas de estudo atribuídas aos alunos do
ensino superior. Os números foram avançados pelo
presidente, Paulo Cunha, na
cerimónia de entrega formal
do apoio do município, realizada na passada quarta-feira na Casa das Artes. Em
2013 o apoio chegava a 145
jovens, número que este ano
atinge os 273.
O autarca sublinha que
este esforço suplementar
do município na qualificação
dos seus concidadãos se torna possível através de uma
“gestão criteriosa da despesa pública”, convicto de que
mais do que obras físicas é
necessário “ir mais longe na
área social”. Por isso, considerou que a entrega das bolsas aos estudantes do ensino superior é “um momento
alto da acção da Câmara
Municipal, porque sabemos
o quão importante este apoio

é para o vosso futuro e para
o futuro do concelho”.
Alexandra Rocha, mãe de
um estudante apoiado com a
bolsa, confirma a importância deste apoio da Câmara
para o seu prosseguimento
de estudos: “esta é uma ajuda enorme, como é óbvio. No
meu caso há uma prestação
que tem que ser paga todos
os meses, no ISMAI, e esta
ajuda por parte da Câmara é
muito importante”. Com outro
filho já a trabalhar, Alexandra
fala de uma gestão criteriosa do orçamento familiar em
nome de um “benefício” que
é para o filho, a frequentar o
curso de Criminologia. “Tudo
o que eu puder fazer, eu
faço”, determina.
Para Paulo Cunha, com
este apoio o município cuida do seu próprio futuro “a
longo prazo”, na medida em
que a qualificação e as competências são determinantes
para o sucesso profissional
e pessoal. Da mesma forma,
“a aposta na educação é a

aposta no futuro” enquanto
colectivo, enquanto comunidade, porque a condição
humana é um factor “crítico”
no sucesso de qualquer empresa. Perante uma plateia
de jovens, que em maioria
estuda fora de Vila Nova de
Famalicão, o edil aproveitou
a oportunidade de fazer um
apelo para que façam reverter as competências adquiridas ao serviço do futuro do
concelho: “há uma coisa que
vos peço. Não esqueçam
da terra que vos ajudou, do
concelho que vos deu este
conforto para que pudésseis
continuar os vossos estudos”.
Joana Campos, de 19
anos, frequenta o curso de
Línguas Aplicadas na Universidade do Minho e é uma das
alunas que recebeu a bolsa
da Câmara na passada quarta-feira. “É importante para
mim porque os meus pais
não têm todas as possibilidades do mundo. Tenho que
pagar propinas, transportes,

Grande Auditório da Casa das Artes encheu-se de jovens e famílias para a cerimónia
de entrega das bolsas

a renda de casa, porque
estou a viver em Braga…”,
descreve,
acrescentando
que “não faltam sítios onde
gastar este dinheiro”. Apesar
dos apoios, a aluna ainda dá
algumas explicações, de Inglês, Português e Espanhol,
porque não quer ser “um encargo para a família”.
Acerca do desafio lançado por Paulo Cunha para
que estes jovens estudantes apoiados pelo município

regressem ao seu território
de origem para retribuir o
conforto que lhes foi dado
num momento determinante
do seu percurso formativo,
Alexandra adianta que é
precisamente isso que tem
em mente. “Gostava de abrir
um instituto de línguas em
Famalicão. Há alguns, mas
não são bem o conceito que
eu quero: ensinar a quem
está a aprender, mas ensinar
também a quem não sabe

nada. Encontramos muitos
centros de explicações para
fazer trabalhos de casa, para
ajudar nos testes, mas não
encontramos centros de explicações para ensinar de
raiz aquilo que as pessoas
querem aprender. Por isso
o meu objectivo é acabar a
licenciatura e abrir aqui um
instituto”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Deputado do PSD questiona Ministro sobre
intervenção na Secundária Benjamim Salgado
dário”, Jorge Paulo Oliveira
questiona porque razão “nenhum desses anunciados
investimentos chegou à Escola Secundária Padre Benjamim Salgado”.
Jorge Paulo Oliveira alerta o ministro da Educação

O deputado famalicense
do PSD à Assembleia da
República, Jorge Paulo Oliveira, quer saber quando é
que o actual Governo pondera realizar “uma intervenção profunda na Escola Secundária Padre Benjamim
Salgado de modo a resolver
os seus visíveis problemas
infraestruturais e conceptuais há muitos anos denunciados legitimamente pela
comunidade
educativa”.
Essa é a questão que dirige
concretamente ao titular da
pasta da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, numa
iniciativa parlamentar subscrita por outros deputados
do PSD, entre os quais o
líder Fernando Negrão.
Em nota de imprensa,
Jorge Paulo Oliveira adianta que esta interpelação ao
ministro acontece no rescaldo de uma visita àquele
estabelecimento de ensino,
no passado dia 12 de Março. O deputado pôde constatar que os edifícios da
Escola Secundária Padre
Benjamim Salgado estão
“completamente
desajustados daquilo que são hoje
os padrões conceptuais de
uma escola moderna e funcional, onde se impõe que
os seus espaços letivos estejam adequados às exigências curriculares”, para além
de que se verificam “problemas de infiltração, bem
como de isolamento térmico
e acústico, que causam natural desconforto aos alunos, professores e pessoal

não docente”. No entender
do parlamentar, o cenário
constitui mesmo “um obstáculo ao sucesso escolar dos
alunos”, circunstância que,
sublinha, “não pode ser menosprezada”.
O social-democrata recorda que, em janeiro de
2011, foi anunciado que a
Escola Secundária Padre
Benjamim Salgado seria
alvo de intervenção da Parque Escolar, e que a mesma ocorreria no âmbito da
quarta fase do Programa de
Modernização das Escolas
com Ensino Secundário.
Contudo, recorda, “por força
da crise económico-financeira que atingiu o País e
a consequente assinatura,
em maio de 2011, do Programa de Ajustamento que
resgataria o país da situação de pré-bancarrota, tudo
se alterou”. A intervenção
financeira externa no país,
recorda, “obrigou a Parque
Escolar a implementar um
plano de plano de contenção de custos e investimento que abrangeu, entre outras medidas, a suspensão
da adjudicação de projetos
de arquitetura referentes às
escolas da fase quatro, ou
seja, a fase aquela onde se
incluía a Escola Secundária
Padre Benjamim Salgado”.
Contudo, considerando que
“esse tempo ficou para trás,
e que o governo liderado
pelo PS cedo anunciou o
arranque de obras em duas
centenas de escolas do 2.º e
3.º ciclo e do ensino secun-

Associação de Diabéticos
reúne em Assembleia
A Associação de Diabéticos de Vila Nova de Famalicão
convoca os seus associados para uma Assembleia Geral
a realizar no próximo dia 14 de abril, pelas 09h30.
A sessão, que terá lugar na sede do Lions Club de Famalicão, tem como único ponto da ordem de trabalhos a
apreciação, discussão e votação das contas do exercício
de 2017.

para o facto de a Escola Padre Benjamim Salgado ser,
no concelho de Vila Nova
de Famalicão, “a única escola secundária que não foi
substituída por um equipamento mais moderno, responsabilidade que é única e

exclusiva da administração
central”. Para além disso, é
também “uma das poucas
do distrito de Braga nessas
condições,
circunstância
que objetivamente cria uma
situação de desigualdade
entre alunos de um mesmo

concelho e de um mesmo
distrito, o que não é aceitável”.

S.R.G.

Vigilantes Famalicão, Ribeirão e Felgueiras
A ESEGUR é uma empresa de segurança privada com mais de 20 anos de atividade no
setor e que se dedica à inovação e desenvolvimento de soluções de segurança em busca
da excelência nos serviços que presta aos seus Clientes. Somos uma empresa, nacional,
sólida e líder de mercado na área de transporte e tratamento de valores. Valorizamos e reconhecemos o desempenho individual e coletivo dos nossos colaboradores, procurando o seu
compromisso e apostando na sua formação contínua. Valorizamos a Competência,
Confiança, a Honestidade e a Lealdade.
É Profissional de Segurança Privada? Então temos uma oportunidade para si.
Recrutamos Vigilantes para Famalicão, Ribeirão e Felgueiras.
Oferecemos:
• Integração em empresa sólida e de prestígio;
• Desenvolvimento e progressão profissional.
Requisitos, Qualificações e Experiência:
• Escolaridade mínima obrigatória;
• Sem antecedentes criminais;
• Cartão profissional de Vigilante válido (obrigatório);
• Carta de Condução;
• Conhecimentos de Inglês e de Informática;
• Boa capacidade de comunicação e bom relacionamento interpessoal;
• Boa apresentação, responsável, íntegro e honesto;
• Disponibilidade Imediata.
Se reúne os requisitos solicitados, envie-nos a sua candidatura:
Departamento de Recursos Humanos
Tel. 219491151 Fax. 219491180
Email: recrutamento@esegur.pt
A ESEGUR informa:
Ao enviar a sua candidatura está a consentir que os seus dados pessoais disponibilizados sejam processados e armazenados informaticamente pela ESEGUR – Empresa de Segurança, SA, como entidade responsável pelo tratamento de tais
dados cujos contactos seguem em cima. Os dados não serão transferidos para outros e destinam-se unicamente para à
gestão do processo de recrutamento de novos colaboradores. Caso não seja admitido/a, os dados mantidos pelo prazo
de 12 meses, unicamente para novos recrutamentos. Nos termos da legislação aplicável, é garantido o direito de acesso,
retificação, atualização e eliminação dos seus dados pessoais, mediante pedido escrito dirigido à ESEGUR ou ao seu
Encarregado de Proteção de Dados, em qualquer dos casos, tal pedido deve ser remetido por correio para a ESEGUR:
Rua da Guiné, n.º 7, 7-A, 2689-517 Prior Velho. Pelo mesmo meio, pode ser revogada a autorização dada pelo envio da
candidatura. Em qualquer caso, poderá igualmente apresentar reclamação à Entidade de Controlo.
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35 mil euros de investimento municipal melhoram
acesso à Casa de Pindela
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão acaba de investir cerca de 35
mil euros na melhoria das
condições das ruas do Vale
e de Pindela, na freguesia
nde Cruz, que servem de
ligação à Casa de Pindela,
classificada como monumento de Interesse Público
desde 2012. Através de um
contrato interadministrativo
que deixa nas mãos da Junta
de Freguesia a intervenção,
o acesso foi recentemente
melhorado e pavimentado,
mantendo, no entanto, a sua
traça original.
O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de

Famalicão, Paulo Cunha,
acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia
de Cruz, António Simões, e
pelo vereador das Freguesias Mário Passos, percorreram a rua na passada semnana, mostrando-se “muito
satisfeitos” com o resultado
da obra agora realizada.
António Simões sublinha
mesmo que esta é “uma
obra importantíssima, pois
é o único acesso direto entre a freguesia de Cruz e
Mouquim”. O autarca de
Cruz adianta ainda que esta
“era uma obra reclamada há
cerca de 50 anos”, reconhecendo, todavia, que “não era

uma obra fácil”.
Para além do acesso à
freguesia vizinha de Mouquim, estas vias são a principal passagem à Casa de
Pindela, uma propriedade
de turismo rural com cerca
de 80 hectares, que abrange
a totalidade de um vale em
S. Tiago da Cruz. A casa,
tipicamente minhota com origens no século XV, é rodeada por uma vasta mata com
árvores raras e centenárias,
que serve de habitat a diversas espécies da fauna

Famalicão assinalou Dia Mundial da Consciencialização
do Autismo
Se estranhou o facto do
edifício dos Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão e a rotunda Bernardino
Machado, no centro da cidade, terem estado iluminados
de azul na noite de ontem,
segunda-feira, saiba que o
objectivo foi o de chamar a
atenção da população para
a problemática do Autismo
e decorre no âmbito do Dia
Mundial da Consciencialização do Autismo.
Em conjunto com a as-

sociação Vencer o Autismo,
o município de Vila Nova de
Famalicão associou-se, assim, ao movimento mundial
“Light it up Blue”, fazendo brilhar uma luz sobre o autismo,
chamando a atenção para o
tema na saúde pública e procurando melhorar o futuro de
todas as pessoas com esta
problemática.
Refira-se que o dia da
consciencialização e sensibilização para o Autismo procura desenvolver e aumentar

o conhecimento do Autismo
e a fornecer mais informação sobre a importância do
diagnóstico e intervenção
precoce.
O Autismo é um complexo
distúrbio neurobiológico que
tipicamente dura durante
toda a vida de uma pessoa.
Faz parte de um grupo de
distúrbios conhecidos como
ASD (Autism Spectrum Disorders). Estima-se que uma
em cada 68 crianças têm
diagnóstico de autismo, uma

doença que não lhes permite socializar nas condições
consideradas normais.
A associação Vencer
Autismo foi fundada em novembro de 2010 por um grupo de pais qualificados, que
frequentaram uma formação
nos EUA que tem ajudado na
recuperação de centenas de
crianças

Paulo Cunha levou votos
de Boa Páscoa aos utentes
do Hospital de Famalicão
O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha, realizou, na passada terça-feira, a tradicional visita Pascal
ao Hospital de Famalicão.
Acompanhado por elementos do Conselho de Administração, equipa médica,
pessoal administrativo e auxiliar desta unidade de saúde do concelho, o edil levou
aos utentes do hospital os
habituais votos de uma Boa
Páscoa.
Paulo Cunha e a restante comitiva percorreram as
várias enfermarias, levando
palavras de conforto a todos
quantos tiveram que passar
a quadra festiva em situação
de internamento, longe das suas famílias. A propósito, o edil famalicense refere: “cumpre-nos fazer estas visitas e deixar uma
palavra de conforto, sobretudo quando nos aproximamos de uma época festiva com um simbolismo tão grande para as nossas
famílias como é o caso da Páscoa. É um gesto simples, mas que espero que traga algum alento para ultrapassar esta fase
menos positiva”.
Para além desta visita Pascal ao Hospital de Famalicão, também está instituída uma visita do presidente da Câmara Municipal, por altura do Natal.

Dia Mundial
da Saúde com rastreios
e workshops gratuitos

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai assinalar na próxima sexta-feira, dia 6 de abril, o Dia Mundial
da Saúde, com a realização de workshops e rastreios, ao
longo de todo o dia, na Praça D. Maria II.
A iniciativa, promovida pela autarquia através do pelouro da Saúde Pública, é de participação gratuita e vai
decorrer entre as 09h00 e as 17h00.
Refira-se que o Dia Mundial da Saúde é assinalado
anualmente no dia 7 de abril. Esta data é celebrada desde
1950 e coincide com o aniversário da fundação da Oorganização Mundial de Saúde, no ano de 1948.
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Dia a Dia - Mário Martins
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Empresas, emprego e saúde…

Não será por acaso que o Município de Vila Nova de
Famalicão vai possuir, a muito curto prazo, um dos oito
“Espaço – Empresa” que vão ser sediados em todo o
Norte do Pais. Entre dezenas de concelhos, Famalicão
vai ser um deles, entre mais sete dos escolhidos. Isto
deve-se ao dinamismo empresarial do Município, à
capacidade produtiva dos seus trabalhadores, mas
também ao envolvimento direto e consequente da
Câmara Municipal com as empresas e os empresários.
O “Espaço – Empresa” vai agregar e concentrar os
vários serviços de atendimento do Estado destinados
às empresas, indo funcionar no Gabinete de Apoio ao
Empreendedor, do espaço “Made In”. O Ministro da
Economia, Caldeira Cabral, é um homem atento ao
dinamismo empresarial de Vila Nova de Famalicão,
fazendo, assim, uma boa opção e uma opção justa.

1. Um paradoxo que não o é…
Já disse e repeti nestas páginas que o Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão não é empresário, que eu
saiba não é dono de empresas e que, em consequência disto,
não pode admitir para o seu “negócio” ou despedir da sua empresa trabalhadoras ou trabalhadores. Tem, portanto, em teoria
e por si mesmo, um raio de ação muito reduzido no que se refere
às excelentes “performances” do Concelho na economia local e
nacional e no que toca à percentagem – maior ou menor – do
volume de emprego ou da taxa de desemprego em Famalicão.
Estando limitado pessoalmente numa área de grande transcendência para o desenvolvimento e para a qualidade de vida
do Município de Vila Nova de Famalicão, o Presidente da Câmara tem procurado ser, conseguindo sê-lo, um dinamizador e
um agregador de vontades, relativamente ao tecido empresarial
e aos empresários de Vila Nova de Famalicão, dando-lhes visibilidade e ajudando a tornar possível - assumindo em pleno as
suas funções - que eles se transformem também em agentes de
inovação, de mudança, de cooperação, de desenvolvimento e
de solidariedade.
Isto até parece um paradoxo, mas não é! O Presidente da
Câmara podia estar “no seu canto”, limitando-se a analisar estatísticas e a observar relatórios e resultados, sem qualquer outro

tipo de preocupações. Mas não. Ele criou um programa e um
projeto chamado “Made In” e foi conhecer de perto e com rigor,
dando também a conhecer aos Famalicenses, o que fazem as
empresas, com que produtos inovadores estão a avançar para o
mercado, quais as dificuldades mais prementes e quais as ambições e motivações de cada uma, nunca se esquecendo daqueles que fazem girar diariamente as máquinas e que são, em muitos casos as “almas” genuínas das empresas, os trabalhadores.

2. “Espaço – Empresa”
Este é um trabalho que tem méritos assinaláveis e que não
pode ser desvalorizado como tem sido tentado por alguns. Se
há investimento e se há criação de postos de trabalho, tendo
a Câmara sido “um facilitador” desses investimentos e dessa
criação de postos de trabalho, isso não pode ser razão para o
azedume de ninguém. Bem pelo contrário!
Pode haver críticas a fazer, pode haver aspetos que podem
ser melhorados, pode acontecer que um sector de atividade
económica esteja a ser excessivamente valorizado em detrimento de outro que pode ser considerado mais importante, tudo
isto pode acontecer num projeto de grande dinamismo como é
o “Made In” e os seus “Roteiros”. O que não pode acontecer
é aquilo que alguns protagonistas evidenciam: um desconhecimento absoluto das dinâmicas empresariais locais e o papel
que nessas dinâmicas pode ter um presidente de câmara, no
caso presente, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão e os seus colaboradores mais diretos na gestão
do programa.
Não será por acaso que o Município de Vila Nova de Famalicão vai possuir, a muito curto prazo, um dos oito “Espaços –
Empresa” que vão ser sediados em todo o Norte do Pais. Entre
dezenas de concelhos, Famalicão vai ser um deles, entre mais
sete dos escolhidos. Isto deve-se ao dinamismo empresarial do
Município, à capacidade produtiva dos seus trabalhadores, mas
também ao envolvimento direto e consequente da Câmara Municipal com as empresas e os empresários. O “Espaço – Empresa” vai agregar e concentrar os vários serviços de atendimento
do Estado destinados às empresas, indo funcionar no Gabinete
de Apoio ao Empreendedor, do espaço “Made In”. O Ministro da
Economia, Caldeira Cabral, é um homem atento ao dinamismo

3 de Abril de 2018

empresarial de Vila Nova de Famalicão, fazendo, assim, uma
boa opção e uma opção justa.
Há, no entanto, que ter em conta outras realidades. Como referi há já alguns meses atrás, apesar deste “fulgor empresarial”,
o “indicador do poder de compra” dos Famalicenses tem ainda
uma debilidade estrutural, situando-se em 88,94 pontos, longe,
portanto, dos 100 que é o valor per capita nacional. Uma “assimetria” a corrigir! A repartição justa da riqueza produzida tem
que ser “alavancada” no Município de Vila Nova de Famalicão,
com o envolvimento de todos os responsáveis.

3. Saúde e emprego
Queria deixar muito claro que considero justificada e ajustada a nomeação recente do Dr. Ivo Sá Machado para o desempenho das funções de Diretor Executivo do Agrupamento
de Centros de Saúde de Vila Nova de Famalicão (ACES), com
sede no Centro de Saúde da Freguesia de Delães. Assim como
considero justificada e ajustada a indigitação, já há mais tempo,
do Engenheiro Vilas Boas para Diretor do Centro de Emprego de
Vila Nova de Famalicão.
Passo a explicar de forma muito sucinta. No pouco tempo
que ainda leva no cargo de Diretor do Centro de Emprego, o
Engº Vilas Boas já deu provas mais do que suficientes do excelente trabalho que está a realizar, demonstrando que tem o perfil
técnico ideal para o exercício do cargo. Com o desemprego em
Famalicão dois pontos abaixo da média nacional, é também a
ele e ao seu trabalho que se deve este “score”. A “crise Ricon”
que enfrentou com serenidade e grande firmeza somou mais
pontos à sua conhecida capacidade de gestão.
O Dr. Sá Machado foi Presidente da Junta de Freguesia de
Joane em vários mandatos, gestor hospitalar no Centro Hospitalar do Médio Ave que integra o Hospital de Famalicão e Vereador do Partido Socialista. Ninguém, nas altas funções públicas
que já exerceu, lhe pode chamar incompetente, bem antes pelo
contrário. Deu sempre mostras de grande rigor, de grande isenção e de uma enorme capacidade de trabalho.
Com um novo desafio pela frente, tenho a certeza que voltará
a fazer um bom trabalho na defesa da saúde dos Famalicenses
e na afirmação e reforço da qualidade das “extensões de saúde”
dispersas pelo Município.
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Decisão do Supremo Tribunal Administrativo
ocorre 20 anos depois do nascimento
e 11 anos depois da morte da criança

Negligência em parto
custa 295 mil euros
ao Centro Hospitalar

Juízes consideram haver relação causa/efeito entre as circunstâncias do parto e as sequelas da criança

O Centro Hospitalar do
Médio Ave (CHMA), que integra as unidades hospitalares
de Santo Tirso e Vila Nova
de Famalicão, foi condenado
a pagar uma indemnização
de 295 mil euros por conduta
negligente durante um parto
ocorrido em 1998. A sentença é do Supremo Tribunal
Administrativo (STA). Os beneficiários da indemnização
fixada são os pais da criança que nasceu com diversos
problemas de saúde, e viveu
durante nove anos em estado considerado vegetativo
até à morte, que ocorreu em
2007.
Ao que “O Povo Famalicense” conseguiu apurar, o
acórdão do STA releva, para
estabelecer o montante da
indemnização, o “incalculável sofrimento” a criança
esteve sujeita ao longo dos
seus anos de vida, tendo que

ser alimentada por sonda,
sem falar, ouvir ou andar. O
valor em causa é significativamente superior àquele que
havia sido fixado na primeira
instância, 148 mil euros, e na
qual o CHMA foi igualmente
condenado, tendo recorrido.
O processo foi interposto em
2001, mas a primeira decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto só ocorreu em 2009.
Os juízes do STA consideram que há uma relação
de causa/efeito entre a forma como decorreu o parto
e as sequelas sofridas pelo
bebé. Refira-se que a mãe
da criança deu entrada no
hospital a 4 de Novembro
de 1998. Inicialmente terá
recebido indicações para
regressar a casa. Contudo,
atendendo a que estava já
com 40 semanas de gestão,
uma médica terá decidido

EARO “saca” 13 pódios
em Santo Tirso
A Escola Atletismo Rosa Oliveira
participou
no 20.º Grande
Prémio de Atletismo da Páscoa em
São Salvador do
Campo (Santo Tirso) e conquistou treze pódios.
Num universo de cerca de mil atletas, EARO conquistou o ainda o 1.º lugar coletivamente de benjamins a Juvenis e o 3.º lugar coletivamente de juniores a veteranos.

provocar o parto. Pela uma
da tarde desse mesmo dia,
um exame ecocardiotocográfico já terá dado conta de
anomalias. Não obstante, a
decisão médica manteve a
indicação de um parto natural, que aconteceu apenas
50 minutos depois dos primeiros sinais de alerta para
a instabilidade do feto. O
parto já ocorreu em estado
de asfixia perinatal grave. A
criança teve mesmo que ser
reanimada logo após o nascimento.
Avaliados os elementos
constantes do processo, o
STA considera que a decisão
médica de insistir no parto
natural foi errada, e que a
equipa médica deveria ter
optado pela cesariana.
Na sequência das complicações, a bebé teve que ser
transferida de urgência para
o Hospital Maria Pia, no Porto. Foi aqui que permaneceu
internada ao longo de três
semanas, até que foi transferida para o CHMA, onde
se manteve por mais cinco
meses. A criança acabou
por falecer aos nove anos de
idade, sempre numa situação vegetativa e dependente
de terceiros para as necessidades mais básicas.
“O Povo Famalicense”
procurou uma reacção do
CHMA a esta decisão do
STA, mas sem sucesso.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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OPINIÃO, por Hélder Pereira, Deputado do CDS na Assembleia Municipal

Portugal e o caso Skripal!
Temos vindo a assistir
nos últimos dias a uma guerra diplomática entre a Rússia
e o Reino Unido que, naturalmente,se alastrou a outros
países membros da U.E. e
da NATO.
Tudo se inicia com o alegado envolvimento directo
do Kremlin no assassinato
de um espião Russo em pleno território Inglês e com recurso a armas proibidas por
Tratados Internacionais.
O caso assume contornos
de tal gravidade que, depois
da expulsão de diplomatas
Russos ordenada por vinte
e seis países aliados, com
imediata resposta da Rússia, o Secretário-Geral da
ONU viu-se obrigado a vir
a terreno assumir que é necessário a reactivação dos
mecanismos de comunicação desmantelados no final
da guerra fria, de maneira a
aliviar as tensões.
É verdade que não foram
ainda tornadas públicas aS
conclusões das investigações que permitam imputar
à Rússia o assassinato em
pleno território Britânico de
Skripal, mas não é menos
certo que, pela sua dimensão, a decisão de expulsar
diplomatas Russos por mais

de 26 países há-de ter sido
devidamente ponderada e
fundamentada.
Não me permito acreditar que o Reino Unido e os
demais países aliados possam ter decidido a expulsão
de diplomatas Russos sem
certezas do envolvimento do
Kremlin no assassinato de
um cidadão em pleno território da União Europeia.
Entre nós, o Governo assumiu uma posição mais tímida do que aquela que foi
adoptada pelos seus aliados
tradicionais, ao não ordenar
a expulsão de diplomatas
Russos.
É importante que se diga
que a esta solução do governo é por enquanto aceitável
no plano das relações bilaterais entre a Rússia e Portugal, mas terá de assentar em
critérios muito cautelosos,
pois compete a Portugal dar
um sinal claro de qual o lado
que está e que condena veementemente e sem reservas
atitudes desta natureza.
Todos nos lembramos de
quando José Sócrates, em
2007, então Primeiro-Ministro, numa visita a Moscovo,
afirmou que “Ninguém deve
dar lições a ninguém, nem
a Europa à Rússia, nem a

Rússia à Europa, até porque
as democracias são sempre
obras inacabadas”.
Ora, se de facto a Europa nunca recebeu lições da
Rússia, a verdade é que o
contrário sucedeu, ou não
fossem muitas lições de democracia e humanidade que
os aliados deram à Rússia, e
ainda hoje viveríamos numa
europa bélica dominada pela
tirania.
Neste contexto, é imprescindível que Portugal
assuma uma posição firme
de apoio incondicional aos
seus aliados históricos e que
dissipe todas e quaisquer
dúvidas sobre a sua posição
relativamente aos tratados
internacionais que têm sido
o garante da paz no mundo.
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2017 com balanço financeiro
e orgânico positivo para a Associação
de Moradores das Lameiras
A Associação de Moradores das Lameiras aprovou
por unanimidade o Relatório
e Contas do Exercício de
2017, em assembleia geral
do passado dia 26. O documento revela um resultado
líquido positivo superior a
cinco mil euros.
Para o presidente, Jorge
Faria, o documento expressa
a “concretização do trabalho
planeado, que teve como objetivo central ‘Sempre a Cuidar de ti’, tendo ultrapassado
largamente toda a programação, respondendo deste
modo aos desafios vividos
pelas famílias”. O dirigente
sublinha que o documento
deixa claro o compromisso
da associação com todos os
seus utentes, independentemente da valência ou faixa
etária: “todas as fases da
vida humana foram contempladas no trabalho realizado,
fazendo com que a intergeracionalidade fosse sempre
uma constante. Os mais novos tiveram a possibilidade
de recorrer, muitas vezes,
às pessoas mais idosas para
ouvir contar histórias de vida,
preocupações, anseios, ale-

grias e vivências; autênticos
relatos de vida que se transformaram em crónicas, que
transmitiram sabedoria e
novos ensinamentos. Neste
dar e receber, a educação
ao longo da vida foi assimilada e projetada para além
da aprendizagem escolar. A
participação ativa das pessoas idosas no programa
mencionado ajudou a revigorar memórias, a consolidar
afetos e a projetar novas dinâmicas num cuidar permanente do outro e dos outros”.
Este sentido de “cuidar” estendeu-se também às outras
atividades que a Associação

de Moradores das Lameiras
desenvolveu, nomeadamente o projecto Eurobairro, as
actividades de desporto,
ocupação dos tempos livres
e o cuidado necessário com
a área envolvente do espaço
habitacional e também social
das Lameiras.
No que diz respeito às
contas aprovadas da gerência de 2017 as despesas
totais atingiram um valor de
1.804.734,75 euros, e rendimentos de 1.809.971,47
euros, o quen plasma um
resultado líquido positivo de
5.236,72 euros.
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Grupo RNM assume responsabilidade social
com oferta de material aos Bombeiros Famalicenses

O Grupo RNM, com sede
na freguesia da Carreira,
ofereceu diverso equipamento que irá “ajudar os
Bombeiros Voluntários Famalicenses na sua tarefa
diária de ajuda e socorro às
populações”. Isso mesmo dá
conta a corporação em nota

de imprensa, depois da oferta, por parte daquela empresa, de 40 máscaras panorâmicas de pressão positiva
com lente em policarbonato
e com curvatura múltipla que
facilita a visão do Bombeiro
em ambiente contaminado
possuindo um sistema de

ajuste por arnês do tipo aranha em cinco pontos (este
é um equipamento para uso
individual dos Bombeiros em
ambientes infetados com especial evidência no combate
aos incêndios urbanos e industriais); dois equipamentos para Suporte de Vida de

Emergência ou Equipamento
de Fuga (equipamento é uma
referência a nível mundial
pela rapidez e facilidade de
colocação nas vítimas que
se encontrem em ambientes
contaminados, uma vez que
o capuz de forma cúbica e
elastómero na zona do pes-

coço, permite uma excelente
visibilidade; a ativação de ar
é automática, com um fluxo constante fornecido pela
garrafa de ar que compõe
o Equipamento de Proteção
individual do Bombeiro); e
ainda de dois Kits de limpeza
dos equipamentos.
No rescaldo da entrega
do material, os Bombeiros
Famalicenses “gradecem ao
Grupo RNM e mostram o seu
desejo de que esta atitude
seja replicada por outras entidades públicas e privadas a
fim de que cada vez melhor
possam cumprir a sua missão em prol do bem-estar e

segurança das populações”.
Refira-se que o Grupo
RNM tem por missão proporcionar soluções integradas
competitivas para o setor
químico, adequadas às mais
variadas unidades de negócio, que visem a sustentabilidade, proteção do meio
ambiente e otimização dos
recursos existentes.
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“Sonix” garante aluguer de instalações da Ricon
e ganha tranquilidade para avaliar aquisição
O Grupo Sonix assegurou
o aluguer das instalações da
Ricon Industrial no início da
passada semana, tal como
“O Povo Famalicense” havia
adiantado, e tem agora “mais
tranquilidade para avaliar a
aquisição das instalações”.
Isso mesmo afirma em comunicado a presidente do
Grupo, Conceição Dias, que
confessa confiança “nas
pessoas e no projeto” que
passa pela retoma da actividade industrial.

O contrato de aluguer irá
vigorar durante um período
se seis meses, com opção
de renovação. Entretanto,
são já mais de 160 os ex-colaboradores recrutados das
várias empresas do grupo
Ricon.
Já Samuel Costa, administrador do Grupo, adianta
que “a nossa equipa está
muito motivada e com uma
enorme vontade de recomeçar”. Adianta que o Grupo
Sonix se encontra a “finali-

zar algumas alterações na
linha”, a “proceder à instalação de novos equipamentos e a produzir protótipos e
pequenas séires” no sentido
de que a laboração se inicie
quanto antes. O futuro da indústria passa pelos clientes
do Grupo, mas Samuel Costa não esconde que gostaria
de conseguir aliciar “alguns
dos clientes que eram fiéis à
qualidade do artigo”.
Fundado há 34 anos por
Conceição Dias, o Grupo

Sonix apresenta uma estrutura de produção vertical
e emprega agora cerca de
600 colaboradores nas suas
três unidades industriais em
Portugal e Tunísia. O volume de negócios ronda os 60
milhões de euros e exporta
cem por cento da produção
para vários países de todos
os continentes, tendo como
clientes grandes marcas internacionais de moda e vestuário.

Homenagem aos ex-combatentes no centenário
da Batalha da La Lys
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão vai
homenagear os ex-combatantes da Primeira Guerra
Mundial por altura do centenário da Batalha de La Lyz,
a 9 de abril de 1918, e na
qual mais de um milhar de
portugueses perdeu a vida.
Cem anos passados do
confronto que ficou na história como um dos maioers
desastres militares da história de Portugal, a autarquia
quer render homenagear aos

famalicenses que participaram neste combate, e que
se estimam ter sido mais de
quinhentos soldados, cabos,
sargentos e oficiais envolvido.
As comemorações têm
lugar na próxima segunda-feira, dia 9 de abril, e terão
como ponto alto a inauguração da exposição “A I Grande
Guerra e a sua repercussão
em Vila Nova de Famalicão”,
para a qual a autarquia famalicense contou com a colabo-

ração de familiares e amigos
dos expedicionários naturais
do concelho, os quais desafiou a ceder, a título de empréstimo, fotografias, cartas,
uniformes, entre outros objetos pessoais dos ex-combatentes para que integrassem
a mostra.
Ainda no dia 9 de abril
está também agendada uma
Guarda de Honra com militares do regimento de Braga,
na Praça 9 de Abril, espaço
central da cidade que conta

com um monumento de homenagem aos mortos na I
Grande Guerra Mundial. Segue-se depois a celebração
de uma missa em honra dos
ex-combatentes, na Antiga
Igreja Matriz.
Recorde-se que Portugal
entrou na Primeira Guerra
Mundial em março de 1916 e
sofreu uma das maiores derrotas militares de sempre na
Batalha de La Lys, considerada como “a Alcácer Quibir
do século XX”.
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“Três Cartazes
à Beira
da Estrada”
é destaque na
programação
do Cineclube

O Cineclube de Joane já
fechou a programação do
mês de Abril.
A abrir “Bárbara”, de Mathieu Amalric, é o filme em
exibição esta quinta-feira no
Pequeno Auditório da Casa
das Artes, como sempre, às
21h45. O filme é sobre uma
icónica cantora francesa.
Jeanne Balibar, ex-mulher
de Amalric na vida real, faz
o duplo papel de Brigitte,
uma actriz famosa que faz o
papel principal do filme dentro do filme, e de Barbara.
Amalric interpreta o realizador desse filme, Yves Zand,
que é obcecado pela cantora. Sem seguir uma narrativa
tradicional, é um filme que,
diz Amalric, é inspirado em
Orson Welles (em particular,
“A Dama de Xangai”) e Ken
Russell. Premiado na secção
Un Certain Regard do Festival de Cannes.
A 12 de abril “A criada”,
de Park Chan-wook é a proposta. Aborda os tempos de
uma Coreia subjugada ao
Japão. É um “thriller” erótico,
realizado pelo sul-coreano
Park Chan-wook (“Oldboy
- Velho Amigo”, “Vingança
Planeada”, “Thirst - Este É
o Meu Sangue...”), que se
baseia no romance “Fingersmith”, da britância Sarah
Waters. O elenco inclui Kim
Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo e Cho Jin-woong.
A 19 de Abril, estará em
cena um dos filmes consagrados pela última edição
dos Óscares, “Três cartazes
à beira da estrada”, de Martin
McDonagh. O filme aborda o
inconformismo de uma mãe
perante autoridades que
considera estarem pouco
empenhadas em solucionar
o assassinato da filha.
A fechas, a 26, será exibido om filme “O Futebol”,
de Sérgio Oksman (sessão
Traz Outro Amigo Também).
Estreado no Festival de
Cinema de Locarno, um documentário ficcional – de
teor autobiográfico – sobre
Sérgio Oksman (“Goodbye,
America”, “A Story for the
Modlins”), cineasta radicado
em Espanha, e o pai Simão
Oksman, que gere uma pequena empresa de electrónica em São Paulo, Brasil.
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Investigadores, especialistas, empresários, entidades e públicos estratégicos
convocados para encontro esta quarta-feira no auditório do Citeve

CeNTi e INL querem afirmar nanotecnologia
como “marca” do Norte de Portugal
O CeNTI - Centro de Nanotecnologia e Materiais
Técnicos, Funcionais e Inteligentes, juntamente com
o INL – Laboratório Ibérico
Internacional de Nanotecnologia estão apostado em mobilizar o tecido empresarial e
as entidades do poder local e
central, assim como a sociedade civil para criar um movimento “forte e afirmativo” de
afirmação da nanotecnologia
como marca do Norte de
Portugal e do país.
É focados nesse desígnio
que CeNTI e INL promovem
esta quarta-feira, dia 4 de
Abril, a primeira iniciativa
pública para investigadores,
especialistas, empresários,
representantes de entidades
e outros públicos estratégicos, subordinada ao tema “O
marketing na afirmação dos
novos Descobrimentos do
Séc.XXI”. O evento arranca
pelas 14h15, com as intervenções dos responsáveis
máximos do CeNTI e INL,
Braz Costa e Paulo Freitas,
respectivamente. A tarde
será de palestras e debates,
e compreende uma visita às
instalações do CeNTI, pelas
17h15. O encerramento está
previsto para as 18 horas.
Segundo o CeNTI, estudos recentemente efectuado
apontam para que “a nanotecnologia seja responsável,
a nível mundial, por mais de
100 milhões de postos de
trabalho directos ou indirectos nos próximos 15 anos”.
O potencial de aplicação da
nanotecnologia “é muito amplo”, frisa o centro de nanotecnologia instalado em Vila
Nova de Famalicão, acrescentando que terá o condão
de poder “revolucionar a indústria, a produção de novos
materiais,
transformando
também a forma como estes
são produzidos, com forte
impacto no dia a dia dos cidadãos”.
De olhos postos nesse
futuro promissor, “o Norte
de Portugal tem todas as
condições para se afirmar
a curto/médio prazo como
uma das principais regiões
a nível mundial que promove e utiliza a nanotecnologia
para criar ciência, tecnologia, empresas e emprego,
fundamentais para o mundo
do século XXI”. Consciente
de que “Portugal tem estado nos últimos anos na vanguarda da investigação e na

transferência de inovação
para o tecido empresarial”, o
CeNTI também constata que
é no Norte de Portugal “onde
se encontram grande parte
das empresas e dos centros
de investigação e inovação
mais relevantes nesta área,
e que têm contribuído para o
reconhecimento internacional da capacidade do País
para mudar e melhorar o
mundo”.

“Mobilizar”
é palavra de ordem
Por essa razão, o CeNTI
e o INL, entidades consideradas percursoras e com um
elevado número de projetos
de investigação e inovação
reconhecidos internacionalmente, “querem agora passar à fase da mobilização do
tecido empresarial, das entidades, dos Poderes Central
e Local e da Sociedade para
criar um movimento forte e
afirmativo deste desígnio”.
João Gomes, investigador e
director do CeNTI, diz mesmo que “a nanotecnologia
vai ser cada vez mais fundamental para o mundo e nós,
portugueses, somos especialistas com provas dadas”.
Consciente de que é já um
aspecto que “distingue” a região e o país, “só falta agora
afirmá-la como uma marca”,
remata.
O encontro/desafio agendado para esta quarta-feira no auditório do Citeve,
irá contar a presença de
dois dos maiores nomes do
marketing e marcas em Portugal, Carlos Brito e Carlos
Coelho, “que vão partilhar a
sua experiência nesta temática e lançar as bases para
o projeto de construção e
promoção da marca “Nanotechnology from North of
Portugal”.
O papel do marketing na
ciência e na tecnologia, a
complexidade da inovação
e a simplicidade da comunicação do benefício da
inovação e importância da
marca portuguesa serão os
temas abordados por Carlos
Melo Brito, especialista em
Marketing, diretor da UPTEC
e pró-reitor da Universidade do Porto, e Carlos Coelho, especialista na criação
e gestão de marcas a nível
internacional. Paralelamente
serão apresentados casos

Fundado em 2006, CeNTI é uma mais-valia para as empresas

de sucesso, como a empresa Sedacor, um dos maiores
produtores e distribuidores
mundiais da indústria corticeira que falará sobre a
importância da inovação no
marketing e comunicação.
Outro exemplo a ser abordado é do Restaurante Ferrugem, sediado em Famalicão
e com várias distinções nacionais e internacionais que
irá abordar a importância do
marketing e comunicação
para a afirmação da marca
no território. Ao longo da
tarde haverá ainda espaço
para uma nanoTALK sobre o
que os mercados procuram e
como se deve construir uma
estratégia de marketing envolvendo os investigadores,

empreendedoras e as empresas.
A iniciativa acontece no
âmbito do Projeto Nanotech@NortePT e é organizada
pelo CeNTI e pelo INL – Laboratório Internacional de
Nanotecnologia. O Projeto
Nanotech@NortePT pretende afirmar o Norte de Portugal como região pioneira na
utilização da Nanotecnologia
e reúne um alargado conjunto de entidades, empresas,
especialistas, investigadores
e instituições científicas com
o objetivo comum de sensibilizar e apoiar as empresas
para investir na nanotecnologia, acrescentar valor, criar
produtos inovadores, antecipando o futuro e responden-

do aos novos desafios dos
mercados nacionais e internacionais.

CeNTI já participou
em 1720 projectos
Fundado em 2006, o
CeNTI conta actualmente 70
colaboradores e está vocacionado para o desenvolvimento de novos produtos e
soluções, tendo por base a
nanotecnologia, além de materiais funcionais e inteligentes. Resulta de uma parceira entre três universidades
– Aveiro, Minho e Porto – e
três entidades tecnológicas,
nomeadamente o CITEVE
– Centro Tecnológico das In-

dústrias Têxtil e do Vestuário
de Portugal, o CTIC – Centro
Tecnológico das Indústrias
do Couro e o CEIIA – Centro
para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel.
Ao longo dos 12 anos de
catividade, já participou em
mais de 170 projectos com a
indústria, 20 no contexto europeu, 111 financiados a nível nacional, 30 projectos diretos e nove em investigação
fundamental, apoiados pela
Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT). Presentemente, está envolvido em 33
projectos no âmbito do Portugal 2020. Para além disso,
o CeNTI está actualmente
envolvido, como proprietário,
coproprietário e/ou inventor,
em 57 pedidos de patente
em diversas geografias, dos
quais sete pedidos estão já
concedidos.
Já o INL - Laboratório
Ibérico Internacional de Nanotecnologia, organização
intergovernamental, foi criado em 2005 para fomentar a
investigação interdisciplinar
em Nanotecnologia e Nanociência. Realiza investigação
em alta tecnologia, relacionada com nanomedicina,
nanotecnologia aplicada à
nanoeletrónica ambiental e
de controlo alimentar e nanomáquinas e manipulação
molecular em nanoescala.

S.R.G.

FORAVE envolvida em projeto pioneiro na Croácia
A operacionalização do sistema de transferência, reconhecimento e validação de competências profissionais
adquiridas em diferentes países e sistemas, foi o ponto de
partida para a realização de um período de work-basedlearningque envolveu alunos e professores da FORAVE e
de uma escola croata, entre 4 e 23 de março.
Este período de trabalho e aprendizagem foi realizado
no âmbito do projeto Erasmus + “ECWORK- ECVET for
work-basedlearning”, o primeiro projeto deste tipo realizado na Croácia.
Miguel Ferreira e João Fernandes foram os alunos do
2.º ano da turma de Eletrónica, Automação e Comando
que, de 4 a 17 de março, estiveram na escola croata e em
várias empresas da região onde desenvolveram o projeto
desenhado pelos professores da Forave e da Elektrostrojarska, durante uma reunião realizada, em 2017, em Piraeus, Grécia.
De 11 a 23 de março, os alunos croatas Rudolf-Leon
Filip e MatijaDvorski estiveram na FORAVE e na empresa
SETLEVEL, onde desenvolveram o mesmo projeto, maioritariamente em contexto de empresa, e realizaram visitas
às empresas C-ITA e Preh.
Ainda no âmbito deste projeto, e como forma de apoiar

futuras ações, foram desenvolvidos, em parceria com escolas profissionais, empresas de formação e universidades da Grécia, Chipre eEspanha, guias de boas práticas
para escolas, alunos e empresas no que respeita à implementação do sistema ECVET em cursos de nível 4 e 5 do
ensino profissional.
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Alunas do Agrupamento de Gondifelos em intercâmbio
internacional na Polónia
Seis alunas do 8.º e 9.º
anos do Agrupamento de Escolas de Gondifelos, marcaram presença no intercâmbio internacional do projecto
“School of Active Citizens”
dinamizado numa parceria
entre associação YUPI e
parceiros da Polónia, Roménia e Eslováquia.
As jovens estiveram de
22 a 27 de Março em Nowy
Gierałtów e Wroclaw, na
Polónia, para uma segunda
edição do projecto, desta
feita sob a temática “Direitos Humanos e Igualdade de
Género”. As alunas de Gondifelos estiveram integradas
numa equipa de 32 pessoas
(alunos, professores e técnicos de juventude) de associações juvenis e escolas
dos quatro países envolvidos
neste projeto e, em conjunto
trabalharam o tema que está
a ser desenvolvido ao longo
do ano letivo.

Através de dinâmicas de
educação não formal (role
play, debate, filmagem de
vídeos, entre muitos outros),
conceitos como tolerância,
estereótipos,
diversidade,
preconceitos e desigualdade
com base no género, foram
conhecidas e refletidas pelo
grupo, o que gerou uma necessidade mais forte de agir
a nível local para uma sociedade mais justa e inclusiva,
começando pela escola.
Para além das visitas aos
diferentes espaços da cidade de Wroclaw, também
houve momento de partilha
de culturas através de gastronomia, música e dança.
O enfoque foi dado à partilha das atividades locais
que cada escola desenvolve para trabalhar os Direitos
Humanos e em especial a
Igualdade de Género, sendo
que em Gondifelos as atividades estão dirigidas a toda

a comunidade (formação de
pessoal não docente, formação internacional de professores, sessões de Direitos
Humanos para alunos em
articulação com os professores, tertúlias com pais e
convidados externos, entre
muitas outras dinâmicas).
As jovens partilharam as
atividades a decorrer a nível
local e puderam compreender e saber mais informação
sobre o desenrolar do projeto nos países parceiros.
Tiveram ainda oportunidade
de visitar a incrível cidade de
Wroclaw.
Entre outras aprendizagens e aventuras as opiniões
das jovens oscilam entre o “
gostar tanto que antes mesmo de irem embora já sentiam saudades”,“querer ficar
mais tempo na Polónia” e,
“alguma pena da “vergonha
inicial e receio de falar Inglês
em público”, revelando-se

uma excelente oportunidade
de desenvolver competências pessoais e sociais, para
além de académicas.
Segundo
Diana
Silva, Educadora Social que
acompanhou as jovens, “a
aprendizagem desenvolve-se através de experiência
e este intercâmbio permitiu
a partilha, a descoberta e o
conhecimento de outras culturas, outras línguas, outros
jovens e sobretudo outras
formas de ver e sentir os direitos humanos e a Igualdade de género”.
Daniela Silva, uma das
alunas participantes, diz
acerca da iniciativa: “foi a
melhor experiência da minha
vida! Nele conheci pessoas incríveis, aprendi muito
sobre os direitos humanos,
consegui melhorar um pouco
o meu Inglês e vivi momentos que ficarão para sempre
guardados na minha memó-

ria e no meu coração. Não
mudava nada neste intercâmbio aumentava apenas o
número de dias”. Já Sandra,
revela: “aprendi muito sobre
outras culturas, melhorei um
pouco o meu Inglês contudo podia ter interagido mais
sendo que as pessoas não
estavam lá para nos julgar”.
Esta atividade enquadra-se no projeto “School of Ac-

tive Citizens” implementado
pela associação juvenil YUPI
e Agrupamento de Escolas
de Gondifelos e numa parceria internacional com organizações e escolas da Polónia,
Roménia e Eslováquia por
um período de 36 meses e
financiamento do programa
Erasmus + Educação e Formação.

PASEC forma 300 novos jovens agentes educativos
em 3 países
A PASEC - Plataforma
de Animadores Sócioeducativos e Culturais acaba de
concluir mais uma semana
de formação e capacitação
de jovens agentes educativos, ao abrigo do Projeto
Method.
Em nota de imprensa a
plataforma adianta que ao
longo de quatro dias, entre
26 e 29 de março, em simultâneo na Itália, Luxemburgo
e Portugal tiveram lugar cinco ações de formação orientadas para a capacitação de
jovens agentes educativos
entre os 16 e os 30 anos
com o objetivo de preparar
facilitadores e dinamizadores de grupos de jovens em

contexto escolar, dotando-os
de competências ao nível da
dinamização de projetos de
intervenção socioeducativa
e artística que de algumas
forma transformem as suas
comunidades educativas e
territórios de pertença.
A iniciativas tiveram lugar
nas localidades de Terras do
Bouro no Parque Nacional
da Peneda Gerês, em Varese (Itália), no Luxemburgo e
em Famalicão envolvendo
um total de 314 jovens agentes educativos. Os trabalhos
abriram com a apresentação
de um festival de curtas metragens sobre as várias realidades escolares dos jovens
envolvidos para dar a co-

nhecer os contextos em que
os jovens líderes envolvidos
no processo de formação
estavam a atuar. Depois seguiram-se vários workshops
temáticos sobre os métodos
de Simbologia Grupal, Simbologia Corporal, Técnicas
de Reflexão e Dinamização
de Grupos e a Dinamização
de Desportos de Natureza.
Como exercício final, todos
os envolvidos tiveram de desenhar projetos de compromisso a colocar em prática
durante o terceiro período
letivo que terá posterior continuidade no ano letivo de
2018/2019.
Mantendo aquela que é
a matriz identitária do ANI-

MA, as ações de capacitação dirigiram-se a jovens
agentes educativos que de
forma organizada, voluntária
e profissionalmente, gerem
projetos e grupos juvenis
que potenciam processos de
desenvolvimento local nas
suas comunidades. Mesmo
tendo a orientação de formadores, todo o processo foi dirigido autonomamente pelos
próprios jovens ao longo dos
momentos de análise, aprofundamento e avaliação dos
conteúdos trabalhados.
Foram desenhados e
pensados mais de 60 intervenções
socioeducativas
centradas em dinâmicas de
inclusão inteligentes que se

estimam que possam chegar
a pelo menos seis mil jovens
em 37 escolas nos três países envolvidos. Esta iniciativa foi apoiada pelo Pro-

grama Erasmus + da União
Europeia.

Seraical Team

José Luís Pereira renova aposta no Campeonato
de Kartcross
José Luís Pereira, o piloto
do Seraical Team, vai apostar
novamente, esta temporada,
no Campeonato de Portugal
de Kartcross. Trata-se de um
Campeonato que engloba os
de Ralicross e Super Buggy e que esta época, se vai
chamar, globalmente, PTRX.
Será, assim, esta sigla que o
promotor dos três Campeonatos escolheu para as modalidades que se disputam
em pistas mistas, de asfalto

e terra.
Quanto ao piloto famalicense, que vai iniciar a sua
quarta temporada na referida modalidade, e que já
conta com um título de Vice-Campeão e um terceiro lugar no Campeonato, 2016 e
2017 respetivamente, espera ansiosamente pela nova
época.
“Já estamos a postos para
o novo Campeonato. O Kartcross, é o AG Sport com

que competi no ano passada. Foi totalmente revisto e
foram aplicadas as novas
alterações técnicas, que a
Federação obriga para este
ano”, referiu José Luís Pereira a propósito das mudança empreendidas para uma
nova temporada competitiva.
Entretanto, deixa claro que
“esta temporada vai ser difícil, pois a concorrência será
muita e estará muito forte,
certamente”. No entanto,

mantém confiança na “experiência adquirida nas temporadas que já corremos”.
Assim, está seguro que “com
um maior conhecimento das
várias pistas, vamos dar o
nosso melhor, para, mais
uma vez, lutarmos pelo título”.
O PTRX, inicia-se nos
próximos dias 13 e 14 de
abril, no Eurocircuito de Lousada.

Piloto confia na experiência para voar mais alto
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De Bem com Deus … & … De Bem com A Vida!

“Este é o desejo de Deus para a nossa vida, hoje e sempre”
Esta é a quarta edição
deste simples devocional
que terá como critério máximo, a Palavra de Deus explicada e aplicada em nosso
cotidiano, em conformidade
com a Bíblia Sagrada. Neste
sentido, convidamos a todos
os leitores, homens, mulheres e jovens, a meditar nas
Sagradas Escrituras, apreciando-a, lendo-a constantemente, refletindo e aplicando
os seus princípios, ensinos e
verdades no mais profundo
de vossos corações, como
também praticando no dia-a-dia o seu conteúdo de sabedoria espiritual e inspiradora.
O que é Páscoa, afinal de
contas?Primeiramente, vamos recordar sucintamente
a sua origem na história. Por
volta do século XV antes de
Jesus Cristo, o povo de Israel estava escravizado no
Egito, isto por quatrocentos
e trinta anos. Esta geração
não tinha o direito de ir e vir,
de comprar e vender, de ser
livre, foi quando, em muita
das vezes, de uma forma
soberana e poderosa, Deus
interveio na história da Humanidade, com sinais que
evidenciavam o Seupoder
perante Faraó para que os
libertasse. Faraó resistiu a
nove desses sinais. Por fim,

Leitura Bíblica:
“…Alimpai-vos pois do fermento velho,
para que sejais uma nova massa, assim como
estais sem fermento. Porque Cristo,
nossa páscoa, foi sacrificado por nós.” …
1 Coríntios 5:7.

Deus recomendou a todo o
povo, por meio de Moisés,
que providenciasse para
cada família um cordeiro,
cujo sangue deveria ser aspergido na porta pelo lado de
fora de cada residência.”E
aquele sangue vos será por
sinal nas casas em que estiverdes; vendo eu sangue,
passarei por cima de vós e
não haverá entre vós praga
de mortandade quando eu
ferir a terra do Egito” … Êxodo 12:33.E, assim, realmente
ocorreu. Quem creu foi protegido. O que isso nos adverte
nos dias de hoje para nós?O
sangue desse cordeiro, que
protegeu o povo da morte
física, era um símbolo do
verdadeiro Cordeiro de Deus
que derramaria seu sangue para livrar os Homens
da morte eterna. Mil e quinhentos anos depois, João
Batista, apontando para Jesus, disse: “Eis o Cordeiro
de Deus que tira o pecado
do mundo” … João 1:29.E o
Apóstolo João, em Apocalipse,capítulo 5:9, disse:”Digno

és...porque foste morto e
com o teu sangue compraste
para Deus homens de toda
tribo, língua e nação”. Realmente, o Cordeiro de Deus
… Jesus Cristo … livra todo
homem da escravidão do pecado. O pecado exige uma
sentença de morte, a morte
eterna. E Jesus Cristo pagou
esta dívida por todos nós …
Romanos 6:23. Esta é a verdadeira mensagem da Páscoa!Lamentavelmente, hoje
existe uma profanação dessa festa, com fábulas, lendas
e comércio que falam mais
alto do que sua tão importante, mensagem espiritual. Os
anúncios de rádio, TV, jornal
e internet não falam de Jesus
Cristo, o Cordeiro de Deus,
cujo sangue foi Derramado
em nosso lugar, para nossa
Redenção. Longe disso, sugerem ao povo que comprem
e que comam, nada mais! O
quê? Coelhinhos e ovos de
chocolate. Muitos por falta
de conhecimento da Palavra
de Deus,deixam-se guiar por
crendices, superstições e as

tradições dos homens.Queridos leitores, saiba que a
Páscoa, nada tem a ver com
essas coisas. A Páscoa em
seu sentido verdadeiro e original, é um momento de reflexão e meditação profunda
no propósito de Deus para
nossas Vidas. O Cordeiro
de Deus – Jesus Cristo – é
real! Na Páscoa, nada se refere a chocolate mas, sim, ao
precioso sangue de Jesus
Cristo que foi derramado na
Cruz como Sacrifício vivo,
em favor de cada um de nós,
para livrar-nos de uma Vida
Pecaminosa e Miserável,
como da Morte Eterna.Assim como antigamente, Deus
protegeu a Vida daqueles
que tinham em suas casas a
marca do sangue do cordeiro, hoje Deus cuida de todo
aquele que tem em seu coração esta marca do sangue
de Jesus Cristo, em forma
de Dependência e Gratidão
pelo que Ele fez. Você deseja esta marca? Busque a
Deus em Oração e receba
o Perdão dos seus Pecados
hoje mesmo. A Páscoa simplesmente é, uma prova do
grande Amor de Deus por
cada um de Nós.A grande
maravilha da Páscoa é que
ela não somente nos fala da
morte de Jesus Cristo e do

seu precioso sangue derramado na Cruz, mas também,
nos fala da sua Ressurreição. Por isso, Jesus Cristo
está vivo! Ele ressuscitou!
Este é o ponto principal que
distingue o Cristianismo das
demais religiões - Jesus
Cristo está vivo!Seu túmulo
está vazio! “... Ele não está
aqui, porque já Ressuscitou
como havia dito”,no Evangelho de Mateus 28:6, afirmou
o Anjo aos Discípulos que se
dirigiram ao sepulcro na manhã de Domingo. Por isso as
Famílias e Igrejas se reúnem
na Páscoa para agradecer
a Deus por tão grande Bênção a nós concedida, por tão
grande Amor demonstrado a
uma Humanidade pecadora
… “Mas Deus prova o seu
próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morri-

O Pastor Albino Ferreira é o Fundador
Presidente da Igreja Cristã Evangélica
El-Shadday em Vila Nova de
Famalicão, seu Ministério Pastoral já
tem 20 anos nesta cidade.
Para contatá-lo via e-mail: albino_
ferreira@sapo.pt, ou, ligando para o
telemóvel: 912 449 457.

do por nós, sendo nós ainda
pecadores”, Romanos 5:8.
Que possamos nos aprofundar em conhecer o nosso
Deus, pela Sua Palavra e
assim, termos uma intimidade maior com Ele, que com
certeza se revelará a nós
em toda e qualquer circunstância. Bora lá! … Vivermos,
“de bem com Deus … e … de
bem com a Vida”.
“Leia a Bíblia Sagrada –
É a Palavra de Deus para o
Teu Coração.”
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DIVERSOS
VENDO

T1 c/ cozinha
equipada. Boas áreas.
TLM.: 969 994 181

VENDO

VENDO
Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

ALUGO

TLM.: 969 994 181

Garagem ou armazém
em Outiz c/ área de
56m² c/ escritório e WC.
TLM.: 918 154 587

Terreno para construção
em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

Café snack-bar na
cidade junto às escolas.
TLM.: 920 297 254

T1+1 alugado para
investidores. Renda 280€.

VENDO

VENDO

Terreno em S. Tiago da
Cruz 1400m² 79.000€.
TLM.: 914 904 464

VENDO

Casa no Louro T4 c/ 2, 1 delas
mobilada c/ fogão Fonseca
+ garagem para 1 carros e
c/ 1500m² de terreno.

TLM.: 919 746 090

ALUGA-SE

Pavilhão em Ribeirão
c/ 2 pisos, 800m²
por piso.
TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE

T2 Geminado com cozinha
equipada, varanda bonita em
S.Tiago de Antas s/ condomínio.

TLM.: 967 704 847

PRECISA-SE
Funcionária para
café e restaurante.
TLM.: 913 330 904

PASSA-SE

ALUGA-SE

Restaurante todo equipado
c/ churrasqueira ao pé do
centro de emprego.

25 ANOS DE ATIVIDADE

TLM.: 969 732 029

ALUGO

Armazém em S. Tiago
da Cruz c/ 135m².
TLM.: 914 904 464

PRECISA-SE

De funcionária de limpeza de
segunda a sexta das 6h00 às 8h00.
Enviar curriculum com
referência de limpeza para:

s.v.portaria@gmail.com
PRECISA-SE

Empresa do setor alimentar de
ultracongelados em V.N. Famalicão,
recruta Op. Fabril para o 2.º e 3.º turno.
Preferência por residentes no
concelho de Famalicão.

Inscrições: 252 331 750
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GRANDE ASTRÓLOGO

TENTOU TUDO?
O PROF SAIBO É A
SOLUÇÃO

PROFESSOR SAIBO

COM GRANDE MÉRITO EM RESOLUÇÃO DE CASOS SENTIMENTAIS

TLM.: 925 874 715 - 910 922 365
Conhecido por grande personalidade a nível da astrologia pelos resultados
incríveis que tem obtido, descendente de uma antiga e famosa família de
astrologia em África, com poderes absolutos. Sucesso em todos os domínios, ajuda com toda a honestidade, a resolver qualquer que seja o problema. União e separação entre os casais e namorados apenas em curto
prazo...dificuldades nos negócios, trabalho, insucesso, carreira profissional, invejas, sorte nos jogos, exames, justiça, impotência sexual, vícios de
drogas, alcoolismo, doenças espirituais, maus olhados, etc.
Por razões da eficácia a ELE, recorrem muitas figuras importantes.
Consultas pessoalmente ou por telefone.
Se vive no estrangeiro, basta ligar...
Deslocações em todo o país e estrangeiro. Fluente em inglês e francês
Consultório no Centro do Porto.

ALUMIPIMENTA - ALUMINIOS E PVC
www.alumipimenta.com

ALUMIPIMENTA está a contratar para entrada
imediata nos seus quadros os seguintes profissionais:
- ORÇAMENTISTAS E PREPARADOR DE
TRABALHO Orçamentação Análise de projetos
e conhecimentos de Autocad Atendimento cliente
Preparação de trabalho para produção em CNC;
- SERRALHEIRO DE CAIXILHARIA ALUMINIO
Conhecimento de montagem e fabricação de caixilharua de aluminio em oficina e colocação em obra.

Enviar curriculum para:
alumipimentar@hotmail.com
Ou contactar:
Rui Pimenta: 918 612 791

Empresa Comércio e Serviços
Admite para vários Cargos
M/F
Salário Fixo + Incentivos
Famalicão/Braga/SantoTirso
Trofa/Guimarães/Fafe

Contactos: 252 314 145/ 912 192 387

VENDO - 969 010 914

HABITAÇÃO

TERRENO

LANDIM
TRAVESSA DA LAMELA

LANDIM JUNTO À A7

Moradia com 6 suites, sala comum,
cozinha, sala de cinema, sala de
música, lavandaria, piscina,
garagem para 6 autos, espaços
verdes. Terreno 1.500m²

290.000€

2.300m² para 6 moradias
Urbanização privada
Terreno já preparado,
infra-estruturas no local.
A 5km de Famalicão e
a 5km de Santo Tirso

230.000€

MESTRE LUÍS

PAGAMENTO DEPOIS DO RESULTADO POSITIVO

Grande Espiritualista e curandeiro, especializado com poderes
absolutos e rápidos em soluções, com mais de 30 anos de experiência. Trata e resolve todos os seus problemas tais como:
Amor, doenças físicas e espirituais, impotência sexual, justiça,
negócios, inveja, mau-olhado, vícios, concursos, reconciliações,
exames, emprego, promoção, atração.de clientes. Para o equilibrio emocional faz tratamentos florais e com plantas medicinais.

CONSULTAS DE SEG A SÁBADO DAS 8H ÀS 21H

FAMALICÃO (Junto ao McDonald) | 933 629 446 | 966 497 195

ANUNCIE

AQUI!
EM GUIMARÃES

252 312 435

3 de Abril de 2018
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O POVO FAMALICENSE

RELAX RELAX RELAX

RELAX

RELAX

HOMEM

SUZI

Famalicão. Olhos
verdes de tirar o
fogo. Rosto lindo
c/ corpo magro.
Seios durinhos
para quem preza
qualidade e
sigílo. Das 8h
às 22h.

919 162 044
926 598 702

BELA SEDUTORA

oral, 69 e mi... Nas calmas.

Sexy e elegante, oral
natural, beijinhos na boca,
peito durinho. Adoro 69
e mi... a vontade, sem
pressas. Todos os dias.
Foto real.

TLM.: 911 158 272

TLM.: 918 081 420

LUCY

Sexy, magra, peito XL,

Português atende homens,
casais e senhoras
em local discreto.
TLM.: 910 434 140

1.ª VEZ

Rapaz, português, 22 anos, ativo/
passivo, dote 21x6 duro mt leitinho, O

FAMALICÃO

Lara, jovem, meiga, 23 anos,
magra, corpo e rosto de
boneca. (Somente para
homens de bom gosto).
Não atende privados.

TLM.: 916 130 100

nat. Beijo na boca. Faço massagens.

VIVIANE

CINTYIA

MULATA
PORTUGUSA

Chocolate quente!!! Peito XXL
com bicos grossos, fogosa,
oral ao natural, Bumbum
guloso. A rainha das posições.
Todos os dias.

TLM.: 912 053 845

com oral, 69, carícias e
as posições que gostares.
DVD erótico e ambiente de
luxo. Não atendo números
privados e fixos.

TLM.: 913 441 183

BELLA TRAVESTY
D’ Férias

Fundo do desejo,
magrinha,
deliciosa! Safada,
meiga e carinhosa
absoluta na cama.
Puro prazer.
Tudo o que
procuras. venha
conferir s/ pressas.

917 695 497

910 176 945

CHINESINHA
MESTIÇA

Atrevida, viciosa, rabão, vergalhuda...
Uma brasa na cama. Ativa e passiva
inculadora chu... chu... molhadinho. BT
rosa c/ massagem. leiteira.
Super fêmea c/ tusa de acho. Iniciante,
Bem vindos: 24h. Atreve-te.

TLM.: 920 109 191

Rapariga em brasas, ratinha quente
e molhada. Boa espanholada,
completa, sem tabus. Massagem
em marquesa toda boa, toda nua
e toda sua. Atreve-te!

Olá sou uma trans belíssima, ativa
e passiva. Dote de ferro, rijo e
leitoso + amiga. Rapariga liberal
e safada, ambas viciosas. Uma
cama p/ 3... Gemidos de Prazer
total e intenso. Atendimento VIP.
Vale tudo... Atreve-te. (massagem
a 4 mãos em marquesa).

TLM.: 920 558 952

Gata sensual, querida e
educada comõ você jamais
conheceu! Estilo namoradinha,
marota c/ uma chupada jamais
vista! Garanto bom sexo e
boa companhia! Também
casais. Várias massagens
e acessórios.

918 081 000

TLM.: 916 921 034

1.ª VEZ

Sofia, Travesty,
portuguesa, 22 anos,
completa, dote de cavalo,
duro, O nat., gulosa
e devoradora.
VALE TUDO.24 horas.

TLM.: 914 822 582

PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

LAURA

Rabinho guloso, grelo avantajado,
mamas grandes e naturais, anal
delirante. Massagem em marquesa.
Seg a Sábado das 9h às 19h.
Não atende números privados.

TLM.: 915 275 958

50TONA

Toda boa, toda nua, toda tua em
privado. Só para alguns cavalheiros.
De seg a sábado das 10h às 18h.
Não atendo privado.

TLM.: 911 881 400

Quer saber mais sobre a sua vida?

Peça uma consulta por telefone.
Celébre e Curandeiro com poderes Ancestrais ocultos. Ajuda a resolver
problemas de amor (afastar ou unir), negócios bloqueados, sucesso na profissão
(estudo, política, futebol), impotência sexual, doenças estranhas, espirituais, inveja,
mau-olhado, depressão, visões e vozes pertubadoras, tendência ao suícidio.

Previsões sinceras e tratamentos sérios e eficazes.

Para que a paz e felecidade renasça em si, exponha os seus
problemase seja feliz.

TLM.: 910 729 055

FAMALICÃO

Maria Portuguesa a
Rainha do Oral o
natural. Muito meiga
e carinhosa. Peito XXL,
peludinha e cheirosa.
Todos os dias das
9h às 20h.
TLM.: 911 746 125

Corpo de
boneca,
mamas XL,
boca de mel,
greluda, 69 a
vontade.

A ABALAR
FAMALICÃO

ASTRÓLOGO MÉDIUM AFRICANO
PROFESSOR N’ BEMBA
EXTRA NOVIDADE

UMA CAMA PARA 3

De mulher, sensual,
carinhosa, apetitosa,
atrevida e safada.
TLM.: 914 288 845
MENINA

TLM.: 915 654 526

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

TLM.: 913 465 232

Atendimento de fino trato,

TENTAÇÃO

Mulher carinhosa, a
perfeição da espanholada.
Um convívio VIP c/
acessórios e massagens.
Faço deslocações
a hotel e motel.

RELAX

Para assuntos com importância aceito deslocações ao domicílio e mesmo para o estrangeiro.

A ESTREAR

A estrear a bela
morena, sabor de mel,
peito XL, O natural,
meiga e carinhosa.
TLM.: 914 877 586

PROTEJA-SE E ABRA OS SEUS CAMINHOS COM DOM INCONTESTÁVEL

ANÚNCIE

AQUI!

* Facilidade de Pagamento depois do resultado

Consultório no centro do Porto
Consultas também em: Lisbia, Santarém, Famalicão, Guimarães e Chaves

TLF.: 220 153 654 - 911 044 288 - 933 285 418
Não hesite ou desespere, o PROFESSOR N’BEMBA tem forças espirituais
para resolver os seus problemas com toda a honestidade e eficácia.

