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Caos na Segurança Social
Funcionários obrigados a restringir acesso ao serviço
por falta de capacidade de resposta. Presidente da Câmara
denuncia “perigoso” afastamento do Estado das suas funções sociais.
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Dupla famalicense prepara Rali de Mortágua
Pedro Almeida e Nuno Almeida preparam já a participação no Rali de Mortágua,
terceira prova do Campeonato Portugal de Ralis, numa
organização do Clube Automóvel do Centro. A dupla de
Famalicão, vai iniciar a preparação da prova do Centro
com testes e adaptação ao
Ford Fiesta R5, utilizado na
ilha de S.Miguel.
“Guiamos este o Fiesta
R5 pela primeira vez nos
Açores e, temos a necessidade de efetuar alguns testes de adaptação e preparação para o Rali de Mortágua.

Temos ainda muito que explorar do R5, e, para isso temos que o conhecer melhor”,
afirmou Pedro Almeida que,
a exemplo das jornadas anteriores vai para Mortágua
com o desconhecimento total
das características dos pisos
e do figurino do rali. “Este é o
meu ano de estreia, por isso
é tudo novo. Vou continuar
a trabalhar para de rali para
rali, evidenciar mais potencialidades e adquirir conhecimentos que possam ser
mais-valia no desenrolar de
cada prova e, possam permitir lutar por lugares mais ci-

meiros”, concluiu a propósito
o jovem piloto de Famalicão
que conta com os seguintes
apoios: Nhclima - Ventilação
e Climatização, Bamesa, JACunha - Equipamentos e Logística, Lda, JAC Transporte,
NHGROUP, Suba - Creative Agency, Famaconcret,
Lda, Telheiro & Gonçalves,
Lda, Habialuminios, Lda,
Cozicruz, Mobiliário L3W Material Eléctrico, Bricofama - Bricolage e materiais
similares para construção,
Ponto Placa - Materiais de
Construção, e Município de
Famalicão.

A edição deste ano, vai
disputar-se nos dias 27 e 28
de abril e conta com a novidade: Águeda Street Stage/
Travocar, uma dupla passagem pela especial no centro
da cidade ao final do dia de
sexta-feira, terminando este
primeira secção com a já
tradicional super-especial de
Mortágua no arredores da
vila. No sábado estão prevista dupla passagem pelas
classificativas:
Gândara/
Calvos (11,63 quilómetros)
Povoa do Sebo (15,99 quilómetros) e Felgueira (17,98
quilómetros).

3 carros destruídos pelo fogo em Pedome
Duas viaturas ligeiras de
passageiros e uma carrinha
de mercadorias foram encontradas
completamente
destruídas pelo fogo, na passada sexta-feira, em Pedome. O alerta terá sido dado
às autoridades por um popular que passava no local ainda antes das oito da manhã.
Ao que apurámos, as viaturas são todas da década
de 90 e pertenciam a um
sucateiro de Vila do Conde.
Aliás, terão sido furtadas das
suas instalações durante a

madrugada de sexta-feira.
O valor comercial será reduzido.
A GNR de Riba de Ave tomou conta da ocorrência, e a
Polícia Judiciária, chamada
ao local, está agora a investigar o caso. Em aberto está a
possibilidade do furto e destruição dos carros se ter tratado de um ajuste de contas.
Os carros foram encontrados numa zona erma, mas
com boa visibilidade a partir
da estrada, na Calçada de
Pedominho.

S.R.G.

“Três Cartazes
à Beira da Estrada”
nas Noites do Cineclube
“Três Cartazes à
Beira da Estrada”, de
Martin McDonagh, é
o filme em exibição
esta
quinta-feira,
pelas 21h45, no Pequeno Audfitório da
Casa das Artes.
O filme, aclamado
entre os principais
candidatos à última
edição dos Sóscares, retrata o drama
de uma mãe que,
passados sete meses sobre o brutal assassinato de Angela,
a filha adolescente
de Mildred Hayes,
mostra toda a sua revolta para com a actuação das autoridades, que considera pouco empenhadas em encontrar
o culpado. Mildred resolve chamar a atenção para o caso
alugando três cartazes à entrada da cidade de Ebbing, no
estado norte-americano do Missuri. As frases que publica em cada um questionam directamente a competência
de William Willoughby, o chefe de polícia. Essa atitude vai
desencadear uma espiral de violência na cidade, com a
polícia a querer demonstrar a falsidades das acusações e
Mildred a tentar a todo o custo que seja feita justiça.
Esta é uma comédia negra escrita, produzida e realizada por Martin McDonagh (“Em Bruges”, “Sete Psicopatas”). O elenco inclui Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes e Peter Dinklage.

“O Futebol” em sessão
“Traz uma amigo também”
A malfadada chuva deixa um rasto de destruição nos pavimentos
das estradas um pouco por todo o lado. Quem entra na Rotunda
de Santo António a partir da Póvoa de Varzim, com certeza
conhece bem a cratera evidenciada pelas fotos... A trégua que a
chuva parece ter dado por uns dias, é oportunidade de ouro para
a reparação que os automobiolistas com certeza desejam!
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Na próxima semana, a sessão das Noites do Cineclube,
promovidas pelo Cineclube de Joane, será com o filme “O
Futebol”, de Sérgio Oksman. O filme é sobre um jogador,
Sérgio, que há 20 anos a viver em Espanha nunca mais
tviu o pai. A 20.ª edição do Mundial de Futebol, no Brasil,
motiva o reencontro, durante os meses de Junho e Julho.
Retomando o hábito antigo de assistirem juntos aos jogos
de futebol, pai e filho esforçam-se por encontrar formas
reaproximação, anulando, tanto quanto possível, o natural
distanciamento causado por longos anos de ausência.
Email: geral@opovofamalicense.com;
publicidade@opovofamalicense.com;
redaccao@opovofamalicense.com;
TLF.: 252 312 435 | TLM.: 918 157 706 / 931 990 020
* Todos os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus
autores.
* Todos os anúncios e fotografias são propriedades do editor, não podendo ser reproduzidos sem autorização por escrito.
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Reprogramação de Fundos Comunitários
gera tensão entre autarcas do Norte
e o Governo
AUTARCA DO CENTRO AMEAÇA COM QUEIXA EM BRUXELAS. PAULO CUNHA ALINHA,
MAS SÓ DEPOIS DE ESGOTADA A VIA DO DIÁLOGO
A reprogramação dos
Fundos Comunitários está
a gerar tensão nas relações
entre os agentes do Norte e
o Governo. Em causa está a
anunciada intenção de afectar uma parte significativa
dos fundos a despesas correntes do Estado.
Os motivos desta contestação do Norte são os mesmos que os de outras regiões do país, nomeadamente
da região Centro, onde há
mesmo a promessa de uma
queixa formal em Bruxelas
contra o Estado português.
O presidente da Câmara
de Viseu e vice-presidente
da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, Almeida Henriques, anunciou
na passada quinta-feira, em
entrevista ao “Ecco Online”,
que está disposto a liderar
um movimento de contesta-

ção que poderá acabar com
a apresentação de uma queixa formal dos autarcas em
Bruxelas.
O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão e presidente do
Conselho Regional do Norte,
Paulo Cunha, inclui-se no rol
dos descontentes, mas considera que uma queixa em
Bruxelas é, para já, extemporânea, uma vez que “há
ainda margem para o diálogo” com o Governo.
Em declarações ao “Povo
Famalicense”, o edil famalicense sublinha que a queixa
só acontecerá, e está disponível para participar nela,
caso não venha a acontecer
um recuo. “Mais do que uma
questão de legalidade, de
saber se Bruxelas aprova ou
não aprova, penso que não
é bom para o Norte, nem é

bom para o plano de execução dos Fundos Comunitários que estas verbas sejam deslocadas para pagar
despesas correntes. Acho
que é o desperdício de uma
oportunidade para fazer um
bom investimento. Estamos
a falar de 220 milhões de
euros para o Norte. Ajudam
a fazer muita escola, muita
estrada, a recuperar muito equipamento cultural e a
fazer muito quilómetro de
água e saneamento de que
o Norte precisa”, esclarece a
propósito.
Na expectativa de que
haja bom senso na utilização
dos fundos, Paulo Cunha
adianta que esta semana irá
ter uma reunião com o presidente da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte “para
avaliar a situação”, depois

de conversações que já têm
havido com o Governo sobre
este dossier.

Governo quer pôr
fundos a pagar
despesas correntes,
denuncia
Acerca desta reprogramação, o autarca adianta
que se trata de reafectar
fundos comunitários a novas
necessidades. Por exemplo,
nos anos anteriores à definição das prioridades do
quadro 2014-2020, era pertinente a alocação de verbas
àquele que ficou conhecido
como Banco de Fomento,
para disponibilizar empréstimos em condições competitivas às empresas. Isto num
cenário de juros e spreads
altos praticados pela banca.
“Hoje não é tão necessário
como foi”, sublinha o edil,
remetendo para uma nova
realidade do sector bancário,
que compete nas condições
de Banco de Fomento e leva
a que parte dos mil milhões
de euros que lhe foram adstritos possam ser “retirados
de onde não é preciso para
colocar onde faz falta”. Paulo Cunha adianta que “há
ideias” para os fundos que
já não fazem sentido nestas
rubricas, nomeadamente no
sector das escolas. Aborda
a questão de edifício degradado da Secundária de Joane, ou de várias valências na
área da saúde em mau estado, “que precisam urgentemente de uma intervenção”,
e poderiam beneficiar desta
reprogramação. “O que é
que nós queremos, nós Norte, e o país todo, é que aquilo
que são verbas disponíveis
para serem reprogramadas
continuem a ser executadas
como até agora, em áreas
de investimento”, sublinha,
acrescentando que “o Governo não quer fazer isso, e
quer-se apropriar dessa fatia
sobrante”. Ou seja, adianta,
“o Governo quer ficar, para
ele, com esses milhões no
Norte, Centro e Sul, com o
objectivo de suportar encargos que deviam ser suportados pelo Orçamento de
Estado”. Dá como exemplo

Paulo Cunha duvida da legalidade da intenção

a acção social escolar e os
contratos de emprego inserção como áreas em que
o Governo quer aplicar as
verbas desta reprogramação
dos fundos comunitários.
Este recurso aos fundos comunitários, não tem dúvidas,
“é uma consequência das
cativações”. “Assim é fácil
ter défice zero ou superavite”, desabafa, deixando claro
que este foi o cenário desenhado pelo presidente da
CCDR Norte, depois de conversação com responsáveis
governamentais. “Ou seja,
há evidências que esta é a
intenção do Governo. O Governo quer pegar numa fatia
da reprogramação e alocá-la a iniciativas que não são
investimento, são despesa
corrente. Já só faltava agora
o Governo pegar nesse valor
e afectá-lo ao pagamento de
salários, e que os aumentos
da Função Pública, em vez
de ser o Orçamento de Estado a suportá-los, serem os
fundos comunitários”.

“Nós não queremos
um Governo
culpado”
O presidente da Câmara
tem, inclusive, “muitas dúvi-

das sobre a legalidade desta
reprogramação”, e mostra-se
preocupado com o facto de
um eventual chumbo de Bruxelas à proposta de reprogramação do Governo poder
vir a prejudicar o país no seu
todo, privando-o de verbas
que seriam “imprescindíveis” em diversas áreas de
investimento. “Espero que o
Governo corrija este percurso por forma a que se cumpram os desígnios do Norte
e que esta verba de 600/700
milhões de euros seja integralmente afecta à execução
de tarefas relacionadas com
o investimento necessário
no Norte”, refere e conclui:
“nós não queremos ter razão
de queixa do Governo, nem
queremos chegar a Bruxelas
evidenciar que o Governo
procedeu mal, e ter como
consequência que este valor
fica cativo em Bruxelas. Será
péssimo para o país! O culpado será o Governo, mas
será péssimo para o país.
Nós não queremos um Governo culpado, queremos um
Governo diligente e que faça
aquilo que é correcto”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Produto estava na posse de dois homens. Um deles preparava-se para embarcar para França

PSP apreende 139 doses de droga
dissimulada em meias
Preparava-se para viajar
até França, levando consigo
139 doses de droga acondicionadas no interior de um
par de meias quando foi detido pela PSP de Vila Nova
de Famalicão. Foi detido
ainda um segundo indivíduo
com o qual se encontrava
no interior de uma viatura
aguardando o momento do
embarque na Central de Camionagem.
A detenção dos dois homens, de 33 e 50 anos de
idade, teve lugar na passada quinta-feira pelas oito da
manhã. Em comunicado a
PSP adianta que os dois indivíduos foram detectados
pela Brigada de Investigação
Criminal, “quando se encontrava junto ao Terminal dos
autocarros, local referenciado pela existência de tráfico
de estupefacientes”. Após
vigilância dos dois homens,
os mesmos foram abordados
no interior da viatura em que
se encontravam. Sujeitos a
uma revista de segurança,

PSP deteve
incendiária
de 41 anos

Brigada de Investigação Criminal percebeu movimentação dos indivíduos junto
à Central de Camionagem, local referenciado por tráfico

foi-lhes encontrado, no interior da viatura, “diversos
tipos de produtos de estupefacientes”. Concretamente,
86 doses de heroína, 45 doses de cocaína, e oito doses

de haxixe, que se encontravam dissimuladas no interior
de peúgas. Para além disso
foi ainda apreendida a viatura em que seguiam, uma
quantia em dinheiro – 525

euros, três telemóveis, três
carteiras, um porta-lápis, e
as meias onde o produto estupefaciente se encontrava
acondicionado.

A mesma PSP deteve ainda, na passada sexta-feira,
uma mulher de 41 anos suspeita de atear ou tentar atear
fogos em diversas viaturas estacionadas na via pública.
Os incidentes que lhe se são imputados, cerca de cinco,
ocorreram na zona de Mões, Vila Nova de Famalicão, e
em Gavião.
A mulher, costureira de profissão, foi presente a primeiro interrogatório judicial e viu-lhe decretada a medida
cautelar de internamento em unidade psiquiátrica para tratamento.
A Brigada de Investigação Criminal da PSP terá iniciado a investigação no passado mês de Fevereiro, altura
em que ardeu uma viatura na via pública em Gavião. Na
busca de que foi alvo na passada sexta-feira de manhã, a
mulher tinha em sua posse material inflamável. Para além
disso foram-lhe apreendidos vários documentos cartões
de telemóvel.
Os incêndios seriam causados com recurso a material
inflamável que colocava junto aos pneus dos carros, ateando-lhe o fogo. Já estaria referenciada por outros casos.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Relatório e Contas de 2017

Para o PS o “Rei vai nu”, para Paulo Cunha
PS “não quer ver a realidade”
O Partido Socialista (PS)
votou contra o Relatório
de Gestão e Prestação de
Contas, relativo a 2017, que
a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão submeteu a deliberação em reunião
extraordinária do executivo
realizada ao final do dia da
passada terça-feira. Não
contrariou com isso a aprovação do documento, por
força da maioria que a coligação PSD/PP detém.
Antes ainda da votação
do documento o PS já reagia
ao seu teor para denunciar
que as contas apresentadas
revelam que “o Rei vai nu!”.
Denuncia o incumprimento
de compromissos assumidos em sede de Plano Plurianual de Investimentos, situação com a qual o PS não
se considera surpreendido.
Recorrendo a números os
socialistas afirmam mesmo
que o grau de execução orçamental foi da ordem dos
66,7 por cento. Para além
disso o partido fala de uma
gestão municipal refém de

despesas correntes, a crescer, por oposição a receitas
que poderiam mas não são
colocadas ao serviço de uma
redução dos impostos municipais.
Na nota de imprensa que
enviou às redacções, o PS
alega que “criaram-se ilu-

sões nos famalicenses; as
quais, agora, verifica-se,
foram rotundamente goradas!...”. O PS contesta, nomeadamente, o apregoado
controlo da dívida quando
“praticamente ela se mantém
inalterada”, e acena mesma
com o comprometimento da

gestão futura da Câmara
Municipal: “atentos aos quadros relativos à aquisição de
bens e serviços, os valores
assumidos para o futuro indiciam uma dívida a cumprir
nos próximos anos que compromete as gerações futuras, porque trata-se de uma
dívida de repetição cíclica”.
No plano das despesas
correntes, nomeadamente
com o pessoal, o PS argumenta que os custos disparam também sem surpresa.
O partido adianta que já
havia alertado para a situação em sede de orçamento,
apontando para a eventual
sub-orçamentação
desta rubrica. “Os cortes nos
vencimentos
terminariam
em outubro passado; vários
contratos de emprego e inserção (CEI), cessaram ou
cessarão em breve, dando
origem a contratos a termo
e que, serão suportados
pelo Município, acrescidos
dos encargos com a Segurança Social”, eram os
motivos que sustentavam
a suspeita do PS, refere na
nota de imprensa. Refere-se
ainda ao pessoal avençado,
exemplificando que os cerca
de 1,7 milhões previstos se
gastaram mais 346 mil. Num
quadro comparativo que avalia a evolução desta rubrica
desde 2013, ano de início da
gestão de Paulo Cunha, até
2017, os socialistas falam
mesmo de um “aumento hiperbólico com tais recursos
humanos”.
Em matéria de impostos
municipais, o PS continua
a alegar que este executivo municipal tem condições
para os reduzir. Invoca “desde logo, o benefício que sem-

pre propusemos em sede de
IMI, para as famílias com um
dependente”. As condições
para baixar impostos estão
expressas, no entender do
partido, no milhão a euros a
mais que o município obteve
com este imposto, mesmo
num cenário de “benefício
que concedeu às famílias
com dois filhos ou mais filhos”.
Na análise do ganho e
do gasto, o principal partido
da oposição denuncia ainda
que “se não fosse a receita
transitada do ano anterior
teríamos um défice”. “Não foi
por falta de aviso”, adverte,
para censurar que “o poder
absoluto do actual executivo”
é responsável pelos “desmandos” que conduzem a
esta situação.

PS “não quer
ver a realidade”,
acusa o presidente
da Câmara
Na reacção, o presidente
da Câmara, Paulo Cunha,
acusa o PS de “não querer
ver a realidade” quando avalia negativamente o exercício
orçamental de 2017. Recua
ao momento da aprovação
do orçamento para recordar
aquelas que foram então as
acusações dos socialistas,
que apontavam para um orçamento de investimento
eleitoralista, para opor as
acusações que agora faz
de ausência de investimento
e apontar a incoerência do
principal partido da oposição.
Por outro lado, sustenta:
“o PS continua amarrado a
um conceito de investimento do século passado, que
é ‘o que não é investimento,
é uma má despesa’. Eu digo
ao PS, e a todas as forças
políticas, que, para mim, as
más despesas podem ser de
investimento ou correntes,
desde que sejam más. As
boas, podem ser de investimento ou correntes, desde
que sejam boas. Uma despesa de oferta de manuais
escolares é uma má despesa? Porventura para o PS é
porque não é um investimento, é uma despesa corrente!
Uma despesa com apoio na
Casa Feliz é uma má despesa? Para o PS é, porque
não é uma despesa de investimento, é uma despesa
corrente!”. O edil sublinha

que este é um conceito de
despesa corrente que “está
em desuso”, que não passa
de um “cliché”, entendendo
que “a arrumação contabilística” é “supérflua” quando
considerada a importância
e o retorno das medidas
exercidas. “É a esse conceito que o PS se amarra para
tentar acossar a boa execução orçamental da Câmara
Municipal”, denuncia Paulo
Cunha, convicto de que aos
famalicenses importa muito
mais perceber que as redes
de água e saneamento continuam a “expandir-se”, que as
escolas têm boas condições,
que o concelho dinamiza iniciativas que trazem retorno
para a sua qualidade de vida.
Ainda sobre despesa
corrente, o edil lembra que
ainda recentemente o município integrou 130 novas
pessoas para as escolas
que tinham um défice de assistentes operacionais. “O
PS nunca disse que essas
pessoas não eram precisas.
São mais 130 pessoas que
contratamos para apoiar as
escolas, e o Orçamento de
Estado não nos paga nem
mais um tostão por causa
disso. Mas o que achamos, e
eu pessoalmente entendo, é
que uma escola tem que ter
os recursos humanos necessários para funcionar. Os recursos humanos não são só
os professores. É que o Governo só se preocupa com
os professores, e não se
preocupa com o pessoal não
docentes que é tão ou mais
necessários para que as escolas funcionem bem”, alega
a propósito. Para além disso,
lembra que houve alterações
remuneratórias decretadas
pela Administração Central
que se traduziram na gestão
do município.
Quanto aos impostos, o
autarca lembra que está a
cumprir com as expectativas
que criou aos famalicenses,
com os quais se comprometeu, isso sim, a não aumentar a carga fiscal. É isso que
está a fazer, sublinha, deixando claro que para fazer “é
preciso ter receitas”. Convicto de que o que importa aos
famalicenses é se os impostos que pagam estão a ser
“bem geridos”, Paulo Cunha
considera que esse reconhecimento existe.
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Empresa com sede em Famalicão, distribui refeições caseiras em escritórios da capital

“EatTasty” tem tudo para ser
a “Uber das refeições”
Opera em Lisboa, mas é a
partir de Vila Nova de Famalicão que a EatTasty administra uma rede de confecção e
distribuição de refeições caseiras, que chegam à mesa
do escritório através de encomenda numa plataforma
Web. Instalada na Incubadora da Riopele, em Pousada
de Saramagos, terra natal
do co-fundador Rui Costa,
a empresa fundada em 2015
já confeccionou e distribuiu
mais de 40 mil refeições, 25
por cento das quais apenas
este ano, o que traduz um
crescimento potencial do
modelo de negócio. É por
isso que a empresa aspira já
a disseminação do conceito
noutras cidades, e, nomeadamente, em Espanha.
A start –up foi local de
paragem para Roteiro para
a Inovação, promovido pela
Câmara Municipal, na passada sexta-feira. O presidente Paulo Cunha elogiou a
criatividade do conceito que
apelidou mesmo de “Uber
das refeições”.

O conceito da EatTasty,
desenvolvido por Rui Costa e
o sócio Orlando Lopes, visa
uma oferta diferenciada a
um custo competitivo – cada
refeição custa 5,90 euros. As
refeições são feitas por cozinheiro amadores, recrutados
e formados pela empresa

de acordo com padrões de
qualidade monitorizados. De
acordo com receitas desenvolvidas e da programação
para a semana, é a EatTasty
que assume a distribuição
diária dos ingredientes para
confecção das refeições
necessárias para o dia nas

casas de cada um. A recolha
e feita à hora de almoço por
um estafeta que as entrega
nos locais designados pelos
clientes, e que podem encomendar a sua refeição até
às 12/12.15 do próprio dia.
O conceito isenta a empresa
de todos os custos de arma-

zenagem e logística, sublinha Rui Costa, e tem a vantagem de permitir a muitos
dos seus cozinheiros obter
um rendimento extra a partir de casa, fazendo aquilo
que gosta: cozinhar. Segundo o co-fundador são cerca
de 30 as pessoas que têm
neste momento a trabalhar,
mas as candidaturas para
cozinheiros da rede EatTasty
estão sempre a chegar e já
são mais de 600. Cada cozinheiro obtém mensalmente um rendimento da ordem
dos 700 euros. Consciente
dos desafios concorrenciais,
Rui Costa sublinha que a originalidade esta ainda em ter
tudo o que têm as grandes
empresas do sector, acrescentando a mais-valia de
uma comida feita de forma
artesanal, com sabor e customizada ao gosto de cada
cliente.
Preparada ara dar mais
um passo na consolidação
do seu conceito, a EatTasty
repara um investimento da
ordem dos 375 mil euros e

conta com investidores de
peso para o efeito, nomeadamente a Sonae IM/Bright Pixel, Caixa Capital e, mais recentemente, a Olisipo Way.
Para o edil famalicense
este é um projecto “repleto de sinais de excelência,
de um empreendedorismo
muito vincado”. A EatTasty percebeu que “o padrão
de comportamento está a
mudar”, frisou a propósito,
e soube agarrar “muito bem
um contexto de oportunidade”, oferecendo um produto
“diferenciado”, que contraria
o conceito da massificação
de refeições”.
A operar em Lisboa a
partir de Vila Nova de Famalicão, para Paulo Cunha
o projecto empresarial é “a
prova inequívoca que o local
e o global não são incompatíveis”, e que a empresa
tem todos os requisitos para
crescer.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Gostamos do que conhecemos…

Sou, como se vê, um “devorador” de cafés!
Mas, nestas coisas, há cafés e há cafés e nós –
aqueles que apreciam um bom café –
conscientemente ou não, vamos fazendo a seleção e
estabelecendo uma hierarquia, relativamente aos
estabelecimentos que servem um bom café. Eu não
fujo à regra. Há cafés e restaurantes de que
gostamos e cafés e restaurantes de que não
gostamos. Como, nestas e noutras coisas, “só amamos
aquilo que conhecemos” e só não gostamos daquilo
que muitas vezes ignoramos (quantas vezes se
conhecêssemos passaríamos a adorar), vou, com modéstia, e sabendo que outras pessoas têm uma
opinião diferente da minha, estabelecer um “ranking”
dos melhores cafés de Vila Nova de Famalicão,
ou melhor, daqueles estabelecimentos que servem o
melhor café de todo o concelho.

1. O melhor café…
Já há muitos anos que “sigo à risca” o conselho recente de
um especialista de doenças cárdio – vasculares que faz uma
pergunta que muitos podem considerar excêntrica e que, logo
de seguida, dá também uma resposta que um número “ainda
maior do que muitos” pode considerar ainda mais excêntrica.
Pergunta o especialista: “Já tomou seis cafés hoje?” A resposta vem logo a seguir, na sequência direta da pergunta: “Então tome mais!” Assim, tal e qual, não deixando muitos de lhe
chamar os piores nomes, questionando inclusive as suas competências e capacidades enquanto médico! Há quem não goste
de café!
Pois eu acho que este médico tem razão na pergunta e –
mais ainda – tem razão na resposta. Para além de ser um “despertador” e um revigorante permanente, há também evidências
que provam as suas capacidades de dilatador dos vasos sanguíneos e das artérias, contribuindo para eliminar riscos de AVC e
retardando doenças como o Parkinson e o Alzheimer. Eu não sei
se é assim, mas como “devorador” de café, quer no Verão quer
no Inverno, espero bem que assim seja!
Sou, como se vê, um “devorador” de cafés! Mas, nestas coisas, há cafés e há cafés e nós – aqueles que apreciam um bom
café – conscientemente ou não, vamos fazendo a seleção e estabelecendo uma hierarquia, relativamente aos estabelecimen-

tos que servem um bom café. Eu não fujo à regra.
Há cafés e restaurantes de que gostamos e cafés e restaurantes de que não gostamos. Como, nestas e noutras coisas,
“só amamos aquilo que conhecemos” e só não gostamos daquilo que, muitas vezes, ignoramos (quantas vezes se conhecêssemos passaríamos a adorar), vou, com modéstia e sabendo que
outras pessoas têm uma opinião diferente da minha, estabelecer um “ranking” dos melhores cafés de Vila Nova de Famalicão,
ou melhor, daqueles estabelecimentos que servem o melhor
café de todo o concelho.

2. Simpatia e competência…
Com o devido respeito pelos cafés que frequento – e já vou
dizer quais são os outros - o melhor café de Vila Nova de Famalicão é servido pela Pastelaria Flor do Monte, num pequeno, mas
simpático estabelecimento situado na Avenida 25 de Abril, no
cruzamento com a Rua António Sérgio, a caminho da estação
da CP, ali junto à PSP e à AFPAD.
A Flor do Monte serve efetivamente um muito excelente café:
quente (a escaldar como eu gosto), cremoso, espesso e bem
cheiroso, com aquele saboroso cheiro a café que os apreciadores adoram! Ainda por cima, os “cafés do almoço” e os “cafés do
jantar” são acompanhados por um cubinho de chocolate preto,
um fator acrescido para os tornar ainda mais saborosos.
Os cafés da Flor do Monte são servidos por pessoas extremamente simpáticas, diligentes, bem dispostas e competentes
como são a D. Arminda e a D. Ana, de manhã, e a Filipa e a
Elisabete, à tarde e à noite. Trato estas duas últimas assim por
uma questão de hábito e não por qualquer falta de respeito ou
consideração. Bem antes pelo contrário!
Entre as quatro colaboradoras da casa que considero, como
já disse, atenciosas e competentes, vou distinguir a D. Arminda que é aquela que, normalmente, me “tira” o café da manhã,
um café com as todas as caraterísticas que referi atrás. Às vezes, até lhe digo a brincar: “D. Arminda: você podia fazer um
“workshop” aqui na pastelaria e o título podia ser: “Como tirar e
servir um bom café na Pastelaria Flor do Monte”!
Há muitos anos que vou todos os dias, ao final da tarde, a
Arnoso Santa Eulália. O objetivo principal desta “jornada diária”,
para além de razões “mais sentimentais”, é tomar um café no
Café Santo Amaro, ali ao lado da Escola do 1º Ciclo da fregue-
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sia. É um café diferente do café da Pastelaria Flor do Monte,
mas é também um excelente café, servido também por pessoas
de uma simpatia extrema.
Há outro café a que vou com regularidade. É o Café – Pastelaria Xillas, colado ao Pavilhão Municipal, na Avenida de França.
A simpatia e a simplicidade são também adornos da casa que
serve também um excelente café, adaptado aos “caprichos” dos
clientes.
Já me tenho referido nesta “coluna” aos restaurantes Lafões,
na Rua José Azevedo Meneses, e ao Gold – Bar, no Centro
Comercial Vinova, na Rua Adriana Pinto Basto. Aqui, nos dois,
temos que falar mais de boa comida e menos de bom café. Ou
seja, a comida ganha supremacia sobre o café que continua a
ser bom, quer num quer noutro… Isso entrará nos “roteiros gastronómicos” que, pouco a pouco, iremos desvendando!...

3. Um “horto” de muitos encantos…
Todos os Famalicenses deviam fazer uma visita e conhecer o
“horto” da Câmara Municipal, localizado na Avenida das Agras,
Freguesia de Esmeriz, ao lado da ex - Estação de Águas Residuais, numa parcela de terreno adquirida para instalar a célebre
“Cidade Desportiva de Famalicão”, um projeto já antigo que, felizmente, caiu por terra.
Tudo tem muita cor, com predominância do verde, no Horto
Municipal, ou não estivéssemos a falar de flores e de plantas
que ali são semeadas, ali crescem e ali são cuidadas às mãos
de jardineiros de grande sensibilidade e de muito gosto. Depois
todas seguem algum destino, dando beleza aos canteiros, aos
jardins, às ruas, às praças e às avenidas de Vila Nova de Famalicão.
Impressiona a ordem, a limpeza e a simetria que acompanham as flores e as plantas desde que nascem até estarem capazes de enfrentar outras aventuras, longe da estufa quentinha
onde passam a fase inicial da vida…
Este é um trabalho escondido e discreto, mas muito meritório, executado por um grupo de funcionários municipais que têm
que ter um gosto muito especial por aquilo que fazem. A superintender nestas atividades de nascimento e de vida estão o Vereador do Ambiente, Pedro Sena, e o “encarregado dos jardineiros”,
o Sr. Mota, o “Mota Jardineiro”, como é tratado pelos amigos.
Parabéns a todos!
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Abril é o mês internacional da prevenção

Sensibilização para
os maus tratos na infância
toca mais de 500 crianças
Cerca de 500 crianças
são as protagonistas de
grande parte das atividades
que vão decorrer ao longo
de todo o mês, em que internacionalmente se assinala a
prevenção dos maus tratos
na infância. Em nota de imprensa, a Câmara Municipal promotora das acções,
adianta que este ano o tema
é “cuidar e proteger ajuda-nos a crescer”. Precisamente para dar voz a esse objetivo, que mais de meio milhar
de crianças do 1.º ciclo do
ensino básico vão vestir a
farda das forças policiais da
PSP e da GNR e participar
em operações Stop um pouco por todo o concelho.
Acompanhados
pelos
agentes policiais, as crianças
irão abordar os condutores
explicando os objetivos da
campanha de sensibilização
para a prevenção dos maus
tratos infantis e relembrando
alguns dos direitos que lhes
assistem.
As operações Stop arrancaram ontem (segunda-feira), no Centro Escolar de Ribeirão e decorrem até ao dia

24. No dia 27, pelas 9h30,
realiza-se uma ação de sensibilização sobre bullying na
Escola Básica do 1.º ciclo de
Esmeriz. Pelas 12h00, nos
Paços do Concelho, a comunidade é convidada a construir um laço humano gigante
azul. Ao mesmo tempo, em
várias instituições famalicenses serão criados também
laços humanos, de forma a
alertar as comunidades para
os maus tratos na infância.
As atividades terminam
no domingo, dia 29, com
uma caminhada pelos Direitos das Crianças, com início

marcado para as 10h00, nos
Paços do concelho. A jornada termina no Parque da
Devesa com uma caça aos
direitos das crianças. Os
interessados devem inscrever-se até 23 de abril através
do mail cpcjvnfamalicao@
gmail.com. Todos os participantes terão direito a um kit
de participação e uma t-shirt.
As iniciativas são promovidas pela Comissão de Proteção de Crianças de Jovens
em colaboração com a autarquia e com as forças policiais
da PSP e da GNR.

Laurus Nobilis aposta
no Rock e no Heavy Metal
O Festival Laurus Nobilis
2018, que decorre de 26 a 28
de julho, promete trazer ao
Louro grandes nomes nacionais e internacionais do Heavy Metal e Rock Alternativo.
É o caso dos veteranos
Septic Flesh. A banda grega,
fundada em 1990 e pioneira
no estilo “Death Metal Sinfónico”, atua no festival no dia
27, sexta-feira, num concerto
onde o grupo dará a conhecer ao público português
alguns dos temas que compõem o seu último álbum Codex Omega – lançado no
final de 2017. A banda vai
atuar no palco principal, que
funcionará nos dias 27 e 28.
Aos Septic Flesh, juntam-se
os portugueses Wills Have
Eyes, Mata Ratos, e Equaleft
no cartaz da segunda noite
do evento.
Já no terceiro e último dia
do Laurus Nobilis, o grande
destaque vai para a atuação
dos suecos Dark Tranquility
e dos espanhóis Crisix, que
se juntam aos portugueses
The Temple e Tarantula.
Para além do palco prin-

cipal (Palco Porminho), este
ano o festival vai ainda contar com mais dois palcos
gratuitos: um palco secundário (Palco Estrella Galicia)
que contará com mais de
uma dezena de atuações
de bandas nacionais, como
os Infraktor, Cruz de Ferro,
Nine o Nine, Web, Godiva,
Revolution Within, e um terceiro palco (Palco Faz a Tua
Cena) dedicado a projetos
emergentes na área da música e do teatro.
Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habi-

tuais, entre eles a Bilheteira
Online, a Casa das Artes e
a Loja Interativa de Turismo
de Famalicão. A entrada no
primeiro dia é gratuita, os bilhetes diários para os dias 27
e 28 têm o custo de 20 euros,
sendo que o passe para os
dois dias tem o custo de 30
euros. O recinto do festival
dispõe de uma praça de restauração e de uma zona de
campismo gratuita.
Mais informações podem ser consultadas no site
www.laurusnobilis.pt.
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Bloco de Esquerda
elegeu nova
Coordenadora Concelhia
A única lista que se candidatou à Comissão Coordenadora Concelhia de Vila
Nova de Vila Nova de Famalicão foi designada sem surpresa para dirigir os destinos
da estrutura local do partido
nos próximos dois anos. O
acto eleitoral teve lugar no
passado sábado.
Em nota de imprensa
o Bloco adianta que sob o
lema “Lutar por uma Cidadania Positiva” a única lista
candidata foi opção validada
por 78 por cento dos votos
dos aderentes do Bloco de
Esquerda de Vila Nova de
Famalicão.
Composta por dez membros, a Lista apresentou-se
por ordem alfabética, com
uma idade média de 39,5
anos, 40 por cento de mulheres e 60 por cento de membros aderentes de continuidade.

A moção de orientação
política, subscrita pela mandatária Raquel Azevedo,
anuncia cinco objetivos prioritários: “aproveitar a experiência acumulada e atualizar
a participação política, introduzir uma orgânica propícia
a dinâmicas internas mais
participadas e colaborativas, apostar na implantação
do Bloco de Esquerda no
concelho e na captação de
aderentes, reforçar o Bloco
de Esquerda nas freguesias
de Vila Nova de Famalicão
e otimizar a relação entre as
estruturas internas”.
A Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda
de Vila Nova de Famalicão
passa a ser integrada por
Adelino Mota, reformado, 62
anos, Riba d’Ave; Adriana
Pinho, professora, 32 anos,
Vermoim; Ana Marcelino,
professora, 46 anos, Lan-

dim; Hélder Pereira, impressor gráfico e serigráfico, 38
anos, Oliveira Santa Maria;
Hugo Sampaio, técnico de
manutenção, 30 anos, Castelões; Inês Granja Costa,
advogada, 26 anos, Vila
Nova de Famalicão; Joaquim
Cântara, gestor de área,
46 anos, Calendário; Paulo
Costa, oficial de justiça, 52
anos, Landim; Raquel Azevedo, sindicalista, 33 anos,
Joane; Ruben Santos, arquitecto, 29 anos, Vila Nova de
Famalicão.
Na mesma nota de imprensa, a lista eleita tornou
pública “a decisão unânime
de designar o seu porta-voz
apenas em momento posterior à eleição”, de acordo
com as práticas internas do
partido.

OPINIÃO, por Hélder Pereira, Deputado do CDS na Assembleia Municipal

Assim se garante
a geringonça!
Competeaos
cidadãos,
de tempos em tempos,fazer
uma reflexão sobre o estado
do país, sob pena de, quando se aperceberem, ser tarde e termos já uma Troika à
porta ou um país à moda da
esquerda radical.
De acordo com os últimos
dados estatísticos conhecidos, os portugueses foram
confrontados em 2017 com
a maior carga fiscal dos últimos vinte e dois anos.
Por muito que o governo
tente justificar este aumento
da carga fiscal com o crescimento da economia e com
a recuperação do emprego,
certo é que isso não representa toda a verdade.
Falaria toda a verdade
este governo, se dissesse
que o agravamento da carga
fiscal se deve essencialmente ao aumento exponencial
dos impostos indirectos, que
em manifesto desrespeito
pelo princípio da capacidade
contributiva atinge todas as
pessoas independentemente
de puderem pagar mais ou
menos.
Ou seja, este governo,que sistematicamente se
auto elogia por devolver
rendimentos é o mesmo que
impõe a maior carga fiscal
das últimas duas décadas
através do aumento dos im-

postos sobre o consumo, em
valores superiores à própria
inflação.
Contudo, seria de esperar queo governoque impõe
a maior cargafiscal de que
há memóriafosse também
ele capaz de proporcionar
investimento que garantisse
o bom funcionamento dos
serviços públicos.
Não sucede. Os serviços
públicos continuam em manifesta degradação. O SNS
não dá resposta às necessidades, chegando, em pleno
século XXI, a ser arrepiante
e absolutamente inaceitável
saber-se que crianças com
cancro são tratadas nos corredores do hospital.
Todavia, enquanto tudo
isto acontece, à esquerda,os
parceiros mais radicais do
governo fecham os olhos,
apesar de, meia volta, terem
de fazer crer que estão preocupados, pois convém não
esquecer que se aproximam
as eleições.
Como contrapartida, sem
que ninguém se aperceba, o
PS vai vendendo a sua almaao B.E.,permitindo que este
imponha a sua agenda.
Na verdade, o PS já perdeu o controlo da situação e
neste momento encontra-se
totalmente refém do populismo daquela extrema-es-

querda.
Basta pensar na posição
que assumiu relativamente à
proposta de criminalização
do abandono de idosos nos
hospitais e unidades de saúdeou na posição que adoptouna recente aprovação do
diploma que permite a mudança de sexo e de nome no
registo civil aos 16 anos, sem
necessidade de relatório médico.
Em ambas o PS pôs-se ao
lado dos radicais de esquerda, chumbando a primeira e
aprovando a segunda – esta
com exuberância em pleno
hemiciclo - só permitindo
concluir que tudo vale para
se garantir a continuação
desta geringonça.
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Segurança Social limita senhas
dentro do horário de funcionamento
PRESIDENTE DA CÂMARA DIZ QUE “CORTA CEGO DA DESPESA”
ESTÁ NA ORIGEM DA “DESMOBILIZAÇÃO” DO ESTADO NAS SUAS FUNÇÕES SOCIAIS
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Os serviços da Segurança Social de Vila Nova de
Famalicão têm estado de
tal forma congestionados ao
ponto de justificar a fixação
de limites no atendimento,
para além de motivarem longos períodos de espera, que
chegam a atingir as quatro
ou cinco horas. Há utentes a
dirigir-se ao serviço de manhã, onde retiram a senha,
regressando já de tarde, mas
ainda a tempo de ter que esperar para ser atendidos.
Nos últimos dias os funcionários têm sido levados
a suspender o número de
senhas, afixando um papel
à entrada das instalações,
por falta de capacidade de
resposta. Esta realidade não
tem a ver com um aumento
das solicitações, garantem
utentes habituais, mas antes

com uma redução significativa do número de trabalhadores no atendimento. Como
“O Povo Famalicense” pôde
constatar na passada semana, apenas metade dos
balcões se encontravam em
funcionamento.
Um dos cidadãos que
encontramos tinha estado
na Segurança Social no dia
anterior, tendo esperado
quatro horas para ser atendido. A questão obrigou-o a
nova deslocação no dia seguinte. “Vai ser outra jornada
como a de ontem”, lamentou
à nossa reportagem sob o
anonimato. Outro homem,
que chegou ao serviço pela
amanhã da passada quinta-feira para ser atendido, retirou senha acima do número
80. Voltamos a encontrá-lo
na Segurança Social já da

parte da tarde desse mesmo
dia, onde ainda aguardava
pela sua vez.
Os testemunhos que ouvimos não são se protesto
contra os funcionários, que
consideram que fazem o que
podem, mas que são insuficientes para dar resposta às
necessidades. Informações
a que tivemos acesso dão
conta de várias situações de
baixa médica de funcionários, em simultâneo, o que
poderá estar na origem do
problema.
A nossa reportagem procurou esclarecimentos do
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, através de e-mail enviado na passada quinta-feira
ao gabinete do ministro Vieira da Silva, contudo, até à
hora do fecho desta edição,

Esta é a mensagem que nos últimos dias tem sido afixada à entrada da Segurança Social, advertindo o
utente para as limitações aos atendimento

não nos feita chegar qual-

quer resposta.

Paulo Cunha denuncia “crescente, flagrante e perigoso
afastamento do Estado em relação à ação social”

Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
este é o sinal cabal da “do
corte cego na despesa”, e da
“desmobilização” do Estado
nas suas funções sociais. O
que está em causa, denuncia, “é a filosofia do serviço, que é de um crescente,

flagrante e perigoso afastamento do Estado em relação
à acção social que é preciso
fazer no país”.

Controlo do défice
“à custa de quê?”
Por consequência, frisa,
é cada vez mais o município

que está onde o Estado falha, atendendo e resolvendo
problemas de clássica resolução por vida dos serviços
da Segurança Social. O edil
sublinha que nunca será a
questão da competência a
impedir a Câmara de acudir
aos problemas, porque lhes
chegam da viva voz e rosto,
mas não deixa de constatar
que este é um fenómeno que
decorre de um “progressivo
afastamento do Estado em
relação à sua função social”. Apesar da prioridade
ser acudir, o município vai
dar eco da situação, como
garante que tem dado, junto
das instâncias distritais e nacionais.
Paulo Cunha, que todas
as quartas-feiras recebe
cerca de duas dezenas de
cidadãos, adianta que a falta
de resposta da Segurança
Social a determinados problemas é uma percentagem
expressiva das questões
que lhe são colocadas. O
congestionamento que se
constata, na sua convicção,
não significa maior número
de solicitações, mas antes
de uma ausência efectiva
de resposta. “Enquanto no
passado a pessoa ia à Segurança Social e o problema
se resolvia, hoje vai e não se

resolve. E tem que voltar, e
voltar, e voltar, dez, quinze
ou vinte vezes. A Segurança
Social está numa situação
de contracção de meios,
nomeadamente financeiros,
porque há orçamentos para
cumprir, défices para apresentar, cativações que têm
que prosseguir, há superavites que têm que se colocar
como cenário e objectivo no
futuro, mas é preciso perceber à custa de quê!”.
Questionado directamente acerca de uma política
intencional de não resposta
por parte do Governo, com
o objectivo do controlo da
despesa de que fala, Paulo
Cunha reage: “eu não gosto
de fazer juízos de intenção,
mas os factos são estes. O
que eu vejo publicados são
anúncios dos encargos sociais no distrito de Braga a
diminuir. Será que há menos
pessoas a precisarem desses apoios? Não há! Sabe
porquê? Porque as pessoas
vêm aqui!”.

Câmara está onde
o Estado falha,
alega edil
E dá um exemplo: “ainda
ontem recebi uma pessoa a

quem foi cortado o RSI (Rendimento Social de Inserção),
porque os filhos começaram
a trabalhar e têm um salário.
Mas aquela pessoa não tem
salário, nem subsídio de desemprego. Os filhos não têm
que sustentar os pais que
estão desempregados. Mas
a Segurança Social concluiu
que, no perímetro familiar,
os filhos fazem parte. Aquela pessoa até pode não ter
que pagar a renda, porque
os filhos vivem lá e pagam a
renda, mas os filhos não têm
que pagar as despesas de
saúde, não têm que pagar as
despesas de alimentação ou
de vestuário da mãe. Mas a
mãe, porque os filhos trabalham, não tem direito ao RSI.
Assim é fácil reduzir as despesas do Estado. Qualquer
um o fazia…”.
Paulo Cunha diz-se ainda
particularmente tocado com
outro caso que lhe chegou
recentemente, de uma mãe
preocupada com a situação
de uma filha, em estado depressivo, que se tentou suicidar três vezes. “Precisa de
ser internada, e o tratamento
tem um custo. Custa mil euros por mês. A Segurança
Social não dá um tostão…”,
lamenta, e questiona: “eu
pergunto o que é que a Câ-

mara deve fazer? Deve ficar
indiferente?”. Não fica indiferente, remata, e até já efectuou contactos no sentido de
gerar sinergias que possam
suportar este tratamento,
uma vez que o internamento em instituições da rede
pública, vocacionadas para
doenças mentais, é altamente desaconselhado pelos
médicos, no caso concreto,
porque potenciadores da tal
tendência suicida. Chocado
com a indiferença da Segurança Social, desabafaa: “o
Estado está longe, porque o
senhor ministro não recebe
as pessoas cujos filhos se
querem suicidar. O senhor
ministro não recebe as pessoas cujos filhos precisam
de óculos para ir para a escola e não os têm. O senhor
ministro nem se cruza com
essas pessoas na rua, nem
os filhos dele andam nas
escolas que andam os outros filhos”. O desabafo, que
não quer dirigir a nenhum
governante em particular, é
o que considera sintoma de
um Estado que se demite de
funções, “porque há sempre
alguém que resolve”.
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2018 traz pelo menos 1,5 milhões
de investimento às unidades do CHMA
O Centro Hospitalar do
Médio (CHMA), tem previstos para 2018 mais de milhão e meio de investimento
nas unidades de Vila Nova
de Famalicão e Santo Tirso,
com vista à introdução de
significativas melhorias no
conforto e segurança dos
utentes e nas condições de
trabalho dos profissionais”.
Disso mesmo dá conta em
comunicado enviado na passada semana às redacções,
elencando a natureza dos investimentos em causa.
Para além destes, o
CHMA aborda ainda o investimento de requalificação
das instalações da Unidade
de Santo Tirso (e construção de um novo edifício para
internamentos), pelo qual
aguarda ainda “definição
do financiamento”. Trata-se
de um investimento de 4,5
milhões de euros a realizar
em quatro anos, e cujo início
está previsto para este ano.
Aguarda igualmente por decisão de duas candidaturas
a fundos comunitários do
Portugal 2020, ambas no
valor de um milhão de euros,
que a serem aprovadas virão

permitir a renovação da infraestrutura informática das
duas unidades hospitalares
e a implementação de novas
funcionalidades de relação
com os utentes.
Dos investimentos já previstos e calendarizados faz
parte a construção da Clínica
da Mulher, da Criança e do
Adolescente, na Unidade de
Vila Nova de Famalicão, num
investimento previsto de cerca de 300 mil euros que será
comparticipado pela Câmara
Municipal e empresas da região. De acordo com definido

por altura do anúncio público
do investimento, a valência
irá concentrar “numa área
própria, moderna e funcional, todo o ambulatório não
cirúrgico das especialidades
de Pediatria, Ginecologia,
Obstetrícia e a consulta de
Pedopsiquiatria”.
A requalificação do antigo
internamento de Medicina
Mulheres na Unidade de Famalicão, num investimento
de cerca de 50 mil euros,
está também na agenda com
o objectivo de reajustar os
internamentos da Unidade

Hospitalar,
“proporcionando melhores condições de
conforto para os doentes internados”. Mais 30 mil euros
de investimento irão servir a
“reconfiguração do atendimento na Consulta Externa
nas duas Unidades Hospitalares, com instalação de
meios eletrónicos de gestão
do atendimento”.
Destinados às duas unidades hospitalares estão
mais de um milhão e 65 mil
euros. A quantia mais significativa está adstrita à instalação de meios físicos e

electrónicos que vão permitir
uma maior integração dos
sistemas de informação do
CHMA e uma eficiente interligação com os Agrupamentos de Centros de Saúde.
Neste caso o investimento é
de um milhão, financiado em
85 por cento em programa
autónomo do Ministério da
Saúde. A aquisição de um
novo ecógrafo com características para assegurar o
diagnóstico pré-natal (fase
II), permitindo realizar no
CHMA todos os meios complementares de diagnóstico
necessários para o acompanhamento da gravidez e da
saúde materna, traduzirá um
investimento de 65 mil euros.
Ao nível da segurança
também está calendarizado
um investimento de 75 mil
euros, nas duas unidades.
Trata-se da “implementação
da revisão dos planos de segurança, com investimentos
diversos em infra-estruturas
de detecção e protecção
contra incêndios e outros
riscos”.
Em paralelo, o CHMA irá
promover a aquisição de vários equipamentos de diag-

nóstico e tratamento “com
o objectivo de proporcionar
melhores meios técnicos
quer nas Consultas Externas
quer nos Blocos Operatórios
das duas Unidades”.
Em exclusivo para o Hospital de Santo Tirso está prevista a construção do novo
acesso. O objectivo é o de
permitir “definir um único
sentido no trânsito automóvel
que acede à Unidade Hospitalar. A obra, frisa o CHMA,
“constituirá uma importante
(e há muito desejada) melhoria no acesso e circulação
dos utentes”. Será realizada
pela Câmara Municipal de
Santo Tirso, no termos de
um protocolo assinado entre
a Câmara Municipal, a Santa Casa da Misericórdia de
Santo Tirso e o CHMA.
Também em Santo Tirso estão previstas obras na
Unidade de Cirurgia de Ambulatório, “para proporcionar
maior conforto aos utentes e
melhor apoio logístico à actividade”. O investimento é de
20 mil euros.
S.R.G.
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Louro -Vila Nova de Famalicão

D. Ana da Silva Sousa
(81 anos)
Agradecimento e missa 7.º Dia
Seus filhos, netos e demais família vêm por este meio, muito reconhecidos, manifestar
o seu mais sincero agradecimento a todos aqueles que se dignaram assistir ao seu funeral bem
como a todas as manifestações de carinho e consideração prestadas a este seu ente querido,
cuja alma Deus chamou à sua presença.
Participam ainda que a Missa de 7.º dia será celebrada, sábado dia 21 de Abril,
pelas 19:30 horas, na Igreja Paroquial do Louro em V.N. de Famalicão.
Igualmente aqui deixam o seu agradecimento a todos aqueles que participarem neste piedoso
acto, pelo seu eterno descanso.

A Família

Louro -Vila Nova de Famalicão

Louropel – Fabrica de Botões, Lda.
Agradecimento e Missa do 7.º Dia
A gerência vem por este meio, muito reconhecida, manifestar o seu mais sincero agradecimento
a todos aqueles que se dignaram assistir ao seu funeral,
e aproveita também para comunicar que a missa de 7.º dia da sua sócio-gerente e fundadora
D. Ana Silva e Sousa, será realizada Sábado, dia 21 de Abril, pelas 19:30 horas,
na Igreja Paroquial do Louro em V. N. Famalicão.
Igualmente aqui deixam o seu agradecimento a todos aqueles que participarem neste piedoso
acto, pelo seu eterno descanso.

A Gerência
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ACES quer dar
novo impulso ao
Plano Local de Saúde
O novo director executivo do ACES - Agrupamento de Centros de
Saúde de Vila Nova de
Famalicão, Ivo Sá Machado, está apostado em
dar um novo impulso ao
Plano Local de Saúde.
Isso mesmo sublinha em
comunicado, no rescaldo
de uma segunda reunião
com parcerios da comunidade. O encontro, que
contou com cerca de 70
pessoas, consolidou um avanço significativo na operacionalização do plano, refere o ACES a propósito.
O encontro, que contou com a presença de representantes de escolas, autarquias, Centro Hospitalar, instituições particulares de solidariedade social, forças de segurança e associaçóes, contou com a presença de Manuel
Felícia da Administração Regional de Saúde do Norte, e
Fátima Basto, coordenadora da Unidade de Saúde Pública
(USP).
O Plano Local de Saúde servirá de instrumento de
orientação para as diversas organizações que actuam e
contribuem para a sáude dos cidadãos.
João Ferreira Peixoto, médico interno da equipa da
USP considerou no encontro que este plano é um documento estratégico improtante para a “obtenção de ganhos
em saúde para toda a população, que identifica e prioriza
os problemas e determinantes de saúde, que agrega os
recursos de saúde disponíveis, que traça as estratégias
a adoptar e que define objectivos de saúde e formulça
recomendações para a sua operacionalização”. Ou seja,
esclarece, “ajuda a fazer as melhores escolas em saúde”.
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Luís Salgado Matos apresentou novo livro sobre uma das mais
destacadas figuras da Igreja Católica

Cardeal Cerejeira “independente
de Oliveira Salazar”
Para o professor Luís
Salgado Matos, autor da recém editada obra “Cardeal
Cerejeira – Um Patriarca de
Lisboa no século XX português”, “muitas das história
à volta das relações entre
o Cardeal Cerejeira e o Salazar são do âmbito do mito
Urbano”. A convicção foi
expressa numa conferência
realizada, na última quinta-feira, no Arquivo Municipal
Alberto Sampaio, Vila Nova
de Famalicão, a terra natal
do Cardeal Cerejeira, que
foi uma das figuras de maior
destaque da igreja católica
portuguesa.
Perante uma sala cheia
Luís Salgado Matos defendeu que o cardeal Manuel
Gonçalves Cerejeira era
“completamente
independente” de Oliveira Salazar
e desafiou mesmo qualquer
historiador a provar-lhe o
contrário, “com factos”. “Escrevi um livro objetivo sobre
“a figura mais marcante da
Igreja em Portugal no Séc.

XX devido à sua obra de reestruturação eclesial e de reforma das relações da Igreja
com o Estado”, afirma na sua
obra, não hesitando em dizer
que “o Patriarca dava a prioridade absoluta ao que estimava ser a separação entre
a Igreja e a política.”
A sessão contou com a
presença do presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, e do Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Orti-

ga, que elogiou a “coragem”
de Luís Salgado Matos pela
publicação de um livro que
“faz justiça” ao Cardeal Cerejeira e à História.
O debate, que foi moderado pela investigadora em
direito da Universidade Católica Portuguesa, Inês Granja
Costa, esteve inserido no
âmbito do ciclo de conferências “Conta-me a História”,
que o município de Vila Nova
de Famalicão tem vindo a
promover à volta da sua His-

tória e das suas figuras mais
proeminentes.
D. Manuel Gonçalves Cerejeira nasceu em Vila Nova
de Famalicão, mais concretamente na freguesia de Lousado. Foi Cardeal Patriarca
de Lisboa durante mais de
40 anos (1929 -1972), tendo
sido uma das mais destacadas figuras da Igreja Católica
Portuguesa. Participou em
três conclaves dos quais saíram eleitos o Cardeal Engenio Pacelli (Pio XII, 1939), o
Cardeal Roncalli (João XXIII)
e o Cardeal Montini (Paulo
VI, 1963), bem como no Concílio Vaticano II (1962–1965).
Mais nenhum Cardeal terá
participado em tantos Conclaves.
A obra de Luís Salgado
Matos tem prefácio de D.
Manuel e foi publicada pela
editora Gradiva.
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Pequeno Auditório teve lotação esgotada

Proteção de Dados: ACIF esclareceu
profissionais e pondera 2.ª sessão
A Associação Comercial
e Industrial de Vila Nova de
Famalicão promoveu, na
passada quarta-feira, uma
conferência subordinada ao
tema “Proteção de Dados: O
Impacto das Novas Obrigações”. O evento contou com
as parcerias de duas empresas associadas, a Domoweb
e a Suba, bem como da Sociedade de Advogados Sousa Guedes, Oliveira Couto e
Associados e da empresa de
software PHC.
Tendo tido os profissionais como destinatários,
nomeadamente,
gestores,
empresários e empreendedores de todas as áreas de
negócio que procedam à recolha e tratamento de dados,
a conferência foi “bastante
concorrida”, sublinha a ACIF,
que verificou lotação esgotada, e acabou não viabilizan-

do a participação de todos
quantos desejaram participar. Nesse sentido, a ACIF
está a ponderar a realização
de uma nova sessão, “de forma a responder às necessidades dos seus associados,
esclarecendo também as
muitas dúvidas e incertezas que neste momento vão

preocupando todos aqueles que terão de cumprir o
novo regulamento”. A nova
conferência ainda não tem
data nem local, mas oportunamente a ACIF divulgará a
iniciativa.
O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD) entrará em vigor a

25 de maio de 2018, introduzindo não só novas regras,
como também elevadas
coimas em caso de incumprimento, o que exige uma
atenção cuidada das organizações que lidam com dados
pessoais.
O RGPD regula a proteção das pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais
e à livre circulação desses
dados, revogando a Diretiva
95/46/CE. O RGPD atualmente em vigor e de direta
aplicação a partir de maio reveste-se de alguma complexidade, com novos princípios
e conceitos, novos direitos
para os titulares de dados
que significam novos deveres para as empresas que
com eles lidam.

“Os Escorpiões” promovem
11.ª Concentração de Motas Antigas

O Clube Motard “Os Escorpiões” promove, no próximo dia 5 de Maio, a 11.ª
Concentração de Motas
Antigas, que terá lugar na
sede do Clube, na freguesia
de Mouquim. O programa da
concentração integra ainda o
habitual passeio pela cidade
de Vila Nova de Famalicão,
bem como outras atividades
de convívio e confraternização para todos os participantes.
Para a realização desta
concentração, o Clube Motard “Os Escorpiões” conta
com a colaboração de todos
os seus sócios e amigos, da
comunidade local e dos parceiros institucionais, como
a Junta de Freguesia de
Mouquim, Câmara Municipal
de Famalicão e da Associa-

ção Comercial e Industrial
(ACIF).
A iniciativa visa, uma vez
mais, projetar a imagem do
Clube Motard famalicense
e honrar a verdadeira paixão pelas motos. O programa prevê concentração às
09h00 na sede do Clube Mo-

tard “Os Escorpiões” (Mouquim). A saída está prevista
para as 10h00, com passeio
pela cidade. Ujma pausa
para lanche está agendada
para as 11h30, prosseguindo o passeio pelas 12h30. O
almoço deverá ocorrer pelas
14h00 em local aidna a designar.
Para além desta actividade, o clube tem outras definidas para 2018, remetendo
para mais tarde o seu anúncio.
Fundado em 16 de Novembro de 2000, o Clube
Motard “Os Escorpiões”, filiado n.º 211 da Federação
Nacional de Motociclismo,
nasceu da iniciativa de um
pequeno grupo de motards,
cuja finalidade foi a de proporcionar a todos os aman-

Rosária Oliveira
Informa todos os seus
clientes, fornecedores
e amigos que mudou
de instalações,
encontrando-se agora na:
Praça D. Maria II, n.º 295
4760-111 V. N. Famalicão

tes das motas, dispersos
pelo concelho, a possibilidade de se associarem à família Escorpiões e, ao mesmo
tempo, dar a conhecer o verdadeiro espírito motard.
As primeiras reuniões
aconteceram
nos
cafés
“Bem Estar” e “Milénio”, passando depois por um espaço
em Seide, cedido pela Junta daquela freguesia.Desde
Novembro de 2000, o Clube Motard “Os Escorpiões”
fixou a sua sede no Lugar
da Igreja, freguesia de Mouquim, concelho de Vila Nova
de Famalicão, onde ocupa,
até hoje, um espaço próprio
de convívio para os seus sócios, motards e amigos do
motociclismo que pretendam
fazer uma visita.
O Clube Motard “Os Escorpiões” tem um papel
fundamental no desenvolvimento e promoção do mototurismo na região. Consciente desta importante
responsabilidade, o Clube
tem como premente preocupação a organização de iniciativas que permitam a desenvolvimento, crescimento
e promoção do motociclismo
e da cidade de Famalicão.
A Direção do Clube pretende por isso prosseguir o
caminho trilhado ao longo
dos últimos anos, assegurando continuar a organizar
e desenvolver iniciativas que
permitem a persecução dos
seus objetivos.
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Projecto é promovido pela Câmara Municipal através do INAC

“EnvolvAr-te” inclui e integra através das artes do circo
“EnvolverAr-te 2018” é o
mais recente projecto a que
a escola de Circo de Vila
Nova de Famalicão abriu
portas, na passada quarta-feira. Promovido pela Câmara Municipal, o projecto
pretende através das artes
circenses e da sua capacidade de estímulo à liberdade
e de abertura ao infinito, “envolver e integrar os cidadãos
portadores de deficiência do

concelho famalicense numa
missão artística repleta de
novos desafios, mas também muito convívio e alegria”. Isso mesmo sublinha
o município em nota de imprensa.
O projeto conta com a
participação de 70 pessoas
portadoras de deficiência,
oriundas das várias instituições de solidariedade social do concelho. Com uma

duração de nove meses,
o “EnvolvArt-te” decorrerá
sempre às quarta-feiras, nas
instalações do INAC - Instituto Nacional das Artes do
Circo, em Ribeirão. Num final, realizar-se-á um período
de criação, numa residência
intensiva, com participantes
selecionados, tendo em vista
a apresentação de um espetáculo.
“Incentivar o respeito por

IRS solidário: instituições em
condições de receber o seu donativo
O momento em que preenchem o IRS é uma oportunidade dos para serem solidários,
apoiando instituições de solidariedade, que combatem problemas sociais, defendem o ambiente ou promovem a ciência, cultura ou o desporto, sem gastarem um único tostão do
seu bolso.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão envolve-se activamente na sensibilização dos contribuíntes, e em nota de imprensa adianta que para ajudar qualquer uma delas
basta que preencha o quadro 11 do modelo 3 devidamente, escolhendo uma instituição
entre as variadas entidades presentes na lista das Finanças. Em Vila Nova de Famalicão,
existem cerca de meia centena de instituições habilitadas a receberem o IRS Solidário.
Para doar o IRS terá apenas de inserir o NIF (número de identificação fiscal) de uma destas
instituições solidárias e colocar um “X” no quadrado “IRS”. A listagem das instituições em
condições de receber esse benefício pode ser encontrada no site do município, em http://
www.cm-vnfamalicao.pt/_ajude_quem_precisa_com_o_irs_solidario.
Em termos simples, 0,5 por cento do IRS devido pelo contribuinte ao Estado será entregue a uma instituição escolhida pelo contribuinte. Este valor não representa nenhum acréscimo de imposto ou despesa adicional para o contribuinte, e é indiferente se a liquidação
de IRS resulta em valores a pagar ou a receber pelo contribuinte.

si próprio e pelos colegas;
socializar e integrar; desenvolver a coordenação motora; praticar atividade física
através do trabalho muscular
e de alongamento; aprender
a noção de espacialidade e
concentração; ganhar consciência corporal e despertar o interesse e a perceção artística, fomentando
um acréscimo na formação
como cidadão e público
artístico-circense”, frisa a
autarquia, são os objetivos
específicos deste projeto,
que conta com a participação das seguintes instituições; APPACDM, a ACIP, a
AFPAD, a Associação Teatro
Construção, o Centro Social

de Landim e o Centro Social
e Paroquial de Ribeirão.
As sessões são coordenadas por dois formadores
do INAC, Ana Dora Borges,

que trabalha a dança e o movimento, e Fábio Constantino, que trabalha a acrobacia
aérea e têm a duração de
duas horas.

CNE de Antas comemora 50 anos
com Encontro de Antigos escuteiros
O Corpo Nacional de Escutas de S.Tiago de Antas está a comemorar, neste ano escutista
2017/2018, as suas bodas de ouro.
Neste sentido, o agrupamento irá organizar, no próximo dia 5 de maio, um Encontro de Antigos Escuteiros, com concentração na sede de agrupamento ás 17 horas.
Cada antigo escuteiro deve realizar a sua inscrição através dos contactos 914638607 (Chefe
Zé Luís), 919511521 (Chefe Carlos Figueiredo) e 918280585 (Chefe Vitor Cruz), através do
facebook dos caminheiros de Antas ou na sede de agrupamento aos sábados a partir das
17horas.
A inscrição tem um custo de cinco euros para antigos escuteiros. Os acompanhantes até aos
12 anos pagam apenas três euros. As inscrições terminam no dia 21 de abril.
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Seniores da “Gerações” expõem no hall
do Hospital de Braga
O Clube Sénior do Centro
Comunitário da Associação
Gerações foi desafiado pela
administração do Hospital
de Braga para realizar uma
exposição de pintura que estará patente no enorme “hall”
de entrada do edifício, local
onde estas iniciativas costumam ter lugar, durante todo
o mês abril.
Dos vinte e cinco seniores
que frequentam as oficinas
de pintura e de decoração
de materiais na Gerações,
treze concluíram um trabalho que agora está exposto
naquela unidade hospitalar,
entre eles uma sénior que
teve há tempos atrás um
acidente vascular cerebral
(AVC) e que tem feito da arte
de pintar uma terapia de recuperação, com resultados

excelentes. A agilidade com
que, a pouco e pouco, foi
manuseando o pincel é um
elogio à arterapia, devidamente testada e comprovada
neste caso concreto.
De salientar que, as idades destes artistas se situam
entre os 60 e os 83 anos de
idade, fazendo vingar aquela tese que diz que “nunca é
tarde para aprender” e a de
que “vivemos a aprender e
morremos sem saber”. Aliás,
sublinha a instituição, alguns
médicos já dão indicação
dessa “terapia”, encaminhando-os para a instituição
com o objectivo da recuperação.
Para além da pintura, os
seniores que frequentam a
Gerações são envolvidos
num conjunto vasto e alar-

gado de outras iniciativas e
atividades como oficinas de
“pilates”, “yoga”, ginástica,
dança, informática, artes
com agulhas, inglês, decoração de materiais, biologia,
geologia, fotografia, “histórias de vida” e fisioterapia.
Na prossecução destas
atividades realiza-se, na
próxima quarta-feira, um
“workshop” de culinária para
aprender a fazer tarte de fei-
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jão e panquecas saudáveis.
No dia 27, também de abril,
realiza-se uma visita de estudo a Ílhavo e Aveiro, no
decorrer do qual os seniores
da Gerações terão oportunidade de visitar a Oficina do
Doce e a Fábrica da Vista
Alegre, num tempo de aprendizagem, convívio e lazer.

CIOR acolhe alunos espanhóis
para estágios em empresas famalicenses
Dez alunos espanhóis
encontram-se a realizar estágios profissionais em empresas e serviços do município de Famalicão, através
da Escola Profissional CIOR,
na qualidade de entidade de
acolhimento.
Os alunos são provenientes de centros e institutos de
formação profissional parceiros da CIOR, localizados nas
cidades de Pontevedra/Vigo,
Santiago de Compostela e
Madrid.
Os estágios, em marcha
desde Março, e com a duração de seis e onze semanas, desenvolvem-se nas
áreas de formação de téc-

nicos de farmácia, técnicos
de informática, técnicos de
instalações elétricas e automáticas, técnico de soldadura e caldeiraria e técnico de
operações de laboratório, de
acordo com os perfis profissionais e estrutura curricular
do sistema educativo do país
vizinho.
José Paiva, diretor pedagógico da CIOR, afirmou, a
propósito, que “como entidade de acolhimento compete-nos fazer, em termos de
integração, acompanhamento e apoio logístico, o mesmo que os nossos parceiros
fazem aos nossos alunos
quando estes se deslocam

para o estrangeiro para realizarem os seus estágios”,
aproveitando, ainda, para
agradecer a “recetividade,
abertura, colaboração e bom
acolhimento prestados por
parte das empresas famali-

censes”.
Estes estágios desenvolvem-se no âmbito do programa Erasmus+, ao abrigo
de parcerias com a Xunta da
Galícia e diretamente com
um colégio de Madrid.
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Deputado questiona ministra
sobre estado “aflitivo”
do Tribunal de Famalicão

Depois de uma jornada de
trabalho no sentido de se inteirar da situação processual
do Tribunal de Vila Nova de
Famalicão, o deputado Jorge Paulo Oliveira, eleito pelo
PSD à Assembleia da República, interpela a ministra
da Justiça a propósito. Na
interpelação que faz à governante, questiona “o que se
propõe o governo fazer para
pôr termo ao estado caótico
em que se encontra a Instância Central de Execuções
do Tribunal de Vila Nova de
Famalicão, eliminando célere e de forma expressiva o
número assustador de 35 mil
pendências, que mais não
significam que 35 mil sentenças penduradas?”.
No decurso da reunião de
trabalho com a Delegação
de Vila Nova de Famalicão
da Ordem dos Advogados o
deputado ficou a conhecer o
elevado número de pendências na Instância Central de
Execuções do Tribunal de
Famalicão, e que, a 31 de
dezembro de 2017, aquela
instância tinha 35.013 processos de execução pendentes. Jorge Paulo Oliveira,
na interpelação dirigida à

ministra da Justiça, diz que
“os números falam por si e
não deixam margem para
dúvidas”, caracterizando a
realidade de “intolerável”,
e alertando para o facto de
que “sem execução, as sentenças ficam “penduradas” e
com “sentenças penduradas”
a justiça, pilar fundamental
do Estado de Direito, não se
materializa”. O famalicense socorre-se mesmo das
palavras do Presidente da
Republica, para quem “uma
justiça tardia não é justa nem
digna do país desenvolvido
que somos e aspiramos a ser
cada vez mais”.
Na questão colicada a Fra-

bcisca Van Dunem, Jorge
Paulo Oliveira não deixa
de reconhecer que no ano
transato se assistiu “a uma
redução do número de pendências, comparativamente
com o ano de 2016” e que
foi “feito um grande esforço
para que alguma recuperação fosse possível”, mas
logo adianta que “como se
constata, todas as medidas
adotadas, e foram muitas,
revelam-se de todo manifestamente insuficientes”.
Para o deputado, a situação
vivida na Instância Central
de Execuções do Tribunal
de Famalicão, cuja competência territorial abrange
também os municípios de
Amares, Barcelos, Braga,
Esposende, Terras de Bouro
e Vila Verde é “aflitiva” e “só
será ultrapassável com mais
meios e mais recursos”, o
que na sua opinião obriga a
uma “solução de fundo que
não está nas mãos do Senhor Juiz Presidente do Tribunal”.
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Boletim Municipal renovado
vai começar a ser distribuído
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão acaba de lançar uma nova edição do Boletim Municipal, a
primeira de 2018. Com uma
nova imagem, a revista municipal assume-se como um
instrumento útil de informação, com boas fotos e acessível a todos os famalicenses.
Esta nova edição conta
com 60 páginas, mais 12
do que a antiga revista, e
inclui novas secções proporcionando uma leitura mais
descontraída, apresentando
as principais apostas da autarquia, assim como o trabalho desenvolvido nas várias
áreas. Uma vez que se trata
do primeiro número após as
últimas eleiçóes autárquicas, as páginas servem para
dar a conhecer o executivo.
Quem são os vereadores e
quais os pelouros atribuídos
são informação que todos os
famalicenses devem saber.
Outros temas abordados
são o roteiro pela inovação
de Vila Nova de Famalicão
introduzido por Paulo Cunha
no atual mandato e que tem
como objetivo valorizar os
projetos com caráter de novidade, empreendedorismo e
diferenciação desenvolvidos

no concelho; as auditorias
internas aos serviços municipais; a criação da comissão
de proteção de pessoas idosas; a adesão de Famalicão
ao projeto “Regresso de uma
Geração Preparada”; a Cidade Educadora, entre muitos
outros. Há tempo e espaço
para um “olhar com história”
recordando a construção do
emblemático edifício da Fundação Cupertino de Miranda
e para conhecer um dos ex-libris da Rota do Românico
em Famalicão: a Igreja de
São Tiago de Antas. Conta
ainda com passatempos.
Para o presidente da autarquia, Paulo Cunha, “esta
renovada edição do Boletim
Municipal reflete algumas
das nossas apostas estru-

turais para o concelho mas
também dá a conhecer algumas dinâmicas e riquezas
de Vila Nova de Famalicão.
Com mais páginas, mais
imagens e um novo grafismo
esperamos reforçar a atenção dos famalicenses para
a nossa dimensão coletiva
procurando envolver todos
na construção e afirmação
do nosso território”.
O boletim tem uma tiragem de 25 mil exemplares,
e é de distribuição gratuita.
Pode também ser levantado
nas várias estruturas municipais do concelho. Para além
da edição em papel, a revista pode ainda ser consultada
no site oficial do município
em http://www.vilanovadefamalicao.org/
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“Lições Rimadas” de poesia para crianças

Médico Gonçalves Oliveira apresenta livro na Gerações
O Dr. Gonçalves Oliveira, apresenta, no próximo dia 28 de
abril, às 11 horas, no pátio do solar da Associação Gerações,
na Avenida Humberto Delgado, o seu novo livro de poesia
para crianças, intitulado “Lições Rimadas”, com ilustrações
fantásticas de Romão Figueiredo e apresentação de Mário
Martins, Presidente da Direção da instituição. O convite para
a cerimónia está a ser feito pelo Jornal “Diário do Minho”, no
âmbito do centenário da sua publicação.
O Dr. J. M. Gonçalves de Oliveira, conhecido por entre as
mães e os pais e as suas crianças, apenas pelo nome mais
pequeno e mais carinhoso de Dr. Oliveira, é um homem e um
médico notáveis. É Diretor do Serviço de Pediatria do Centro
Hospitalar do Médio Ave, em que está inserido o Hospital de
Famalicão e é também, entre muitos outros afazeres de voluntariado criativo, persistente e empreendedor, com ligações
à escrita e à solidariedade social, diretor da Revista “Ecos do
Minho”, órgão oficial da Associação Pediátrica do Minho, há
doze anos consecutivos.
A “Ecos do Minho” tem uma história já longa e imensamente produtiva em trabalhos de natureza científica direcionados
em grande escala para a Pediatria e para as “doenças das
crianças”. “A abrir” a revista lá está sempre o “editorial” do Dr.
Oliveira, escrito sempre com a sabedoria e o conhecimento de quem sabe da realidade, desafia os problemas e está
atento às pessoas. Vale sempre a pena lê-lo em qualquer
circunstância porque os pensamentos que a escrita ajuda a
“formatar” são também um desafio ao “estaticismo” e à resignação.
O Dr. Oliveira é daquelas pessoas que, com uma simplicidade extrema, tem a capacidade rara de enfrentar os grandes problemas, consciente que está que não são os gestos
majestáticos que fazem andar o mundo. Sobretudo, sente
como poucos a necessidade de “abrir” o hospital ao exterior,
aos espaços públicos e às pessoas, “libertando-o” das “quatros paredes” que o sustentam fisicamente e dos enormes
corredores onde o sofrimento e a ansiedade “passeiam” em
liberdade.
Não terá sido assim, por mero acaso, que o Serviço de

Pediatria da Centro Hospitalar do Médio Ave obteve recentemente um prémio nacional e viu dois artigos científicos publicados em revistas internacionais da especialidade. O incentivo do Dr. Oliveira foi também determinante nestas distinções.
Além disto tudo, o Dr. Oliveira é comendador, um título que
lhe foi dado recentemente pelo Presidente da República, pelo
seu trabalho e dedicação em prol da solidariedade e da ação
social. Acima de tudo, o Dr. Oliveira é um homem bom e uma
boa pessoa.

“Lições Rimadas”
O Dr. Oliveira já publicou centenas de crónicas no Jornal
Diário do Minho e no Jornal Cidade Hoje e livros de crónicas
onde nos põe à frente, em conjunto, aquilo que já escreveu
nos jornais.
Agora o Dr. Oliveira que escreveu quase sempre em prosa, com um intervalo para as “lides” poéticas, decidiu escrever um livro “em versos” para crianças. É, em simultâneo, um
livro de poesia e um livro de poemas para crianças.
Neste livro do Dr. Oliveira, as palavras não são incêndios
como no poema de Eugénio de Andrade. São cristais que
brilham e são orvalho fresco e suave que acaricia a vida de
todos, sobretudo das crianças.
Antigamente, eram as musas, as filhas do deus grego
Zeus, que inspiravam os poetas. A musa Calíope era a patrona, a inspiradora da poesia épica, a poesia dos cavaleiros

e das batalhas, e a musa Érato era a inspiradora da poesia
amorosa.
Não foram estas musas que inspiraram o Dr. Oliveira
neste livro de poemas chamado “Lições Rimadas”. Neste livro, a inspiração do Dr. Oliveira vem de muitos animais, uns
maiores, outros mais pequenos, uns mais brincalhões, outros
mais sisudos. São eles “O Porquinho Chinês, “O Gato Pingente”, “O Texugo Barrigudo”, “O Elefante Catita”, “O Coelho
Folião”, “O Pimpão” que é um cão, “O Golfinho Cintilante”, “O
Ratinho Comilão”, “O Pavão Fanfarrão”, “A Andorinha Branca” e “O Rei Leão”.
Todos estes animais simpáticos, através de poemas, nos
ajudam a ter comportamentos e atitudes sensatas e dão-nos
indicações para termos uma vida melhor… São palavras e
ações dos animais que são lições para todos nós!
“O Porquinho Chinês” ensina-nos a não comer com rapidez; “O Gato Pingente” a lavar os dentes; “O Texugo Barrigudo” remete-nos para a roda dos alimentos; “O Elefante
Catita” diz-nos que devemos respeitar os mais pequenos e
as pessoas portadoras de deficiência; “O Coelho Folião” a
ouvir e respeitar os mais velhos e os pais; “O Pimpão” que é
um cão a andar com cuidado na rua; “O Golfinho Cintilante”
diz-nos que é importante aprender a nadar e não fugir dos
pais; “O Ratinho Comilão” diz-nos que não devemos mexer
no que está quieto; “O Pavão Fanfarrão” ensina-nos que a
vaidade em demasia destrói a alegria; “A Andorinha Branca”
propõe-nos o respeito por quem é diferente e, finalmente, “O
Rei Leão” diz-nos que a grandeza é sempre uma aparência
e nunca é real…
É assim que o Dr. Oliveira nos surpreende com estas “Lições Rimadas”, um livro muito bem decorado e um livro muito
bem escrito, um livro para a nossa vida quotidiana.
Temos que continuar a pedir ao Dr. Oliveira que adquira
o hábito de inventar histórias e que as transmita através das
palavras juntas em outras “Lições Rimadas”. Os seus amigos – que são muitos – não deixarão de marcar presença na
apresentação das “Lições Rimadas”.
MÁRIO MARTINS
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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 quinta 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.
… “A Esperança nossa de
cada dia” …
A Esperança é uma palavra que se trata de um
simples posicionamento e
estado emocional que denota algo que é aguardado
ansiosamente, como desejo de obter uma resposta e
solução quase que imediata
de uma situação existente
nas circunstâncias de nossa
vida. É acreditar na possibilidade de se alcançar o que
desejamos ainda que pareçam impossíveis.O ditado

Leitura Bíblica:
“E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo
nosso Deus e Pai, que nos amou,
e em graça nos deu uma eterna consolação
e boa esperança, console os vossos corações,
e vos conforte em toda a boa palavra e obra.”
II Tessalonicenses 2:16-17

popular afirma que, “a Esperança é a última que morre”.
Embora seja muito bela, a
sua mensagem não é verdadeira. A Esperança não morre! Pois, uma pessoa esperançosa tem motivação para
viver, sonha e luta sempre
pensando que tudo vai dar
certo. Por isso precisamos
lutar contra o pessimismo
e alimentar nossa alma de
esperança para sonhar com
um futuro melhor com fé na
Palavra de Deus.
Eu tenho e alimento uma
Esperança, cada um de nós,
nutrimos também uma Esperança. Mas pergunto em
que consiste esta Esperança?Recentemente, através
de uma organização mundialmente conhecida, a Associação Billy Graham, dos
EUA, que leva o mesmo

nome de um dos maiores
Evangelistas mundiais e reconhecido internacionalmente, e que, infelizmente faleceu neste início de ano. Fez
um magnífico e belo trabalho, como também marcante em Portugal, o “Festival
da Esperança”, em Campo
Pequeno-Lisboa,que já foi
realizado em 53 outros países. A ênfase da mensagem
evangelística foi Esperança,
totalmente baseada na Bíblia
Sagrada, onde nos mostrou
e trouxe uma revelação, que
só no Senhor Jesus Cristo,
encontramos o Amor, a Paz,
o Perdão e a verdadeira Esperança, que não se esmorece, em Nova Vida. Vimos
testemunhos pessoais verídicos de pessoas simples e
comuns, e, até bem conhecidas por nossa sociedade,
que infelizmente, por alguns,

que discriminam e desvalorizam o verdadeiro sentido
de uma Vida Espiritual, que
é uma Realidade para cada
um de nós, seres humanos,
aceitando ou não.Verdade é
também, que há muitos no
meio religioso que se aproveitam da simplicidade e
da fé das pessoas.Porém,
poucos sabem, outros ignoram, não se importando para
o que o nosso verdadeiro
Deus Criador e Dono de todo
o Universo, deixou para nós,
os Seus filhos, toda a diretriz,
ou seja, um manual, não de
costumes - A Bíblia Sagrada
- mas de ensinos, advertências, promessas e bênçãos
de uma Vida excelente e que
lhe agrada. Que possamos
depositar a nossa Esperança, no Filho de Deus, Jesus
Cristo, pois foi Ele que nasceu, viveu para nos ensinar
tudo em relação ao Reino
de Deus e viver para Deus,
como Ele também, padeceu
e morreu, mas … ao terceiro dia ressuscitou. Portanto
está vivo, para mim e para ti,
Ele é a nossa viva e verdadeira Esperança Eterna.
Oremos ao Senhor com
Fé: … Pai Amado, que nes-

te momento a Tua infinita
Graça, faça parte de todas
as circunstâncias de minha
vida. Entrego e confio a Ti
a minha vida, através do
Senhor e Salvador Jesus
Cristo, e peço, que através
da Tua grande misericórdia,
seja a minha Esperança renovada e que eu tenha contigo, inúmeras experiências
em todas as áreas da minha
nova vida. Obrigado Senhor
… Amém!…Deus vos abençoem grandemente, com
toda a sorte de bênçãos, em
nome de Jesus. Vivamos
hoje e sempre: “de bem com
Deus … & … de bem com a
Vida!” ... Ele é contigo, descubra isto!

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.

“Leia todos os dias a Bíblia Sagrada - Ela é a Palavra Soberana de Deus, para
o Nosso Coração.”
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DIVERSOS

PRECISA-SE
Funcionária para
café e restaurante.

ALUGA-SE

PRECISA-SE

VENDE-SE
Recheio de casa
em St.º Tirso.

TLM.: 964 111 887

VENDO

T1+1 alugado para
investidores. Renda 280€.

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

ARRENDO

Loja em Calendário
c/ 140m² para café
ou tasquinha.

TLM.: 969 994 181

TLM.: 967 441 465

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

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

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

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

T3 todo mobilado
c/ aparcamento.

Loja em Arnoso
Stª Eulália, loteamento
STª Eulália Parque.

VENDO
VENDO

VENDO

TLM.: 969 994 181

VENDO
Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

VENDO

Recheio de casa
TLM.: 915 776 052

PASSA-SE

ALUGO

ALUGO

TLM.: 913 433 287

ALUGO

Restaurante, todo equipado
junto ao centro de emprego
e Casa das Artes.

TLM.: 967 567 045

ALUGO

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

VENDO - 969 010 914

HABITAÇÃO

LANDIM
TRAVESSA DA LAMELA
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€

TERRENO

LANDIM JUNTO À A7
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€

TLM.: 913 330 904

Chapeiro c/ experiência
e mecânico
megatrónica, eletricista
auto c/ experiência.
Part-time ou full-time.
TLM.: 968 789 067

PRECISA-SE

Empregadas:
ajudantes de
cozinha e auxiliar
de limpeza para
restaurante.
TLM.: 914 343 385

OFERECE-SE

Para trabalhos de limpeza,
tratamento de roupas ou
cuidar de crianças e idosos.

TLM.: 913 298 918

PRECISA-SE

Empregado/a
de mesa e
empregada de copa
para restaurante
nesta cidade.
TLM.: 917 529 676
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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.

www.opovofamalicense.com
CABELEIREIRO
No centro da cidade disponibiliza

espaço de estética c/ manicure e maquilhagem à exploração ou aluguer.

TLM.: 913 415 523

SENHORA

Qualificada, toma conta de idosos.
Vivenda particular em Calendário.
Quarto individual. 24h por dia.

TLM.: 963 856 574

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

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

ADMITEM-SE
25 ANOS DE ATIVIDADE

1 GERENTE DE RESTAURANTE
e SERVENTES PROFISSIONAIS

Para trabalhar em restaurante no Luxemburgo,
entre Abril e Outubro:

ANUNCIE

AQUI!
EM GUIMARÃES

252 312 435

Requisitos: Experiência de Trabalho,
Domínio da Língua Inglesa.
Garantias: Refeições e alojamento,
Salário elevado.
Admitem-se ESTUDANTES para trabalhar na
época de Verão.

Os interessados devem enviar, o mais breve
possível, Curriculum Vitae em inglês, para:

info@aubergevianden.lu

17 de Abril de 2018

RELAX

23

O POVO FAMALICENSE

HOMEM

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

PORTUGUESA

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

TLM.: 910 634 363

PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

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.

FAMALICÃO

VIVIANE

Atendimento de fino trato,
com oral, 69, carícias e

919 162 044
926 598 702

oral, 69 e mi... Nas calmas.

TLM.: 911 158 272

TLM.: 918 081 420

LUCY

Sexy, magra, peito XL,

TLM.: 916 130 100

DVD erótico e ambiente de

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

as posições que gostares.

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

SIMONE

Combinação perfeita para
o teu dia. Muitos beijinhos,
relação envolvente c/
acessórios e massagem.
Todos os dias.

luxo. Não atendo números
privados e fixos.

TLM.: 913 441 183

TLM.: 915 637 044

GABI

MARCINHA

GABRIELA

Olá amores, sou a Marcinha, uma
ninfetinha de 19 aninhos, toda natural,
somente hormonizada, recém chegada
do Brasil, sou completíssima, ativa
e passiva, realizando todas as suas
fantasias, 69 bem gostoso, oral quente e
guloso, bumbum lisinho e faminto, adoro
linguar um butãozinho rosa bem limpo
e cheiroso... ão tenho pressa, tesão e
muirto leite! Tudo com total higiene fica
mais gostoso!

Safadinha, mimosa,
bem gostosa.
TLM.: 915 778 927

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

1.ª VEZ

DOMINICANA

910 176 945

Mulher Especial.

TLM.: 915 130 585

1.ª VEZ EM
PORTUGAL

TLM.: 915 044 776

21 Anos de pura ousadia.
Mulherão, dona de curvas
salientes, bons peitos
p/ boa espanholada.
O picante. Venha conhecer
essa brasa cheia de folgo.

Morena, peito XXL para
uma boa espanholada.
Ray quentinha ad an e um
bom 69. Prazer garantido.

TLM.: 960 361 538

TLM.: 910 094 959

FAMALICÃO

MENINA

1.ª VEZ

PÉROLA AFRICANA
27 anos, completa, muito
meiguinha, seios fartos, oral
delirante, beijos e carícias.

TLM.: 920 170 278

Corpo de
boneca,
mamas XL,
boca de mel,
greluda, 69 a
vontade.
918 081 000

INDIAZINHA
Amazonense,
doce menina,
meiga,
carinhosa,
O natural,
69 delicioso,
pele macia,
safadinha
s/ pressas.
917 695 497

+ AMIGA. Jovem 25 anos, fotoreal,
meiga, adora mi*, 69,
espanholada, posições delirantes,
O gostoso e guloso, massagem
com acessórios. Prazer total.
Atende em lingeri.

1.ª VEZ
ESPANHOLA

NOVIDADE

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

MADALENA

TLM.: 926 556 651

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

TLM.: 915 104 229

TLM.: 939 742 948

Em Famalicão. Completa,
morena clara, magra, alta.
Se quer passar um bom
momento ligue-me.
Foto Real.
CHINESINHA
MESTIÇA

Linda, momentos
inesquecíveis, ambiente
sedutor. Faço
deslocações a hotel
e motel massagens e
acessórios.

EXTRA NOVIDADE

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

TLM.: 920 558 952

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

A ABALAR
FAMALICÃO

Loira TOP. Alto nível, mulherão com
curvas perigosas, O guloso, 69, mi...,
rabão, prontinho, Peito XXL para boa
espanholada. Foto Real. Vais delirar
de tanto prazer. Também casais com
massagem erótica, protáica. Acessórios.

TLM.: 912 372 071

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

ASTRÓLOGO MÉDIUM AFRICANO
PROFESSOR N’ BEMBA
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 A FELICIDADE RENASÇA EM SI, EXPONHA OS SEUS PROBLEMAS E SEJA FELIZ.

Para assuntos com importância aceito deslocações ao domicílio e mesmo para o estrangeiro.
PROTEJA-SE E ABRA OS SEUS CAMINHOS COM DOM INCONTESTÁVEL
* 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

