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A descentralização
de competências para
as autarquias, por parte
do Governo, está a gerar
descontentamento
junto de muitos autarcas.
O presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão
inclui-se nos descontentes.
Ao “Povo Famalicense”,
lamenta que se possa estar
a perder a oportunidade
de fazer uma verdadeira reforma.
Aliás, diz que “chamar reforma
a isto é insultuoso”,
e lamenta que a proposta
endereçada pelo Terreiro do Paço
se limite a fazer dos municípios
“tarefeiros” do Estado.
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Flagrante de um proprietário permitiu identificação e detenção do indivíduo

Mecânico que furtava Toyota Hiace’s
condenado a seis meses de prisão domiciliária

Foi condenado a seis meses de prisão, domiciliária
com pulseira electrónica, o
mecânico apanhado em flagrante há cerca de um ano
quando tentava furtar uma
carrinha Toyota Hiace no antigo campo da feira. A leitura
da sentença teve lugar na
passada semana no tribunal de Famalicão, e foi lida
na ausência do arguido, que

tem antecedentes criminais
por crimes de idêntica natureza.
O caso remonta há cerca
de um ano. O indivíduo, com
cerca de 50 anos, foi surpreendido pelo proprietário
da viatura, que o reteve até
à chegada da PSP ao local.
À data, as autoridades policiais já tinham registados
pelo menos três roubos de

viaturas da mesma marca e
modelo naquele local, motivo pelo qual o indivíduo ficou
conhecido pelo assaltante
das Toyota Hiace’s.
Há um ano, a detenção
só foi possível porque o proprietário da viatura se dirigia
para ela no preciso momento em que o assaltante a
abordava. Ao que apurámos
à data, preparava-se para

abrir a carrinha com uma de
várias chaves falsas que trazia consigo. O dono agarrou
o indivíduo e manteve-o manietado até à chegada das
autoridades, enquanto um
cidadão anónimo, que foi em
seu auxílio, ligou para a PSP
e a chamou ao local.
Segundo a acusação, as
viaturas eram vigiadas pelo
arguido até momento oportu-

Jovem de 17 anos atropela 9 pessoas
em local conotado com corridas ilegais

Nove pessoas foram atropeladas, na noite do passado
domingo, no Lago Discount,
em Ribeirão, local onde há
registo de corridas ilegais.
A condutora, de 17 anos de
idade, despistou-se e foi embater num grupo de pessoas
que habitualmente se aglomera naquele local para assistir aos piões e acrobacias
dos aceleras.
A jovem, sem carta, fugiu
do local. Entregou-se posteriormente à GNR e durante o
dia de ontem (segunda-feira)

terá sido presente a juiz de
instrução.
Os nove feridos têm idades compreendidas entre os
19 e os 52 anos, e sofreram
apenas ferimentos ligeiros.
Encaminhados ao Hospital
de Famalicão, já todos tinham tido alta hospitalar até
ao dia de ontem, segunda-feira.
O espaço comercial está
no radar as autoridades há
vários anos, devido à ocorrência de corridas ilegais
de automóveis. Nos últimos

anos a GNR tem efectuado
várias operações de dissuasão no local, com identificação de condutores e apre-

ensão de veículos, mas o
fenómeno vai persistindo.
S.R.G.

no de as furtar. Na altura da
detenção, o assaltante teria
na sua posse quase uma dezena de chaves, todas elas
de carrinhas daquela marca
e modelo.
Na altura a PSP identificou ainda um segundo homem, na casa dos 70 anos,
por suspeitas de cumplicidade com o arguido agora

condenado, uma vez que
terá sido este a conduzi-lo
ao antigo campo da feira. No
entanto, não procedeu qualquer acusação sobre este,
que desconheceria as intenções do arguido quando lhe
pediu que o levasse até ali.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Jantaram juntos
e ela acabou agredida
e abandonada
na estrada

Uma mulher de 75 anos foi agredida e abandonada na
avenida do Brasil, à entrada da cidade, por um amigo ao
qual terá recusado dar 50 euros. A vítima terá sido agredida a murro ainda no interior da viatura em que seguiam
ambos, e depois atirada para fora daquela.
O incidente terá tido lugar cerca das nove da noite da
passada terça-feira. Vítima e agressor, conhecidos, terão
jantado juntos. Após o jantar e já em viagem, o agressor,
um homem na casa dos 50 anos, terá pedido 50 euros à
vítima. A recusa desta motivou uma discussão que terá
culminado com agressões a soco. Depois de agredir a mulher, o condutor tirou-a do carro e abandonou-a apeada
na Avenida do Brasil, onde acabou sendo socorrida por
pessoas que passavam àquela hora no local.
A vítima recebeu tratamento no Hospital de Famalicão.
A PSP tomou conta da ocorrência.
S.R.G.
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Hospital Narciso Ferreira é o primeiro do país
com acreditação da Direcção Geral de Saúde
O Hospital Narciso Ferreira (HNF), de Riba de Ave, é a
primeira unidade hospitalar do país a receber o diploma de
Hospital Acreditado pela Direcção Geral de Saúde (DGS). A
distinção, que constitui mais um marco histórico para a Santa
Casa da Misericórdia de Riba de Ave (SCMRA), que tutela a
valência, foi formalizada no final de Junho, no âmbito da Conferência Ibero-Americana da Qualidade na Saúde, realizada
pela Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a qual contou com a presença do ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes.
Em nota de imprensa SCMRA adianta que esta acreditação em saúde é considerada uma das “prioridades estratégicas do Ministério da Saúde para o período 2015-2020, e tem
como objectivo principal o reconhecimento público da qualidade atingida nas organizações prestadoras de cuidados de
saúde, através de uma avaliação externa e objectiva da competência por pares”. Segundo o HNF, o modelo de qualidade
adoptado para Portugal pela DGS é o modelo ACSA (Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía), “por ser o que melhor se
adapta aos critérios definidos na Estratégia Nacional para a
Qualidade em Saúde, e por constituir um modelo consolidado
e reconhecido, concebido para um sistema público de saúde
de organização semelhante ao português”.
O hospital adianta que o processo iniciou-se a 30 de novembro de 2016, através de uma candidatura “voluntária e inserida na expectativa de que todas as unidades de saúde têm
de ver avaliadas as suas práticas de acordo com as Normas
Internacionais de Qualidade”. A convicção dos responsáveis
do HNF é de que “uma unidade de saúde acreditada é uma
unidade com reconhecimento de mérito”.
Com esta distinção, o HNF inscreve mais uma data na sua
história, ao tornar-se na primeira unidade hospitalar do país a
ser certificada na sua totalidade pelo Modelo de Certificação
do Ministério da Saúde. Salazar Coimbra, administrador-delegado da SCMRA e diretor clínico do HNF, sublinha que a
qualidade é uma meta inatingível, na medida em que este é
um “processo contínuo, no qual os profissionais e as institui-
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primeiras décadas o hospital foi financiado por donativos das
empresas do grupo Ferreira, que assumiram todos os custos
até que a instituição obtivesse recursos próprios. Dedicava-se essencialmente à assistência aos mais pobres e carenciados da região, procurando, no entanto, junto de quem podia a obtenção de receita dos serviços que prestava.
S.R.G.

ções se devem focar, tentando sempre melhorar, procurando
corrigir os erros e as suas causas”. O responsável aproveita
para dedicar esta conquista “a todos os profissionais do hospital,bem como para aos utentes que acedem à nossa Instituição, visto serem eles o foco central dos cuidados de saúde
no Hospital Narciso Ferreira”.

Mais de 610 actos médicos/ano
O HNF, que desde 2010 presta cuidados de saúde em complementaridade aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde,
nos termos do Protocolo de Cooperação entre a União das
Misericórdias Portuguesas e o Ministério da Saúde, realiza
anualmente mais de 610 mil actos médicos (seis mil cirurgias
em regime convencional e ambulatório, 50 mil consultas de
especialidade, faz 55 mil atendimentos permanentes, 200 mil
actos complementares de diagnóstico e terapêutica, e 300
mil tratamentos de medicina física e reabilitação.
O Hospital da Misericórdia de Riba de Ave passou a adoptar a designação de Hospital Narciso Ferreira em 1933, em
homenagem ao patrono e pai do primeiro Provedor, Raúl Ferreira, Conde de Riba de Ave, que falecera nesse ano. Nas
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Proposta do Governo para descentralização de competências gera descontentamento

“Chamar reforma a isto, é insultuoso”,
censura o presidente da Câmara
O país está a “perder a
oportunidade” para encontrar uma solução de fundo
para a tão ansiada descentralização de competências
para as Câmaras Municipais.
Esta é a posição que Paulo
Cunha assume no rescaldo
de uma proposta do Governo, que faz das autarquias
meras “tarefeiras” da administração central, cerceando-lhes qualquer autonomia
administrativa em áreas essenciais dos serviços públicos.
“Chamar reforma a isto é
insultuoso!”, critica mesmo.
Não só pelo que não traz de
novo, atalha, mas também
pela forma como não dignifica as Câmaras Municipais
enquanto agentes da governação próximos das populações e das suas necessidades. Para além disso,
lamenta o autarca, a proposta deita por terra “condições
que nunca se conjugaram”
- as de um amplo debate
nacional e consenso político

alargado -, para desembocar numa mera operação de
“cosmética”, sem qualquer
impacto na melhoria dos
serviços prestados às populações.
No caso concreto de Vila
Nova de Famalicão, que há
anos já assumiu competências na área da Educação
(nos termos do programa
“Aproximar”), que não tem
qualquer valências de habitação estatal, e “não recebe
um cêntimo do Estado” na
Cultura, a descentralização
de competências reduz-se
ao “insignificante” na área
da saúde, uma vez que até
a área social foi deixada de
fora desta proposta do Governo, não obstante a disponibilidade municipal.
A Câmara de Vila Nova
de Famalicão já deu a conhecer a sua posição sobre
a proposta à Associação Nacional de Município, e aguarda entretanto pela evolução
do processo.

“Satisfação
nenhuma”

Sem
rodeios,
Paulo
Cunha refere que a “satisfação com a proposta do Governo é mesmo nenhuma”.
Defensor acérrimo de uma
governação próxima das populações, e convicto de que
as autarquias são, na prossecução desse objectivo,
o melhor interlocutor para
maior eficácia e eficiência
na aplicação dos recursos
humanos e financeiros, o
autarca considera que este
Governo desperdiçou “condições que nunca existiram”.
Invoca o acordo político alargado, nomeadamente com o
PSD, e o “suporte inequívoco
da Associação Nacional de
Municípios e Associação Nacional de Freguesias”, para
lamentar que em vez de “um
passo a sério, este Governo
tenha dado um passinho,
que não avançou mais do
que um milímetro”.

Municípios de estrutura idêntica
recebem 15 e 18 vezes mais
A proposta do Governo, a que “O Povo Famalicense” teve acesso, prevê a transferência
de 648,572 euros para o concelho, em matéria de novas tarefas a executar no âmbito da
saúde. Aqui estão vertidos os custos com funcionários, mas também custos com imóveis
próprios ou arrendados.
No caso concreto de Vila Nova de Famalicão, o documento indica uma despesa de
16,134 euros para um total de 21 funcionários, 103,675 euros para despesas com os imóveis, e ainda 528,762 euros de custos globais de funcionamento.
No entanto, o documento do Governo apresenta algumas incongruências, quando se
compara a realidade transcrita do concelho de Vila Nova de Famalicão com a de municípios de diferente ou idêntica dimensão em matéria de recursos afectos à saúde. Por
exemplo, para Famalicão contabiliza-se um custo de 16,134 euros para 21 funcionários,
quando, no município de Vila Nova da Barquinha, se encontra inscrita uma despesa bem
superior, de 54,019 euros, para apenas quatro funcionários. Para Vila Franca de Xira, onde
o Governo identifica 24 funcionários, a verba afecta no quadro resumo é de 286,738 euros.
Ou seja, um montante quase 18 vezes superior ao de Vila Nova de Famalicão quando as
estruturas de saúde têm apenas mais três funcionários. Já em Viseu, onde se encontram
identificados 22 funcionários, apenas mais um que Famalicão, a despesa com pessoal
inscrita na proposta é de 245,114 euros, mais de 15 vezes superior.
Analisando a proposta,
Paulo Cunha considera,
aliás, que este “passinho
chega a ser pouco digno”,
quando atribui tarefas aos
municípios, nomeadamente
na área da saúde, que não
acrescentam nada. “Aquilo
que vai ser transferido para
os municípios é pagar a conta da luz, pagar a conta da
água, pagar a limpeza do
edifício e a manutenção ordinária, que é a substituição da
telha ou o vidro que partiu.
Não é remodelar o edifício,
não é mexer nos horários de
funcionamento, não é deslocalizar equipas médicas
para zonas de proximidade”,
revela acerca daquela que é
a proposta aplicável ao concelho de Vila Nova de Famalicão. “Não há nenhuma

autonomia administrativa! As
Câmaras Municipais serão
meras tarefeiras na área da
saúde…”, esclarece.

Diferença está
em quem passa
o cheque
Consciente dos problemas existentes em várias
valências de cuidados de
saúde primários, deixa claro que “o que aí vem não vai
permitir à Câmara Municipal
mudar essa política. O que aí
vem é menos que zero. É colocar-nos perante um problema sem nós termos meios
para o resolver”. A diferença
está em quem paga as contas: “agora, em vez de ser o

presidente da ARS a passar
o cheque é o presidente da
Câmara…”.
A tal operação de mera
“cosmética”, tem a “agravante” de instigar as pessoas a
virar-se para as Câmaras e
não para o Governo sempre
que houver algum problema
na área da saúde a nível
local. Paulo Cunha fala de
“desresponsabilização
do
Governo em relação a uma
matéria em que as Câmaras
Municipais estão disponíveis”, e lamenta que “o Estado esteja cada vez mais perto em termos de distância,
mas cada vez mais longe em
termos de disponibilidade”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Câmara cria Bolsa de Peritos para apoiar
empreendedores nos “primeiros passos”
PROPOSTA FOI APROVADA NA ÚLTIMA REUNIÃO DO EXECUTIVO COM OS VOTOS
CONTRA DO PS, QUE FALA EM “SEMENTEIRA” PARA ANGARIAR “CLIENTELA”

A Câmara Municipal vai
constituir uma Bolsa de Peritos, no quadro do programa
“Famalicão Made IN”, para
apoiar o desenvolvimento
de negócios. A proposta foi
apresentada e aprovada na
passada quinta-feira em reunião pública do executivo,
e tem como objectivo criar
uma retaguarda especializada ao serviço dos empreendedores, disponibilizando
aconselhamento ao nível
contabilístico, económico e
do marketing.
O presidente da autarquia, Paulo Cunha, esclarece que a constituição desta
bolsa vem enquadrar a disponibilidade de muitas pessoas individuais e colectivas
para “ajudar o concelho a
fortalecer a sua competência empreendedora e ajudar
aquelas que estão a dar os
primeiros passos”. O instrumento a criar é, segundo o
edil, em todo semelhante ao
dos empresários/mentores,

criado já há vários anos.

PS contra, em função
dos “riscos”
Os vereadores do PS, que
votaram contra, consideram
que esta Bolsa de Peritos
poderá tornar-se “um espaço
para arranjarem clientela”.
Para Nuno Sá, esta ferramenta coloca mesmo em
causa a “transparência” e
fere a concorrência leal entre actores que partilham um
mesmo sector. “Não queremos que estes peritos façam
sementeira no Made IN para
depois colherem os frutos
ao fim do dia, ou no dia seguinte, com a constituição
da empresa”, alerta o socialista, segundo o qual haveria
outras formas do município
atingir o mesmo fim. Aborda
entidades públicas a actuar
na área do empregos e dos
negócios, as quais entende
que seriam as parceiras na-

turais deste processo.
Nuno Sá alerta para questões de “incompatibilidades”,
“ética” e “concorrência”. Recusa fazer uma acusação,
mas considera que esses
são riscos que se correm
com este modelo.
Paulo Cunha desvaloriza a posição do PS, desde
logo porque todas as pessoas individuais e colectivas com habilitação formal
para o efeito serão aceites
pela Câmara para constituir
esta Bolsa de Peritos. “Não
interessa se são 30, se são
300, ou se são três. Quanto
mais melhor, e são bem vindos ao projecto”, sublinha,
entendendo que não há mal
nenhum caso as pessoas
se “queiram dar a conhecer”
através deste projecto.
“Qual é o problema de um
jurista, que através desta solução voluntária, e sem qualquer tipo de compensação
financeira, exercitar os seus
conhecimentos, dando uma

informação, com carácter informal, como forma de ajudar
aquela potencial empresário
a ficar informado acerca dos
requisitos que ele tem, que
cumprir? Qual é o problema
disto?”, questiona, e enquadra: “vamos admitir que mais
tarde esse empresário avançou com a empresa e reteve
na memória aquela jurista, e
o vai contratar para prestar
serviços. Não vejo qual é o
problema disso? Não estamos a distorcer as regras do
mercado, porque já hoje isso
pode acontecer”.
O edil entende que a
“cautela” é necessária, mas
acrescenta que é também
preciso “arrojo” e “dar passos que nunca foram dados”.
Acusa o PS de “posição calculista, reservada, conformista, de quem prefere nada
fazer a fazer alguma coisa,
apesar de alguns riscos que
podem acontecer”. Crítico,
alega mesmo que o PS “não
tem audácia, e por isso é que

nós somos Câmara e eles
são oposição”.

Concelhia denuncia
“opacidade”
A concelhia do PS também tomou posição sobre
a proposta, em comunicado
assinado pelo líder Rui Faria, e no qual refere que “a
Câmara Municipal deveria
abster-se de atribuir qualidades e dar vantagens competitivas a profissionais privados que visam o lucro, nos
domínios da contabilidade,
economia, direito e marketing, porque tal desvirtua a
livre concorrência e potencia
a criação de situações de
favorecimento, desde logo
daqueles que o senhor presidente e a sua maioria na
Câmara Municipal considerarem que tem “experiência
de articulação com o Município, nas áreas a credenciar
ou conexas”.
No comunicado, o líder

acusa o edil de “seguir um
caminho de mistura perigosa entre público e privado,
entre fins de interesse público e pessoas que, pela
sua natureza, prosseguem
fins lucrativos”, considerando ainda que “esta proposta
não acautela os riscos de
distorção da concorrência e
conflitos e interesses que a
mesma potencia”, promovendo, pelo contrário, afirma, “a
opacidade e o favorecimento
subjetivo com grave prejuízo
da transparência”. Para Rui
Faria a proposta do executivo assenta num “modelo errado” e “sem transparência”,
pelo que o PS “não deixará
de denunciar e combater
com determinação mais uma
decisão que poderá beneficiar uns quantos e alimentar
um sistema, mas claramente
afasta, divide e prejudica os
Famalicenses pela sua falta
de democraticidade e transparência”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Ruivães: nova ala do cemitério
já está em condições
de ser utilizada
A Junta da União de Freguesias de Ruivães e Novais
já conseguiu sanar a falta
de licenciamento da obra de
alargamento do cemitério de
Ruivães. Isso mesmo adianta o presidente da autarquia
local, Duarte Veiga, segundo
o qual a Direcção Geral de
Saúde (DGS) já emitiu parecer favorável à instalação,
o que permite ultrapassar o
constrangimento processual
que mantinha a área de ampliação sem poder ser utilizada.
A anuência da DGS data de 26 de Junho último. Com ela, sublinha o autarca, foi sanada a
questão do licenciamento, e acauteladas alterações ao projecto inicial no sentido de garantir
que estão a ser cumpridas todas as distâncias legais relativamente a vizinhos do cemitério de
Ruivães. Atento a situações que acabaram por desembocar num conflito judicial ainda sem
desfecho, como com o alargamento do cemitério de Riba de Ave, Duarte Veiga revela que
procurou “consensualizar” ao máximo a intervenção junto dos confrontantes. O objectivo da
Junta, revela, foi o de salvaguardar distâncias para evitar que a utilização do espaço pudesse
gerar conflitos passíveis de contencioso judicial. “Analisamos bem a lei, que é bastante antiga,
e optamos por abdicar de algumas sepulturas para não correr riscos e evitar conflitos futuros
com vizinhos”, revela, assumindo alterações ao projecto inicial da obra que já foi dada como
concluída em Setembro do ano passado.
Entretanto, o autarca local adianta que estes meses de impasse até à obtenção de parecer
favorável da DGS não trouxeram constrangimentos de maior. A excepção foi o caso de uma
família, que já havia adquirido espaço na nova ala, e que se viu impedida de o usar para uma
transladação. Contudo, remata, a própria família encontrou solução recorrendo a um jazigo
de família.
S.R.G.
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A qualidade conquista-se…

Como em tudo na vida, também na saúde,
uns cultivam a obsessão de tudo criticar e de tudo
depreciar, enquanto outros vão em frente e
conseguem resultados! Está neste último grupo
(felizmente um grupo que se vai afirmando contra
todos aqueles que querem “mitigar” e “ofuscar”
o brilho do Serviço Nacional de Saúde), o Hospital de
Riba que consegue motivar todos os seus
profissionais, levando-os a superar barreiras,
traduzidas nos excelentes resultados que, ano após
ano, consegue apresentar. Enquanto uns falam
sistemática e intensamente de “exaustão”,
vulgarizando a palavra e o seu conteúdo e significado,
há quem aposte quotidianamente na conquista
de novos objetivos e em atingir novas metas,
combatendo com resultados a exaustão.

1. Hospital de Riba de Ave
Tive, nos últimos anos, um conjunto vasto de contatos com o
Hospital de Riba de Ave. Também já por várias vezes me referi
aqui a iniciativas e projetos do hospital, salientando sempre a
sua capacidade de inovação e a vontade sustentada de percorrer novos caminhos e procurar alternativas para os problemas,
num setor difícil e exigente como é o setor da saúde.
Como em tudo na vida, também na saúde, uns cultivam a
obsessão de tudo criticar e de tudo depreciar, enquanto outros
vão em frente e conseguem resultados!
Está neste último grupo (felizmente um grupo que se vai afirmando contra todos aqueles que querem “mitigar” e “ofuscar”
o brilho do Serviço Nacional de Saúde), o Hospital de Riba que
consegue motivar todos os seus profissionais, levando-os a superar barreiras, traduzidas nos excelentes resultados que, ano
após ano, consegue apresentar.
Enquanto uns falam sistemática e intensamente de “exaustão”, vulgarizando a palavra e o seu conteúdo e significado, há
quem aposte quotidianamente na conquista de novos objetivos
e em atingir novas metas, combatendo com êxitos atrás de êxitos a exaustão e o cansaço, dando razão a todos aqueles que
pensam que estes “males” se dissipam e se combatem com o
trabalho persistente e criativo. E aqui está de novo, com todo o
mérito e merecimento, o Hospital de Riba de Ave.

À semelhança do Hospital de Braga (e também do Hospital
de Famalicão e do Centro de Saúde da Cidade, com exceções
que nunca têm explicação), os recursos humanos do Hospital
de Riba de Ave provam, em todas as circunstâncias, que estão
ali, nos seus serviços, com uma missão bem definida: atender
e servir pessoas fragilizadas pela doença e com medo do “desconhecido”. Sendo de uma extrema simpatia, não deixam de ser
extremamente profissionais.

2. Qualidade e “exaustão”…
A comunicação social, nomeadamente os jornais locais de
Vila Nova de Famalicão, noticiaram, na semana passada, que
o “Hospital Narciso Ferreira, de Riba de Ave (…) é a primeira
unidade hospitalar em Portugal a atingir a acreditação global
pelo Departamento da Qualidade na Saúde da Direção Geral da
Saúde (DGS).” Não se trata da cerificação da qualidade parcial
de um ou outro serviço, mas de uma certificação total que integra todos os serviços do hospital, desde a receção à urgência,
passando pelas consultas externas, internamentos, blocos operatórios e cirurgias e todos os outros serviços que integram um
hospital de média dimensão como é o Hospital de Riba de Ave.
De salientar que a “acreditação da qualidade” em saúde é
um dos objetivos estratégicos do Ministério da Saúde e, neste
domínio (um domínio essencial), o Hospital de Riba de Ave vai
à frente! E esta posição cimeira é tanto mais de enaltecer quanto, segundo a Administração do Hospital, a candidatura para a
acreditação da qualidade pelo modelo do Ministério da Saúde
“foi uma candidatura voluntária e inserida na expetativa de que
todas as unidades de saúde têm de ver avaliadas as suas práticas de acordo com as normas internacionais de qualidade”.
Estamos, portanto, perante um desafio que os profissionais
do hospital (médicos, enfermeiros, ajudantes, pessoal técnico e
auxiliar e a própria administração do hospital) decidiram voluntariamente aceitar, certos de que, através dele, receberiam os incentivos e a formação necessária, para prestarem aos doentes
um serviço ainda com mais qualidade.
Isto, sim, é de enaltecer e de louvar. A organização, no seu
todo, tem que querer atingir novos “patamares” de excelência e
de qualidade. Só assim é que estas “grandes batalhas” se conseguem vencer.
Se, pelo contrário, quais “bichos da madeira”, estivermos
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sempre a “esburacar”, à procura de problemas onde eles não
existem, chegaremos facilmente a um estado de cansaço e de
“exaustão”. Está provado que a procura “masoquista” de complicações é a “mãe” de todas as complicações…
Salazar Coimbra, Diretor Clínico do Hospital de Riba de Ave,
sabe do que falar ao dizer que a “qualidade total nunca se atinge”. Mas sabe também que a qualidade é “um processo contínuo, no qual os profissionais e as instituições se devem focar,
tentando sempre melhorar, procurando corrigir os erros e as
suas causas.”
Com os profissionais do setor da saúde e com os profissionais de qualquer outro setor de atividade não existe outra forma de estar, de fazer e de agir. Até porque isso é um excelente
“calmante” para combater a “exaustão” de que tanto se fala nos
dias de hoje.

3. Notas e comparações…
A comunicação social revelou também na semana passada
que o Hospital de Riba de Ave “realiza anualmente, em média,
6 000 cirurgias em regime convencional e ambulatório, 50 000
consultas de especialidade, 55 000 episódios de atendimento
permanente, 200 000 meios complementares de diagnóstico e
terapêutica e 300 000 tratamentos de medicina física e reabilitação.” São números interessantes e importantes que comprovam
as mais – valias que o hospital disponibiliza para a saúde dos
Famalicenses e dos concelhos vizinhos.
Seria muito interessante comparar o “realizado” pelo Hospital
de Riba de Ave com o “realizado” por outros hospitais de dimensão igual ou próxima, com recursos humanos idênticos e meios
materiais semelhantes.
As conclusões não deixariam de ser muito interessantes, podendo eventualmente concluir-se (é apenas um dado empírico)
que há hospitais que rentabilizam bem os seus recursos em favor das populações e que há hospitais que estão muito longe de
corresponder àquilo que as comunidades esperam deles.
Não sei se já alguma vez se fez um estudo comparativo destas realidades. Que valia a pena fazê-lo, não tenho quaisquer
dúvidas!
Parabéns ao Hospital de Riba de Ave por ter desejado e por
ter conseguido ser a primeira unidade hospitalar com a certificação da qualidade global!
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Roteiro para a Inovação na Incubadora Made IN

“WestMister”: marca
de meias masculinas
quer vingar no mercado
internacional
O jovem ou homem arrojado, que acompanha as tendências da moda e cuida da
sua imagem. Este é o perfil
do cliente da WestMister, a
marca famalicense de meias
criada pelo jovem Luís Campos, que há dois anos decidiu arriscar num sector bem
conhece, fruto de uma ligação familiar antiga ao sector.
Instalada na Incubadora
Made IN de Vilarinho, foi visitada na passada sexta-feira
pelo presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha, em
mais uma paragem do Roteiro para a Inovação.
Lançada há cerca de dois
anos, a WestMister já está
implantada no mercado nacional, através de 60 pontos
de venda, e também presença em diversos mercados europeus, de onde têm
chegado ecos de satisfação
com a qualidade do produto.
No entanto, Luís Campos assume a ambição de ir mais
além e consolidar a internacionalização da marca. É
por esse motivo que no final
do mês a WestMister estará presente numa feira em
Nova Iorque, a convite de associações sectoriais nacionais, e tem agendada para
Setembro a presença numa
outra feira em Madrid.
Ajustada pelos padrões
de consumo, a marca famalicense também vende online,
um suporte que lhe garante
20 por cento do total de vendas.

Luís Campos mostrou alguns modelos a Paulo Cunha

Para além da internacionalização, Luís Campos levanta o véu sobre a segunda
ambição da marca: a da concepção e fabrico de meias
também para senhora. “A
próxima colecção já vai ter
modelos para senhora”, disse a propósito, acrescentando que será outra a marca
a “empacotar” o projecto.
Nome, não quis adiantar,
mas promete que criará impacto.
Dirigida a um segmento
alto, a WestMister desenvolve dezenas de modelos, do
mais arrojado ao clássico,
em duas colecções anuais:
Primavera/Verão e Outono/
Inverno. O denominador comum ao produto final, garante Luís Campos, é a “qualidade”. O jovem empreendedor
orgulha-se ainda de poder
ostentar o signo da diferenciação, que garante que vai
da matéria-prima ao design

“Famalicão Zen”
de volta a Famalicão
Vila Nova de Famalicão acolhe, de 20 a 22 de julho,
mais uma edição do “Famalicão Zen”. A iniciativa, que se
dedica à saúde e ao bem-estar, contará com demonstrações gratuitas de terapias complementares e alternativas,
workshops e palestras, aulas de Yoga e de meditação, entre outras atividades. O local é p Parque da Devesa.
Do programa desta quinta edição do Famalicão Zen
destaque para a dinamização de duas palestras de alimentação saudável, uma sobre a dieta do paleolítico e outra sobre alimentação curativa; para a realização de uma
aula de Yoga, de Yoga do Riso e de Yoga Tibetano e para
um concerto meditativo.
Promovida pelo R-equilíbrio - Espaço Terapias e Desenvolvimento Pessoal, a iniciativa conta com o apoio da
Câmara Municipal de Famalicão e destina-se ao público
em geral. O horário é o seguinte: sexta: 18h00-23h00, sábado: 10h30- 21h30 e domingo: 10h30-19h00. A entrada
é livre.

e à embalagem.
Num momento em que a
WestMister se lança a novos desafios, Luís Campos
adianta que a empresa estará em condições de gerar
emprego nos próximos meses, sobretudo na área do
design e comercial, alinhada
por essa estratégia de crescimento internacional.
Com produção dividida
dentro e fora do concelho,
sustenta ainda que no futuro
a intenção é concentrá-la em
Vila Nova de Famalicão, consolidada que está a parceria
com a empresa com a qual
coopera no desenvolvimento
técnico dos modelos e fabrico das unidades.
Para Paulo Cunha, projectos como o levado a cabo
por Luís Campos confirmam
a sua convicção de que “o
têxtil tem mais futuro do que
passado”. O edil elogiou a
qualidade do projecto, que
veio afirmar as meias como
elemento essencial do vestuário masculino, rompendo
com o conceito de irrelevância que tiveram no passado,
e saudou a sua afirmação
em apenas dois anos. Paulo
Cunha sustentou que “não
basta produzir com qualidade, é também preciso saber
abordar o mercado”, entendendo que Luís Campos
soube interpretar bem os
dois papéis, e que os resultados estão à vista.
“A WestMister é um excelente exemplo do melhor que
se pode fazer no têxtil em
Vila Nova de Famalicão”, disse ainda, perspectivando um
“enorme potencial de crescimento”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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IPDJ desafia jovens
famalicenses a discutir
Orçamento Participativo
O Instituto Português da
Juventude (IPDJ) escolheu
o município de Vila Nova de
Famalicão para a realização
de um dos Focus Group método de discussão em
grupo -, sobre o Orçamento
Participativo Jovem Portugal
2018 (OP Jovem). A iniciativa
teve lugar na passada quarta-feira na Casa da Juventude, com a presença de um
grupo de jovens representativo da malha institucional
juvenil do concelho e de técnicos do IPDJ, que dinamizaram o encontro e recolheram
as opiniões e contributos dos
jovens de Famalicão para o
processo.
O presidente da Câmara
Municipal, Paulo Cunha, e
o presidente do IPDJ, Vitor
Dias, estiveram presentes
no arranque da iniciativa
para desafiarem os jovens
a aceitarem o desafio que
esta ferramenta lhes proporciona para fazerem valer
as suas ideias e assumirem
ativamente a sua condição
cidadã. Refira-se que o Orçamento Participativo Jovem

é um processo de participação democrática no âmbito
do qual os cidadãos com idades entre os 14 e os 30 anos,
inclusive, podem apresentar
e decidir projetos de investimento público. Abrange todo
o território nacional e o processo reserva o montante
global de 500 mil euros do
orçamento. A apresentação de propostas pode ser
na plataforma eletrónica do
OP Jovem, nos Encontros
de Participação a realizar
em todo o país, como o que
aconteceu ontem em Famalicão, e nos serviços desconcentrados do IPDJ.

Segundo o presidente do
IPDJ, a escolha do município
de Famalicão para a realização de um dos encontros tem
uma razão de ser: “este é um
daqueles municípios onde
os jovens têm sorte. Porque
é um município que aposta
em políticas de juventude e
cria condições para que os
jovens possam ser ativos,
participativos e desenvolver
as suas atividades. Em Famalicão isso acontece e nós
fazemos questão de desenvolver um trabalho em rede e
de parceria que dará seguramente mais resultados.”

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

A falência do Estado
A máscara caiu a António Costa na inauguração
da obra de remodelação do
IP3. O nosso Primeiro-Ministro admitiu aquilo pelo qual
enganou durante 3 anos os
portugueses, dizendo “De repente, toda a gente acha que
é possível fazer tudo, já e ao
mesmo tempo.”.
Grande parte dos portugueses já teria percebido
isso, no entanto, hoje é mais
evidente, pela agora inaudita
frontalidade do Governante.
A realidade do investimento público no nosso país é um
dos factores mais determinantes, no que ao descrédito
do PM diz respeito, percetível
na recente notícia da necessidade urgente de renovação
dos equipamentos da CP: os
comboios são substituídos
por autocarros porque a empresa que faz manutenção
dos equipamentos não tem
pessoal, nem material, e só
conseguiu, até agora, dar
resposta à procura através
de aluguer a empresas espanholas de automotoras.
O nosso Concelho sente
bem este ludibriar do governante, no troço que está a ser
eletrificado da CP entre Nine
e Viana do Castelo. Após a
conclusão da obra não existirá material circulante para a
mesma funcionar.

Outro claro exemplo é
evidenciado no Sistema Nacional de Saúde, este, pela
sua natureza é ainda mais
flagrante. Com a entrada em
vigor das 35 horas, e sem
qualquer preparação para
as alterações necessárias e
não pensadasque ocorreriam
com as equipas de trabalho,
fomos confrontados com a
degradação total dos serviços que prestados aos portugueses, neste pós redução
de horário de trabalho. As
consequências foram imediatas: equipas médicas que
se demitiram, serviços suprimidos, hospitais sem capacidade de resposta, transferências constantes de hospitais.
No entanto, na opinião no
ministro das finanças, tudo
parece bem: Mário Centeno
vem apúblico informar que
sobre a fotografia de crianças
a fazer tratamentos de quimioterapia nos corredores do
Hospital S. João são “notícias
de jornal que não correspondem à verdade”. Os pacientes
é que não puderam concordar com esta opinião.
Por seu turno o bloco defende por um lado o SNS e
logo de seguida todo o seu
contrário. Se de um lado
alude para o facto das denúncias dos técnicos dos
hospitais serem graves, logo

a seguir diz que está haver
um empolamento da falta de
pessoal pela decisão das 35
horas, esquecendo-se que o
orçamento, as cativações, a
falta de investimento, a falta
de verba para “evoluções nas
carreiras ou vencimentos”
como referiu António Costa,
foi aprovado através do seu
voto favorável no orçamento,
aprovado no Parlamento.
O Governo da salvação.
Do investimento público. Do
consumo interno. Do apoio
social. Do descongelamento
de carreiras. Vai assim, esvaindo-se em explicações,
em desculpas. Um Ministro
de finanças que provou que
o seu plano não estava certo,
que não foi concretizado. O
estado social está pior, mesmo sem crise. As finanças estão piores mesmo com uma
devolução de rendimentos
fantasma.
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Moradores das Lameiras contra
encerramento da rua do topo norte

PRESIDENTE DA CÂMARA ALEGA QUE NATUREZA DA INTERVENÇÃO ESTÁ EM ABERTO

Um abaixo-assinado com
125 assinaturas expressa o
protesto dos moradores do
complexo habitacional das
Lameiras contra o encerramento da rua sem saída situada no topo norte do edifício.
O documento deu entrada
na Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão no passado dia 5 de Julho. Entretanto,
já na passada terça-feira, os
moradores mobilizaram-se
contra o encerramento definitivo do troço. A colocação

de uma barreira no local,
indicando sentido proibido,
não impediu que várias pessoas continuassem a estacionar os carros no interior
do perímetro que a autarquia
decidiu fechar, e onde de
resto já se encontram fixados pilaretes com esse objectivo. A Polícia Municipal
esteve no local, e, segundo
os moradores, chegou a ser
considerada a possibilidade
de rebocar as viaturas estacionadas dentro do referido

perímetro. Contudo, a operação acabou por não acontecer. Determinados a evitar o
encerramento do topo norte
da Rua Associação de Moradores das Lameiras, cerca
de uma dezena de habitantes do complexo marcaram
presença na reunião de Câmara da passada quinta-feira para apelar ao presidente,
Paulo Cunha, para que não
acabe com aquela zona de
estacionamento.
Isso mesmo fez Ana

Presidente da Câmara
recebeu equipas campeãs do FAC
As equipas campeãs do Famalicense Atlético
Clube (FAC), foram recebidas na passada quarta-feira, nos Paços do Concelho, pelo presidente
da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
Paulo Cunha.
Para o edil, é “um privilégio enorme acolher estes campeões e testemunhar o sucesso desportivo do FAC”. Paulo Cunha aproveitou ainda a oportunidade para elogiar o trabalho desenvolvido pelo
clube ao longo dos anos na “formação desportiva
das novas gerações”.
A sessão contou com a presença dos atletas e dirigentes do FAC, que exibiram as taças
arrecadadas nan presente temporada nas várias modalidades. A equipa de badminton alcançou o título de campeã nacional, enquanto o voleibol masculino e o bilhar conquistaram
o título da segunda divisão e consequente subida à 1.ª divisão.
Para a presidente de direção do FAC, Sofia Ruivo, “é uma grande alegria e um motivo
de orgulho trazer para Famalicão estes trofeus.” A mesma responsável não escondeu a
vontade de ver na próxima época mais equipas do FAC a arrecadar o título de campeãs,
assumindo, no entanto, as dificuldades que a formação irá enfrenter para concretizar esse
desígnio.
Segundo a dirigente do FAC, o clube tem neste momento mais de 600 atletas a praticar
um Recorde-se que a receção nos Paços do Concelho, às equipas campeãs famalicenses,
tem sido um prática estabelecida pelo presidente Paulo Cunha que, desta forma, reconhece publicamente o mérito desportivo das equipas campeãs.

Guimarães, porta-voz dos
populares, que se dirigiu ao
executivo apelando para que
não retire da equação cerca
de 20 lugares de estacionamento que alega serem preciosos para os moradores do
complexo. “Nós chegamos
a casa do trabalho, da escola, com os filhos, e nunca
há ali um estacionamento.
São imensos os serviços
que estão ali a funcionar, o
centro comunitário, a central
de camionagem, a escola
de teatro, a escola das Lameiras, a universidade mais
abaixo e o parque da cidade.
O estacionamento que existe
ali, circundante, não é suficiente para estas pessoas
todas”, frisa, razão pela qual
o emagrecimento da disponibilidade para estacionar irá
agravar de forma significativa a situação. “Quem mora
ali precisa de chegar a casa
e não pode meter o carro no
bolso. Tirando as zonas de
estacionamento pagas, e as
que estão ocupadas, resta
o campo da feira, que não é
viável”, sublinha, acrescentando que o parque de estacionamento junto ao Parque
da Devesa também “não é
suficiente”.

Objectivo é melhorar
a circulação
Confrontado com a contestação dos moradores,
Paulo Cunha garantiu aos
moradores que o uso a dar

Moradores colocaram panos negros nas janelas como forma de
protesto contra o encerramento

àquele topo da rua ainda não
está determinado, e que não
está totalmente determinado
que o estacionamento será,
todo ele, eliminado. Entretanto, aproveitou para negar
liminarmente que o encerramento tenha alguma coisa
a ver com o Centro Social e
Comunitário das Lameiras,
como sabe que vem sendo
propalado.
Apesar de deixar em
aberto o uso a dar àquelas
dezenas de metros de espaço público, o edil sublinha
que o objectivo da intervenção a fazer é o de criar condições para que as pessoas
possam descer e subir, de
forma cómoda, da e para
a Avenida Marechal Humberto, melhorando o acesso
em rampa que hoje existe.
Garante que “nunca esteve
em cima da mesa colocar lá
uma zona de laser”, falando,
isso sim, de uma intervenção

que concilie estacionamento,
automóveis e peões. “Aquilo
não é só para os automóveis. É para as pessoas.
Não é só para os moradores
das Lameiras. É para toda a
gente”, sublinha acerca da
compatibilização que defende. “E sempre que é preciso
compatibilizar tem que haver
cedências. Não é possível
perpetuar tudo o que existe e
criar condições novas sobre
o que já existe. Nós não podemos criar uma via para peões em cima de uma via para
automóveis. É no mesmo
plano, na mesma cota, que
têm que conviver automóveis
e peões”, reitera acerca da
filosofia da intervenção que
está a ser equacionada, e
que está a ser consensualizada com a Associação de
Moradores das Lameiras,
gestora do edifício por via de
protocolo com o município.
O presidente da Câmara
alega, entretanto, que esta
mesma compatibilização dos
peões com os automóveis é
um esforço que o município
tem vindo a desenvolver um
pouco por todo o concelho,
onde tem apostado na criação de passeios sempre que
possível. “O automóvel tem
que se adaptar ao peão. Não
é o peão, só, que se tem que
adaptar ao automóvel temos
que evoluir, conscientes de
tudo o que isso implica, mas
o nosso foco está perfeitamente definido e queremos
um concelho mais amigo das
pessoas, com mais condições para que todos utilizem
as vias da forma que pretendem”.
As explicações do edil famalicense deixam os moradores mais “tranquilizados”.
“Eu confio muito no senhor
presidente da Câmara, porque ele nunca falhou connosco”, reagiu a porta-voz
após as explicações.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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“Casa Feliz” traduz-se em
Apoio à Renda para 190 famílias
Já chegaram aos beneficiários os apoios ao abrigo do programa municipal
“Casa Feliz” na modalidade
de Apoio à Renda. Ao todo,
a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão aprovou
190 candidaturas de famílias
famalicenses, para as quais
esta retaguarda é essencial
para ajudar as despesas
com habitação. Os investimento municipal é da ordem
dos 200 mil euros.

“Senti-me a entrar num
abismo quando me apercebi que não conseguia ter dinheiro para pagar a renda da
casa”, explica uma das beneficiárias, que quando tomou
conhecimento deste apoio
percebue que podia ser a
sua “tábua de salvação”.
As quase duas centenas
de famílias beneficiárias do
apoio, para o ano 2018 foram recebidas nos Paços
do Concelho, no início da

passada semana, pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha. O autarca
afirmou que apesar do apoio
à habitação social “não ser
uma competência da Câmara Municipal”, a autarquia
“não pode ignorar situações
em que as pessoas precisam
deste apoio”.
Maria Gonçalves, de 53
anos, divorciada e com uma
filha a estudar também vai
beneficiar este ano do apoio

Gerações com mensagem
de felicidade no final de ano lectivo
Cerca de 600 pessoas assistiram ao sarau que
simboliza o fim de mais um ano letivo na Associação
Gerações. O evento, com o título genérico de “Eu espero”, teve lugar no passado sábado no anfiteatro do
Parque da Devesa.
Para o presidente da direção, Mário Martins, esta
“é uma festa que não significa nem o princípio nem
o fim de nada, é antes mais uma pequena etapa no
processo de desenvolvimento das crianças e dos seniores que frequentam a Associação Gerações, um
processo de desenvolvimento que conduz à autonomia, à assimilação de novas competências e à responsabilidade individual e coletiva”.
No fim deste sarau todas as crianças, seniores e colaboradoras da associação, vestidas
de vermelho, simularam o pulsar do coração humano como força que dá vida.
A festa prolongou-se pela noite dentro, com um piquenique jantar, nos relvados do Parque da Devesa, a que se associaram muitas famílias com as suas crianças.

municipal pela primeira vez.
“Estou de baixa média e este
apoio vai ser muito importante para me ajudar nesta fase
mais complicada da vida”,
assume.
Segundo a autarquia famalicense, desde 2014, a
autarquia já investiu cerca
de meio milhão de euros com
os apoios à renda. Os apoios
são divididos em três escalões A, B e C, correspondendo a 100 euros, 75 euros e
50 euros mensais. Com o escalão A foram beneficiadas
107 famílias, com o Escalão
B 70 e com o Escalão C 13
famílias.
O programa “Casa Feliz”
foi criado em 2005, à data
apenas com a modalidade
de apoio às obras, onde as

Famílias foram recebidas nos Paços do Concelho por Paulo Cunha

famílias que mais precisam
têm direito a uma ajuda financeira que pode chegar aos
5cincomil euros, para reabilitar as suas casas, proporcionando as condições mínimas
de bem-estar. Neste âmbito,
já foram beneficiadas muitas
centenas de famílias.
Em 2012, o programa
evoluiu para a modalidade
de apoio à renda. Neste caso
o objetivo é, precisamente,

apoiar as famílias famalicenses que se encontrem a viver
em habitações arrendadas e
que, de uma forma temporária e inesperada, se vejam
sem condições financeiras
para cumprirem os contratos
celebrados com os seus senhorios.

Gil Heitor Cortesão expõe
na Galeria Ala da Frente
O pintor Gil Heitor Cortesão é o senhor que se segue
na Galeria Municipal Ala da
Frente, onde terá patente a
exposição “Outside In” até 7
de setembro. Nos trabalhos
que expõe, “a pintura é feita
no verso de vidro ou acrílico
e ficamos perante a visão da
pintura numa superfície lisa
e sem as texturas, o que nos
dá uma visão e sensação
muito particular da obra”,
como explica António Gonçalves, curador da galeria.
A sua pintura, explica ainda, “assume-se como um
corpo capaz de fazer rever e
pensar a imagem. Demonstra-nos que a pintura mantém um mistério que vai para
além do plano da imagem,
aprofunda possibilidades e
instiga o conhecimento”.
Dono de um “percurso
muito singular”, refira-se que

Gil Heitor Cortesão nasceu
em Lisboa em 1967, onde
vive e trabalha. A partir de
1996, o trabalho que tem
vindo a apresentar consiste
essencialmente em pinturas
realizadas sob vidro acrílico,
executadas na face oposta à
que é mostrada ao público. A
arquitetura modernista tem
sido objeto de constante revisitação, sujeita a desvios e
associações inesperadas.
Realizou várias exposições individuais, entre as
quais se podem destacar
Mnemopolis (Fundação Calouste Gulbenkian – Centro
de Arte Moderna, 2004),
Modelo para armar (Galeria Fortes Vilaça, S. Paulo,
2007), Wallpaper (Galeria
Pedro Cera, Lisboa, 2011),
Reversos (Palexco, La Coruña, 2013), Second Nature
(Galerie Suzanne Tarasiève,

Paris, 2015) Late Night Shopping (Galeria Pedro Cera,
Lisboa, 2017), Umbra (Carbon 12, Dubai, 2018).
Está representado em diversas coleções públicas ou
privadas,
nomeadamente:
Fundação ARCO, Madrid;
CAM/JAP, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa;
EDP – Electricidade de Portugal; Colecção Fundação
de Serralves, Porto; Colecção António Cachola, MACE,
Elvas; Colecção Fundação
Ilídio Pinho, Porto; Museu
da Cidade, Lisboa; Colecção
Associação Industrial Portuguesa, Lisboa; Fundación
Barrié, A Coruña ; Musée
d’Art Moderne Grand-Duc
Jean- Mudam, Luxembourg
; Colecção de Arte Contemporânea Arquipélago, São
Miguel, Açores.

No próximo dia 29 de julho pelas 15h00

Antas: leilão de oferendas
para apoiar obras da nova Igreja
A paróquia de Santiago de Antas acolhe, no próximo dia 29 de julho, a partir das 15h00, um leilão de
oferendas cuja receita reverte para as obras da nova
igreja paroquial.
O cortejo vai iniciar-se, pelas 14h30, no Lugar de
Capões, percorrendo diversas ruas da freguesia até
ao Largo da Igreja onde estarão reunidos os interessados em licitar as oferendas.
A organização garantiu já vários tratores de lenha,
bem como uma motorizada elétrica, duas bicicletas
(uma de homem e outra de senhora) e um televisor. Estas são as oferendas confirmadas,
mas poderão juntar-se muitas outras, asseguram os promotores, que prosseguem os esforços para enriquecer o leilão até à data do leilão.
Integrado no programa das Festas ao Padroeiro S. Tiago, o leilão é organizado por
Manuel Silva. Para mais informações contactar o próprio, através do número 913 733 030.
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II Gala do Desporto: “Mais e Melhores anos”:
candidaturas
programa municipal de desporto
até 10 de Agosto
Já está em curso o processo de escolha dos “Famalicenses D’Ouro”. A III
Gala do Desporto de Famalicão, promovida pela
Câmara Municipal para
premiar o mérito desportivo dos diferentes atletas,
associações e clubes do
concelho, realiza-se a 4 de
novembro, mas o processo de candidaturas já está em curso,
terminando a 10 de Agosto.
Esta terceira edição da Gala do Desporto vai premiar os
agentes desportivos que nas épocas de 2017 e 2017/2018
se destacaram pelos resultados de mérito nacional e internacional. Em causa estão os seguintes galardões: “Associação/
Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do
Ano”, “Atleta Revelação do Ano” (Masculino e Feminino), “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” (votação online) e
“Prémio Excelência”. Estas são as sete categorias a votação,
cujos vencedores serão escolhidos por um painel de jurados
de várias individualidades ligadas ao mundo do jornalismo.
Para além dos “Galardões do Júri”, refira-se que serão
ainda entregues os “Galardões dos Campeões”, diretamente
atribuídos a todos os atletas e equipas que na época desportiva em questão tenham vencido competições de nível internacional e/ou nacional e que tenham submetido candidatura.
O prazo para apresentação de candidatura decorre até dia
10 de agosto, através do preenchimento de formulário próprio
disponível no site do município, em www.vilanovadefamalicao.org, onde poderá também ser consultado o regulamento
da iniciativa. O formulário deverá ser enviado via email, para o
endereço galadodesporto@vilanovadefamalicao.org, ou por
correio, para Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
– Praça Álvaro Marques, 4760-502 Vila Nova de Famalicão.

abrange mais de 3500 famalicenses
São já mais de 3500 os
famalicenses que praticam
desporto gratuitamente ao
abrigo do programa municipal “Mais e Melhores Anos”,
orientado para a vertente da
reabilitação. O encerramento das actividades do ano
lectivo 2017/2018 teve lugar
no início da passada semana
no Parque de Sinçães, onde
mais de cinco mil pessoas
aderiram ao habitual Sarau
Sénior que assinala o culminar mais um ciclo do “Mais e
Melhores Anos”.
Maria das Dores, de 63
anos de idade, que participa
no programa municipal há
já quatro anos, através da
vertente sénior é porta-voz
dos seus benefícios: “graças
a este programa municipal
tenho ganho saúde e mais
alegria de viver”. E explica
que “era uma pessoa muito tímida e fechada e agora
com este convívio e com o
desporto tornei-me uma pessoa mais feliz”.
O programa “Mais e Melhores Anos” proporciona atividade física, lazer, convívio
e reabilitação aos seniores

famalicenses, mas também
àqueles que necessitam de
reabilitação física e a pessoas portadores de deficiência. A frequência é gratuita,
sendo que cada idoso paga
apenas o seguro de acidentes pessoais no valor de 2,5
euros por ano. O projeto divide-se assim em três vertentes, com destaque para o
desporto sénior, reabilitação
e desporto adaptado. Conta
com mais de duas dezenas
de técnicos municipais habilitados estão envolvidos no
projeto, entre professores
de educação física e fisioterapeutas, promovendo quase 20 modalidades desde a
hidroginástica, hidroterapia,
boccia, ginástica funcional,
pilates e yoga, entre muitas
outras.
O programa proporciona
ainda o convívio, o bem-estar e o divertimento através
da realização de iniciativas
como o Cantar dos Reis, o
Carnaval Sénior, o Sarau e
Piquenique Sénior, a Tarde
Sénior, na Feira de Artesanato e Gastronomia, entre
outras.

Encerramento das actividades coincidiu com aniversário
da elevação a cidade

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha,
considera que o programa
“Mais e melhores Anos”
cumpre uma f”unção muito
importante que é a de promover o desporto, a saúde, o
bem-estar e hábitos de vida
ativa entre a população idosa”. Além disso, remata, “tira
os idosos de casa e envolve-os em iniciativas de convívio
e divertimento, o que é fundamental para a sua qualidade de vida”.
As atividades decorrem

nos complexos de piscinas
do concelho (em Famalicão,
Ribeirão, Joane e Oliveira
São Mateus) durante todos
os dias da semana. Os interessados podem inscrever-se nas secretarias de qualquer complexo de piscinas,
mas preferencialmente, na
periferia da sua zona habitacional.

18

O POVO FAMALICENSE

17 de Julho de 2018

Parque Calça Ferros acolheu Dia do Autarca
O Dia do Autarca, uma iniciativa lançada em 2015 pelo
pelouro das Freguesias, realizou-se este ano no Parque
Calça Ferros, em Pedome.
Aquele que é um convívio
entre autarcas por excelência contou com a presença
de várias dezenas de autar-

cas do concelho.
A tarde foi preenchida
com sueca, jogos tradicionais e muita conversa. “Somos uma grande família e
como em todas as famílias
gostamos de estar juntos,
de conviver e partilhar estes
momentos de lazer”, referiu o

presidente da Câmara Municipal a propósito da iniciativa
na qual fez questão de marcar presença, no passado
sábado. “Sinto-me um privilegiado e tenho um grande
orgulho por fazer parte deste
grupo de autarcas”, confessou de resto Paulo Cunha,

salientando que “os autarcas
de Famalicão estão imbuídos
de um forte espírito de união
e amizade”. “Estamos motivados com os desafios do
futuro e encaramos o dia-a-dia com grande otimismo”,
adianta Paulo Cunha, referindo que “o concelho anda
para a frente porque tem timoneiros deste calibre”.

Rali de Famalicão

Piloto Pedro Almeida
nos
carros de segurança
Pedro Almeida, o jovem e candidata ao calendário do
piloto famalicense que venceu a edição de 2017 do Rali
de Famalicão irá ser um dos
condutores dos carros de segurança. “É um prazer para
mim marcar presença no rali
da minha terra de onde sou
natural e cresci. Ao contrário do ano transato não será
possível participar de outra
forma que não seja de carro
0. Contudo, não poderia deixar de marcar presença, seja
de que forma for”, refere a
propósito o piloto que disputa o Campeonato Portugal
Ralis.
O Rali de Famalicão disputa-se no próximo sábado,
21 julho, com partida da primeira viatura às 12h00 das
instalações da NHClima, seguindo-se dupla passagem
pelas três Pec’s e finalizando
com a especial noturna, estando prevista a chegada aos
paços do concelho por volta
das 22 horas. Uma organização do Team Baia que conta
com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão, sendo
pontuável para o Troféu CIN

Campeonato Norte de Ralis
para o próximo ano.
Pedro Almeida 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 &amp; Gonçalves,
Lda, Habialuminios, Lda,
Cozicruz, MobiliárioL3W Material Eléctrico, Bricofama - Bricolage e materiais
similares para construção,
Ponto Placa - Materiais de

Construção, e Município de
Famalicão.

Opinião, por Adão Coelho

Cultura é Progresso!
Acho que ninguém, com um mínimo de bom senso, questiona a importância que o desenvolvimento cultural tem para
o bem-estar de um povo, de uma população, do homem! Infelizmente nem todos os Governos em Portugal têm tratado
bem a nossa cultura. Por vezes, esta é um parente pobre dos
orçamentos governativos.
A cultura foi, no passado, uma arma bem utilizada contra
a ditadura e a mesma continua a ser exigida e defendida quer
pela esquerda como por outros democratas. Ela representa
a raiz de um povo!
Como vamos de cultura no nosso município? Sendo eu
um homem de esquerda, atrevo-me a afirmar que vai bem,
aliás esta é uma das áreas que a Câmara tem valorizado e
investido.
Recordo e subscrevo o pensamento de um grande músico
português que, na sua passagem pela Casa das Artes, afirmou que Famalicão “é um município exemplar na forma como
aposta “brutalmente” na cultura”.
De facto, a agenda cultural no nosso município aposta na
variedade e, acima de tudo, na qualidade dos eventos artísticos que promove.
A música, a literatura (bem haja ao Centro de Estudos Camilianos), o cinema, o teatro e as exposições, têm feito parte
da vida dos cidadãos de uma forma muito familiar, assídua e
educativa, tornando-se cada vez mais indispensável para alimentar o nosso espírito, pois a cultura é tão primordial como
“pão para a boca” para o homem, tornando-o menos escravo,
mais livre e crítico.
A cultura tem uma importância social enorme e é também
e cada vez mais, um facto de progresso no nosso concelho.
Aproveitemos para nos cultivar, entreter, crescer e consciencializar e usufruir daquilo que nos é disponibilizado pela
cultura famalicense.
E, se olharmos para o “lado” podemos concluir que Vila
Nova de Famalicão é um exemplo a seguir pelos outros municípios, pois não raro constatamos que, cada vez mais, é o
ponto de encontro cultural da região norte.
Bem haja a todos os dinamizadores da cultura no concelho, Câmara, sociedade civil, grupos culturais, etc, pelo trabalho e empenho que têm dedicado à cultura em Vila Nova
de Famalicão.
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CeNTI lidera consórcio europeu para desenvolvimento
de “têxteis de primeira camada”
O CeNTI, Centro de Nanotecnologia e Materiais
Técnicos, Funcionais e Inteligentes, é o líder de um consórcio europeu que junta oito
parceiros de cinco países
com o objectivo de desenvolver têxteis e cosméticos funcionais com incorporação de
nanocápsulas de base natural. O projecto conta com
um financiamento de 3,2
milhões de euros da União
Europeia.
O objectivo é o de desenvolver nova tecnologia que
torne possível produzir roupa que se adapte ao clima e
crie conforto térmico ou que
liberte substâncias ativas na
pele, como óleos essenciais,
vitaminas, antioxidantes, entre outros. Um dos focos é
a produção dos chamados
têxteis de primeira camada – que estão em contacto
com a pele – com propriedades funcionais, ou seja, que
possam atuar consoanteas

necessidades de quem o
utiliza. No caso do SKHINCAPS, os têxteis poderão
ter dois tipos de funções:
controlar o conforto térmico,
tornando-se frescos com o
calor ou quentes no frio, e
libertar substâncias ativas
diretamente para a pele humana de forma controlada.
Segundo o CeNTI, a grande novidade destas novas
soluções “está no facto de se
trabalhar ao nível nano, produzindo cápsulas menores
(atualmente são na ordem
micro) que passam mais
facilmente pela pele, uma
barreira natural do corpo humano, e, por isso, são mais
eficazes”.
O centro sublinha que
“até ao momento, já foi possível perceber que os produtos que estão a ser desenvolvidos no âmbito deste projeto
apresentam uma elevada eficácia ao nível do custo-benefício e apresentam tam-

Jorge Paulo Oliveira
visitou serviço

Conservatória carece
de espaço e reforço
de funcionários
O deputado do PSD à
Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira,
apela a investimentos na
capacitação da Conservatória do Registo Predial
e Comercial de Vila Nova
de Famalicão, que necessita de “mais espaço e de
aumentar o seu quadro de
pessoal”.
O apelo surge depois de uma reunião de trabalho com
a conservadora daquele serviço. Segundo o parlamentar, a
responsável considera que há condições para maior celeridade na prestação do serviço com o reforço e rejuvenescimento do quadro do pessoal. Em nota de imprensa, Jorge
Paulo Oliveira sustenta que “o atual quadro de pessoal conta
com 16 funcionários”, mas cinco encontra-se de baixa médica prolongada. O serviço “tem hoje metade dos funcionários
que já teve noutros tempos”, o que dificulta a capacidade de
resposta, uma situação que ainda se agrava com a altura de
gozo de férias nesta altura do ano. Para além disso, o quadro
de pessoal está também “bastante envelhecido, sendo expetável, a curto e médio prazo, a passagem à situação de reforma de muitos funcionários”. Segundo Jorge Paulo Oliveira,
“se nada for feito, e não foram apontadas soluções pela tutela
até este momento, vamos ser confrontados a breve trecho
com problemas graves na oferta deste serviço público que se
quer de qualidade”.
Quanto às questões do espaço disponível, o deputado
prometeu levar ao conhecimento da ministra da Justiça a
necessidade de deslocalizar o arquivo, todo informatizado. A
ser libertado este espaço, a Conservatória gozaria de melhores condições de funcionamento, atalha.
No rescaldo desta jornada de trabalho, que acontece depois de outras igualmente subiordinadas aos serviços prestados pelo Estado, Jorge Paulo Oliveira considera que “é urgente que o governo invista nos serviços públicos”, e “em Vila
Nova de Famalicão esse investimento não está a ser feito”.

bém uma forte capacidade
de produção industrial, para
além do facto de serem de
base natural”.
O CeNTI coordena o projeto no qual participam mais
três centros de investigação:
Institutfuer Verbundwerkstoffe (Alemanha), Universitat Politècnica de Catalunya

(Espanha) e Teknologian Tutkimuskeskus VTT OY (Finlândia); e e quatro empresas:
a portuguesa Devan-Micropolis, a belga Pro-Active e
as espanholas Bionanoplus
e Telic, esta última responsável pelo desenvolvimento
de cosméticos para o Real
Madrid e o Barcelona).
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“Prevenção de Quedas” foi tema
de acção promovida pela “Engenho”

O POVO FAMALICENSE, 17 de Julho de 2018

A Engenho promoveu, na
tarde da passada sexta-feira,
uma sessão de sensibilização
e de informação subordinada
ao tema “Prevenção de Quedas”.
A iniciativa, dirigida a utentes do Lar, Centro de Dia,
Serviço de Apoio Domiciliário, familiares, cuidadores e
colaboradores da instituição,
surge integrada num programa no âmbito dos cuidados
e boas práticas relacionadas
com o envelhecimento saudável. Foi orientada por Estela Sofia Cruz, especialista em enfermagem de reabilitação.
“As quedas, em geral, e muito particularmente nas pessoas idosas, trazem inúmeras consequências que debilitam cada vez mais o estado de saúde da pessoa, originando graves
problemas e complicações, que a todo o custo devem ser prevenidas”, referiu Carla Silva,
diretora de serviços da Engenho e diretora do Lar.
Os presentes foram sensibilizados para aspetos práticos a ter em conta, como por exemplo, o uso de tapetes e passadeiras, usar calçado adequado, uso de antiderrapantes e sinalética adequada,utilização de luzes de presença noturna, bem como para a importância da
prática de exercício físico ajustado à idade, condiçãofísica e estado de saúde.

Tribunal Judicial da Comarca de Braga
Vila Nova de Famalicão - Juízo de Comércio - Juiz 3
ANÚNCIO
VENDA POR NEGOCIAÇÃO PARTICULAR

Administradora de Insolvência: Dalila Lopes
Insolvente: Joaquim Correia Vilas Boas e Maria de Fátima da Silva Vilas Boas
Processo n.º 4724/14.7T8VNF
Nos autos acima identificados procede-se à venda por negociação particular, através de
apresentação de proposta em carta fechada do seguinte(s) bem(ns), apreendido(s) no âmbito do processo de insolvência:
VERBA Nº1
Prédio urbano, composto de casa de habitação de rés-de-chão e andar, com logradouro,
sito na Rua de Gondifelinhos, nº345, da União de freguesias de Gondifelos, Cavalões e
Outiz, concelho de V.N. Famalicão, com área coberta de 182 m2 e descoberta de 2.466
m², inscrita na matriz sob o artigo nº11 e descrita na Conservatória de Registo Predial sob
nº 1474---------------com o valor mínimo de 125.000,00€
VERBA N.º 2
Prédio rústico, denominado Campo do Eido, de lavradio, sito no lugar de Gondifelos, da
União de freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, concelho de V.N. Famalicão, com
área de 7.161 m2, inscrita na matriz sob o artigo 1668 e descrita na Conservatória de
Registo Predial sob nº 1631. Este imóvel tem um ónus de servidão de passagem e
servidão de água---------------com o valor mínimo de 20.800,00€
A proposta deverá ser enviada em envelope fechado, até ao dia 03 de Agosto de 2018,
com indicação de «Proposta de Compra – Processo nº 4724/14.7T8VNF - Joaquim
Correia Vilas Boas e Maria de Fátima da Silva Vilas Boas», para a morada da administradora de insolvência na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 21 – 1º - 4760-127 Vila Nova
de Famalicão.
Na proposta tem de constar o preço proposto para a aquisição do bem, a identificação
completa (nome, n.º de cartão de cidadão, n.º fiscal e residência), assinatura do proponente.
A proposta tem de ser acompanhada com cheque caução no valor de 20%.
Em caso de desistência da proposta apresentada o valor da caução reverte para a
massa insolvente.
A visita ao imóvel será realizada no dia 18 de Julho entre as 14:00 e as 16:00, com
marcação prévia obrigatória.
Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram.
A Administradora da Insolvência
Dalila Lopes
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Vítor Paneira foi atração
para as crianças da Gerações
A Associação Gerações
promoveu, de 9 a 13 de Julho, e integrada no projeto
“Ludoférias de Verão 2018”,
a “Semana do Desporto e
Ambiente”. As manhãs dividiram-se entre o Parque da
Devesa e as suas atrações
permanentes e as Piscinas
Municipais. As tardes desta
semana foram preenchidas
com jogos tradicionais, com
um “workshop de futebol” dinamizado por Vítor Paneira,
com sessões de “Quiz Desporto” e com muitas brincadeiras e jogos de exterior,
aliando a prática desportiva
com a natureza.
O ex-futebolista foi a
atracção principal para a pequenada, com as crianças a
colocarem as mais diferentes
questões, ficando impressionadas com os grandes jogos
em que participou, ao serviço da Seleção Nacional e do
Benfica, clube que o projetou
para uma grande carreira internacional.
Vítor Paneira não se esquivou a nenhuma das perguntas que lhe foram feitas,
sublinha a Gerações. O ex-internacional português deixou claro, acerca dos rendimentos em torno do futebol,
que “só três por cento de to-

dos os jogadores de futebol
do mundo é que conseguem
viver com aquilo que o futebol lhes dá”. Por isso, sublinhou que “todos temos que
pensar numa carreira profissional alternativa que só
a escola nos pode fornecer”.
Momento muito significativo para todos foi também
aquele em que Vítor Paneira
de disponibilizou para “tirar”
uma fotografia individual
com cada uma das crianças
participantes neste encontro,
para além de uma foto coletiva com o grupo de crianças
que participam no programa
“Ludoférias de verão 2018”.
Animadas têm sido ainda
as sessões do “Quis Desporto”, em que as crianças,
numa competição saudável

e bem disposta, percorrem
as várias modalidades desportivas e os seus principais
protagonistas.
Com o desenvolvimento
deste projeto, “a Associação
Gerações pretende dar uma
nova dimensão às atividades
lúdicas, integrando-as em
programas de desenvolvimento pessoal e social que
representam uma mais-valia para todas as crianças
participantes”. A instituição
considera estas actividades
também “como uma forma
de preparar as crianças para
o início e mais um ano letivo,
possibilitando-lhes momentos de descontração, de participação e de relaxamento
ativo”.
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De Bem com Deus … & … De Bem com A Vida!

“Uma mensagem de Amor, Esperança e Vida,
do nosso Deus, para o Teu coração. Seja feliz!”
Esta é a décima terceira
edição deste simples devocional que tem 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, a meditar nas
Sagradas Escrituras, apreciando-a, lendo-a constantemente, refletindo e aplicando
os seus princípios, ensinos e
verdades no mais profundo de
nossos corações, como também praticando no dia-a-dia
o seu conteúdo de sabedoria
espiritual e inspiradora.
Hoje, acompanhando o
quanto no mundo todo, está
se falando em crise, acidentes da natureza, catástrofes
e tragédias, atos bárbaros
de violência, assaltos, corrupções e enganos em toda
parte, fome, guerras, e assim,
um sucessivo desenvolver de
acontecimentos que abala e
constrange a nossa sociedade, agredindo-a de forma direta. Perguntamos, onde está
o conceito de uma verdadeira
Humanidade? Tudo isto nos
leva a pensar em como será
o futuro para a nossa Família,
para o mundo? Onde teremos
segurança? Realmente será
que o mundo está acaban-

do? Ou, porque Deus permite todas estas coisas? Se
Ele existe? Que faça alguma
coisa! São indagações que
merecem uma reflexão muito
profunda, porém, nas Sagradas Escrituras, encontramos
ricas Palavras, que nos dão
um entendimento do porque
que tantas coisas assim ocorrem. No Salmo 42, versos 5 e
6, está escrito: “Por que estás
abatida, ó minha alma, e por
que te perturbas em mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da
sua presença. Ó meu Deus,
dentro de mim a minha alma
está abatida; portanto, lembro-me de ti …”, a nossa psique, ou seja, a nossa alma,
passa por testes dia após dia,
onde inúmeros acontecimentos e diversas experiências
nos envolvem em um círculo
de apreensão e expectativas,
elevando em cada um de nós
um nível de tensão, que deve
ser encarado com maturidade,
e ainda assim não obstante
com a companhia do medo.
Tudo isto nos atinge gradativamente, para nos entristecer
e abater, pois é muita coisa
acontecendo e tudo ao mesmo tempo. Isto requer mais de
nós a cada instante, a Palavra
de Deus, a Bíblia Sagrada,

Leitura Bíblica:
“Confia no SENHOR e faze o bem; habitarás na terra e,
verdadeiramente, serás alimentado. Deleita-te
também no SENHOR, e ele te concederá o que deseja o
teu coração. Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia
n’Ele, e Ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça
como a luz; e o teu juízo, como o meio-dia.Descansa no
SENHOR e espera nele; não te indignes por causa daquele
que prospera em seu caminho, por causa do homem que
executa astutos intentos.” … SALMO 37:3-7.
nestes versículos, nos ensina
que devemos nos “aquietar” e
“confiar N’Ele”, Ele é o Deus
criador de todo o universo.
Com Ele, nossa alma não ficará abatida. Devemos crescer mais e mais, em nosso
relacionamento com Deus,
pois tais sentimentos como:
carência, sensação de perigo, frieza, dúvidas, momentos
de desespero, entre tantos
outros, jamais deixarão de
existir, isto enquanto estivermos nesta dimensão de vida
terrena. Devemos estabelecer
uma reação realista e concisa
diante deles. Eu vou então,
me desesperar ou confiar Naquele que tudo pode? Saibamos, que Deus está no controle de todas as coisas, isto
pode até não parecer. “Deleita-te também no SENHOR,
e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega
o teu caminho ao SENHOR;

confia n’Ele, e Ele tudo fará.”
Salmo 37:4-5. O nosso Deus
em Sua Palavra, diz muito
mais: “Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, socorro bem presente na angústia.Pelo que
não temeremos, ainda que a
terra se mude, e ainda que os
montes se transportem para o
meio dos mares.Ainda que as
águas rujam e se perturbem,
ainda que os montes se abalem pela sua braveza.” Salmo 46:1-3. Vamos confiar em
Deus. Lembre-se disto: para
sermos Cristãos vitoriosos
devemos sempre ler e ouvir a
Palavra, tê-la na mente, mas
deixá-la habitar no nosso coração. Isto nos leva ao triunfo
diante das lutas e batalhas
que se travam, tanto dentro de
nós, como ao nosso redor.O
nosso Deus não permite nada
sobre nossas vidas maior do
que possamos suportar. A Bíblia Sagrada nos dá exemplos

magníficos de postura e posições tomadas, perante várias
situações adversas. Estas
tantas “situações adversas”,
simplesmente nos levam muitas das vezes a aproximar-se
mais de Deus, ainda que muitas vezes também, nós colocamos a culpa N’Ele. Ele nos
colocou neste mundo para
dele cuidarmos, com todos as
qualidades, atributos e virtudes, que Ele, depositou dentro
de cada um de nós. Que não
seja as adversidades, os obstáculos que vai nos afastar de
Deus, mas sim, nos aproximar
D’Ele com mais frequência e
constância. Tenhamos intimidade com o nosso Deus e Pai
Celestial, e, desfrutemos de
Suas maravilhosas bênçãos.

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.

Deus vos abençoem ...
Vivamos hoje e sempre: “de
bem com Deus e de bem com
a Vida!” … Vivamos esta Verdade.
“Leia todos os dias a Bíblia
Sagrada - Ela é a Palavra Soberana de Deus, para o Nosso
Coração.”
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DIVERSOS

VENDO
Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

VENDO T3

Cozinha mobilada, garagem
fechada. Só particulares.

TLM.: 912 811 606

VENDO

1 Reboque inox
basculante, 1 Prensa
Hidrólica, 1 Relador de
Uvas, 2 Baças, 5 Cubas
Inox, 1 Máquina
de Sulfatar.

TLF.: 252 313 660

VENDO

Apartamento T1
Cozinha mobilada
com garagem.
Boa exposição solar.
Ótimo preço. Ribeirão
TLM.: 962 189 593

VENDO

Lote terreno em
Delães com todas
as insfrastuturas
bem localizado,
boa exposição solar.
TLM.: 962 189 593

VENDO

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

ALUGO

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

ALUGA-SE LOJA
Rua Ernesto Carvalho

c/ 99m².
TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE
Armazém em Viatodos
c/ 500m²
TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE

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

ALUGA-SE
T2 no
centro da cidade.

TLM.: 962 779 256

ALUGO

Quarto c/ serventia de
cozinha a menina ou
senhora.
TLM.: 969 994 181
ORAÇÃO A S. JUDAS
Tadeu... Advogado dos casos
difíceis e desesperados. Reze
9 Avé-Marias durante 9 dias.
Peça 3 desejos: 1 possível,
2 impossíveis e ao nono dia
publique o aviso. Cumprirse-á
mesmo que não acredite...
F.V.

CAVALHEIRO
Divorciado pretende
conhecer senhora viúva
ou divorciada, idade até
55 não fumadora para
futuro a dois

TLM.: 968 773 801

PRECISA-SE
AJUDANTE
25 ANOS DE ATIVIDADE

ALUGO

Garagem ou armazém em
Outiz c/ área de 56m²
c/ escritório e WC.

TLM.: 918 154 587

PRECISA-SE

Motorista para serviço
internacional.
Entrada imediata.

962 499 963 | 962 499 953

PRECISA-SE

Empresa do sector alimentar de ultra
congelados em Famalicão, recruta operário
fabril para 1.º e 2.º turno. Preferência por
residentes no concelho de Famalicão.

Contacto: 252 331 750

Admite Electricistas
Para instalações de Painéis Solares
Para inslatações em baixa tensão
Com carta de condução, até aos 50 anos.

KAMA&COLCHÃO

Carta de condução Categoria C e CAM
Disponibilidade imediata
Remuneração de acordo com a função
Integração em empresa sólida.

ADMITE-SE

JOVEM ADMINISTRATIVO (M/F)

Conhecimentos infomática óptica do utilizador

TLM.: 930 674 142

insucessos escolares, maus-vícios. Faz aproximação e
afastamento. Resultado na mesma semana. Todos os dias
das 8 às 19 horas. Praceta Abade Sousa Rebelo n.º 87 5.ºG

POSSÍVEL DESLOCAMENTO
PAGAMENTO APÓS O RESULTADO
RESULTADOS IMEDIATOS
(Junto ao MacDonalds de Famalicão)

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

MOTORISTA PROFISSIONAL (M/F)
Para Nacional

com experiência.
PRECISA-SE

des da vida, amor, sorte, inveja, negócios, maus-olhados,

PRECISA-SE

Habilitações minimas 12.º ano

Funcionário para restauração a
full-time ou part-time c/ carta de
condução. Dos 18 aos 45 anos.

Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificulda-

Contacto: 252 044 173

Procura estofador

TLF.: 933 621 088

MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE

Famalicão / Braga / S.Tirso / Trofa / Guimarães

Contacto: 252 084 842
PRECISA-SE

EM GUIMARÃES

Disponibilidade imediata
Remuneração compatível com a experiência
Integração em empresa sólida

Enviar CV p/: transportes@rleo.pt

VENDO - 969 010 914

TERRENO
TERRENO
PAÇOS DE FERREIRA V. N. F. - LANDIM
62 Lotes de terreno para
moradias isoladas.
Terreno sobranceiro
Infrastuturas feitas.
PREÇO A COMBINAR

1500m² para moradia
isolada. Local aprazível,
solarengo. Junto à A7Seide. Com infrastruturas.
Urbanização privada.

75.000€

EMPRESA DE CONDOMINIOS

Está a recrutar senhora para
serviços de limpeza em edifícios.
Entrada imediata.

Contacto: 252 376 176
WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM
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1.ª VEZ

Rapaz português, 22 anos, ativo/
passivo, dote 21x6, muito leitinho.
O natural. Faço massagens.

TLM.: 913 465 232

HOMEM

PORTUGUESA

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

Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

1.ª VEZ

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem,
toda nua, toda sua,
ambiente discreto.
Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

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,

ÚLTIMA
SEMANA

LENA

TLM.: 915 104 229

VIVIANE

Boca de Mel. Desfrute
de bons momentos em
ambiente envolvente e relaxante. Oral delicioso, 69,
carícias. Com vídeo erótico. Não atendo privados
e fixos. Última semana.

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

natural até última gota.
69 e mi..., massagem
acessórios, muito

Atendo em lingeri à
porta + amiga.
TLM.: 913 578 537

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

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

SUZI

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

MULATA
PORTUGUESA

919 162 044
926 598 702

ÚLTIMA
SEMANA

GABY

PORTUGUESA
FOGOSA

TLM.: 913 441 183

TLM.: 910 723 943

MENINA

magra, toda boa, oral

Venha experimentar.

TLM.: 919 873 472

Portuguesa divorciada,
meiguinha. Espera-te.

Morena linda, curvas,

calminhas, sem pressa.

Muito feminina, fotos reais, muito
meiga e carinhosa. Tudo nas
calminhas, activa e passiva, 69,
várias posições, beijos
na boca. Atendo em ligeri sexy.
Apartamento discreto
e higiênico. 24 horas.

ANA - QUARENTONA

NOVIDADE

meiguinha, prazer nas

TRAVESTY
NOVIDADE

Super delicasa, corpinho de
sonho, meiga e safada. Faço
deslocações a moteis, hoteis,
festinhas, jantares e férias.
Todos os dias. Venha
disfrutar de momentos únicos.
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Linda, momentos
inesquéciveis, ambiente
sedutor, faço deslocações
a hotel e motel,
massagens e acessórios.

Meiga e simpática, 28 anos, peito
XXL para espanholada, oral
natural, mi..., bumbum grande.
Fácil de encontrar difícil de
esquecer. Satisfação garantida.

TLM.: 912 053 845

TLM.: 915 104 229

Loira,meiga e sexy, cheia de

A BOMBOM

LAURA

Delicia de chocolate, carinhosa
e fogosa. Para quem adora
momentos de puro prazer
c/ oral natural e muito mais.
Venha deliciar-se.

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

Boy, 22 anos, super discreto,
para realizar as tuas
fantasisas. Ativo e passivo.
Dote XXL. Oral natural, meigo
e carinhoso. 24 horas

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

A BELA

FAMALICÃO

TLM.: 913 998 576

TLM.: 911 084 354

JOANA

FAMALICÃO

1.ª VEZ

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

TLM.: 917 392 262

TLM.: 920 347 909

TLM.: 915 275 958

BRUNA

curvas. Peito XXL, coxa grossa,
oral ao natural divinal, 69 guloso.
Prazer mútuo e garantido.

Morena espanhola
sabor de mel, peito
XXL. O natural, mi...
+ 69. Adoro beijar.
TLM.: 913 299 947

TLM.: 916 130 100

MORENA

Quente e negra ardente, essa
dupla adora brincar a três
c/ bastante sacanagem e gozar
junto c/ você. Venha deleciar-se
com nosso oral e muito mais.
Das 9 às 2h.

TLM.: 912 760 042

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

1.ª VEZ

Sofia travesty portuguesa,
22 anos, completa, dote de
cavalo duro, O natural, 69
gulosa e devoradora.
Vale tudo. 24 horas.

Atendo todos os dias
c/ saídas, moteis e viagens.
Um ambiente sedutor.

TLM.: 918 812 625

TLM.: 914 822 582
INDIAZINHA
Amazonense,
doce menina,
meiga,
carinhosa,
O natural,
69 delicioso,
pele macia,
safadinha
s/ pressas.
917 695 497

FOTO REAL

TENTAÇÃO

De mulher sensual, carinhosa,
apetitosa, atrevida e safada.

TLM.: 914 288 845

