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Paulo Cunha assume
“Não redondo!”
a descentralização de fachada
Pág. 4

Deputados do PSD e PSD
reclamam subdestacamento
da GNR para Famalicão
Pág. 13

Lojas do Cidadão:
Governo longe do objectivo
Das 53 Lojas do Cidadão que o Governo prometeu executar até 2019, 44 estão por abrir,
o que revela um atraso significativo no programa de investimentos que verteu
para Resolução do Conselho de Ministros no início de 2017.
Apesar disso, o presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão acredita que o Governo
“honre a sua palavra” e a valência seja uma realidade no próximo ano. Pág. 5
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Câmara quer Famalicão dentro do plano
de despoluição do rio Ave
PRESIDENTE VAI INTERPELAR MINISTRO DO AMBIENTE

A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão vai
procurar sensibilizar o Ministério do Ambiente para a
necessidade de integrar o
concelho do Plano de despoluição e recuperação da
bacia hidrográfica do Ave.
Disso mesmo deu conta ao
Povo Famalicense o presidente Paulo Cunha, depois
do ministro João Matos Fernandes ter assumido que o
concelho está excluído do
Protocolo de Colaboração
Técnica que envolve apenas
os municípios de Fafe, Fel-

gueiras, Guimarães, Santo
Tirso e Vizela, com a Agência Portuguesa do Ambiente,
IGAMAOT, SEPNA, Vimágua, e Águas do Norte.
Para o edil famalicense “é
mais uma oportunidade perdida de uma boa intervenção
de despoluição do rio Ave”,
que recorda ainda os “muitos milhões de euros” que
já foram investidos na despoluição do Ave com fundos
comunitários, para considerar que se está a “desperdiçar todo esse investimento
que foi feito”. Paulo Cunha

expressa a sua “indignação
e contestação” por esta decisão do Governo “que não
respeita os interesses dos
famalicenses e que não considera um curso e um recurso muito importante como é
o rio Ave”.
Segundo o autarca esta
decisão contraria a resolução da Assembleia da República, onde houve um amplo
consenso em torno de um
plano que se aplicava a toda
a bacia hidrográfica do Ave,
nomeadamente, todos os
seus efluentes. “A área de

acção foi restringida àquilo que devia ser, de acordo
com a Resolução que foi
aprovada pela Assembleia
da República”, explica o edil,
segundo o qual foi apenas
tido em consideração o rio
Ave e o efluente rio Vizela.
Para além de procurar
sensibilizar o Ministério do
Ambiente, na expectativa de
que o processo evolua para
a abrangência que considera natural, Paulo Cunha vai
também abordar a questão
na Comunidade Intermunicipal do Ave e na Associação

de Municípios do Vale do
Ave.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Associação de Dadores
de Sangue presenteia
filhos de associados
A exemplo dos anos anteriores, a Associação de Dadores de Sangue deVila Nova de Famalicão promove a sua
Festa de Natal dedicada aos filhos dos dadores e dadoras
de sangue. O evento, que se realizará na Casa das Artes,
na tarde do dia 9 de dezembro (domingo) compreende lanche e uma prenda para todas as crianças até aos dez anos
de idade (inclusive).
Para que possa organizar a iniciativa, a Associação de
Dadores pede aos associados que, até ao dia 2 de dezembro, façam a sua inscrição, por SMS para o número
960 360 770, de Hugo Silva. Na mensagem deve ser mencionado o nome completo do dador ou dadora, a data de
nascimento e o nome completo dos filhos, sendo que, só
serão inscritas as primeiras 200 crianças.

Nacional 319, em Vale S. Cosme:
Esta paragem de autocarro, quase “perdida” no meio do descampado, para
além de não oferecer nenhuma comodidade aos utilizadores dos transportes
colectivos, também não oferece lá muita segurança...
Este buraco no pavimento da plataforma abriu-se há muito, muito tempo, e lá
permanece, à mercê de um passageiro mais desprevenido...
Ja que comodidade nitidamente não existe, haja ao menos segurança!
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Paulo Cunha não está disponível para aceitar as competências que o Governo
terá destinado às autarquias na área da Saúde

“Não redondo!” a um município circunscrito
a gestor de edifícios e pagador de contas
Paulo Cunha não está
disponível para aceitar um
pacote de novas competências que signifique um “retrocesso” ou “menorização” do
papel dos municípios. Esta é
a reacção do presidente da
Câmara Municipal às mais
recentes novidades em matéria de descentralização de
competências.
Confrontado com o que é
conhecido da proposta que o
Governo deverá aprovar nos
próximos dias, e que aponta
para uma descentralização
em que as autarquias assumem um papel de meras
gestoras do edificado - excluindo ainda assim as Unidades de Saúde Familiares
na medida em que gozam já
de um estatuto de autonomia
-, e de meras pagadoras de
despesas administrativas, o
edil famalicense reage com
um “não redondo!”. “A Câmara Municipal não aceitará, eu
não aceitarei que estejamos
num contexto de exercer um
conjunto de tarefas que em

nada dignificam os cuidados
de saúde primários no concelho de Famalicão. Não estamos aqui para aceitar uma
posição de menorização do
papel dos municípios”, frisa,
entendendo que as Câmaras
só devem aceitar competências se isso significar “melhorar os serviços às populações”. Paulo Cunha sublinha
que a sua oposição não é
uma questão de “poderes”,
mas de dignificar o poder
local e a sua capacidade de
operar na melhoria dos serviços que são prestados.

Educação: “estamos
fora” de processo
que represente
“retrocesso”
Entretanto, o presidente da Câmara aguarda com
expectativa o envelope financeiro que o Governo tem
destinado para as autarquias
em matéria de descentralização de competências na

competências
tradicionalmente exercida pelo Ministério da Educação.
“O território habituou-se
a um tipo de relacionamento
da Câmara Municipal com
os agentes educativos. E
nós não abdicamos dessa
qualidade, dessa competência, desse relacionamento.
Não admitimos nenhum tipo
de retrocesso, no que diz
respeito ao relacionamento
entre a Câmara Municipal e
o território educativo. E se

área da Educação, uma vez
que esta nova fase da gestão do sector poderá anular
os termos e as verbas contratualizadas no âmbito do
Programa “Aproximar”, actualmente em vigor.
Apesar do diploma ter
sido aprovado na passada
quinta-feira em Conselho
de Ministros, Paulo Cunha
adianta que ainda não são

conhecidos os termos deste
novo formato, assim como
as verbas que lhe estão associadas. Na ausência de
princípios e montantes, o
autarca deixa claro, contudo,
que não está disponível para
aceitar um “retrocesso”, depois de anos de implementação do Programa Aproximar,
que já por si deslocou para
o município um conjunto de

este novo pacote significar
um retrocesso, é inequívoco
que estaremos fora desse
processo. Não admitimos
que em Famalicão haja uma
diminuição naquilo que é o
padrão da educação no concelho. Só estamos disponíveis para assumir tarefas e
competências se tivermos as
reais condições para, no mínimo, manter esse padrão”,
reitera.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Mekong Hotel”
nas Noites do Cineclube
“Mekong Hotel”, de Apichatpong Weerasethakul, é o filme em exibição esta quinta-feira na Casa das Artes, em
mais uma sessão das Noites do Cineclube, às 21h45, no
Pequenoe Auditório.
A sessão, como sempre patrocinada pelo Cineclube de
Joane, é um retrato do dia-a-dia de um hotel nas margens
do rio Mekong, que faz fronteira entre a Tailândia e o Laos.
Com argumento e realização de Apichatpong Weerasethakul (“Febre Tropical”, “O Tio Boonmee…”), foi apresentado na edição de 2012 do Festival de Cinema de Cannes.
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Lojas do Cidadão: programa do Governo
com 17% de execução
a pouco mais de um ano do fim
O calendário para a criação de novas Lojas do Cidadão no país está para lá de
atrasado. Das 18 valências
que o Governo tinha previsto
instalar em 2017, apenas oito
abriram, e três das quais já
em 2018. Por sua vez, das 35
que estavam previstas criar
em 2018/2019, onde se inclui
a de Vila Nova de Famalicão,
apenas uma é realidade, a
de Mação.
Contas feitas, ultrapassado mais de metade do
prazo do programa de novos
investimentos para melhoria
da rede de serviços públicos
no país, das 53 Lojas do Cidadão anunciadas e calendarizadas pelo Governo, de
acordo com Resolução do
Conselho de Ministros de Janeiro de 2017, faltam criar ao
todo 44.
Em 2017 foram abertas
as Lojas do Cidadão da Batalha, de Carregal do Sal, de
Penalva do Castelo, de Sátão, e Torres Vedras, e já no
início de 2018 as de Aguiar
da Beira, Nelas e Valpaços.
Destas, quatro estão circunscritas do distrito de Viseu. Das que, tal como a de
Vila Nova de Famalicão, estavam calendarizadas para
2018/2019, apenas uma está
criada.
Entretanto, com a remodelação governamental
empreendida pelo primeiro-ministro António Costa,
há algumas semanas, a Secretária de Estado que havia “herdado” os processos
pendentes, entre os quais o
de Vila Nova de Famalicão,

Plano de modernização
da rede de serviços públicos:
17% de execução
Resolução do Conselho de Ministros n.º 1 de 2017

Dezenas de pessoas aguardavam ainda ontem pela abertura do Registo Civil

mudou-se da Modernização
Administrativa para a tutela
do Ministério da Cultura, o
que poderá contribuir para
atrasar ainda mais o processo de criação de uma valência prioritária, ou não fosse
generalizada a má qualidade
das instalações dos serviços
públicos no concelho.
O Povo Famalicense procurou esclarecimentos acerca deste atraso no calendário para criação de novas
Lojas do Cidadão, e acerca
do caso concreto de Vila
Nova de Famalicão, junto do
Ministério da Presidência e
Modernização Administrativa, mas, apesar da nossa
insistência, ao longo de mais
de duas semanas, não obtivemos qualquer resposta.
Entretanto, a ministra Maria Manuel Leitão Marques
é ouvida hoje (terça-feira)
na Assembleia da República, no âmbito do debate na

Atlético Vale S. Martinho
vencem na 3.ª Corrida
do Vale do Pelhe
O Atlético
de Vale S.
Martinho consagrou a sua
par ticipação
na 3.ª Corrida do Vale do
Pelhe,
com
Liliana Silva
a vencer no
escalão
de
Juniores Femininos, e Roberto Machado obtern o 3.º lugar em séniores masculinos, seguido de Paulo Oliveira e Paulo Costa.
Hélder Faria, que foi a acompanhar a atleta feminina, foi
33.º e Rui Araújo foi 5.º.

especialidade do orçamento
de Estado para 2019, o que
dá margem para o eventual
anúncio de novidades em
matéria de investimentos nas
Lojas do Cidadão.

Paulo Cunha
acredita que
Governo “honre
sua palavra”
Confrontado com o atraso
na execução do programa
do Governo, o presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, acredita ainda assim
que “o Governo honre a sua
palavra”, avançando para a
criação da Loja do Cidadão
em 2019, dentro de calendário em que estava circunscrita, juntamente com mais 34,
e das quais se encontra apenas criada uma.
Apesar “de ser verdade
que, a esmagadora maioria
das que estavam previstas,
não foi, de facto, criada”, e
de reconhecer que teria sido
um “sinal positivo se o tivessem sido de acordo com o
anunciado”, o edil considera
que esse facto não impede
“que o Governo cumpra com
Famalicão”.
Segundo o autarca famalicense, a intenção do Governo não será a de afectar
verbas do Orçamento de Estado para este efeito, e “há
a expectativa de haver um
enquadramento em fundos
comunitários para o efeito”.
“Sem sabermos qual é o
enquadramento em sede de
fundos comunitários, e sem
intervenção do Orçamento
de Estado para este tipo de

intervenção, fica a dúvida se
o Governo vai ou não cumprir aquilo que assumiu em
Resolução de, em 2009,
criar a Loja do Cidadão em
Vila Nova de Famalicão”,
questiona Paulo Cunha, que
lembra, contudo, que “foi o
próprio Governo quem estabeleceu para si mesmo essa
data”.
Na expectativa de que “o
Governo cumpra esse propósito”, volta a comprometer
a Câmara para colaborar
com a concretização deste
projecto, não sem realçar
que essa disponibilidade é
no quadro de uma parceria e não de assumpção de
responsabilidades, pois é ao
Governo que compete custear a valência, à semelhança
do que fez com todas as outras existentes em Portugal.
O espírito colaborativo do
município está patente no
arrendamento que mantém
activo “para que a loja seja
criada”, lembra, um ónus
que assume para evitar que
o processo volte à estaca
zero, e se perca um espaço
que suspeita bem que já não
estivesse disponível caso o
contrato de arrendamento
tivesse sido extinto, face às
vicissitudes recentes do processo.
Quanto à “permência” da
Loja do Cidadão, deixa claro
que a situação precária em
que funciona a Conservatória do Registo Civil é apenas
o mais gravde de outras situações precárias dos serviços públicos do concelho.
Aliás, refere que os próprios
serviços têm sido vozes
activas da necessidade ds
Loja do Cidadão, junto das
entidades que tutelam estes

processos.

Plano a 3 anos:
53 Lojas previstas,
executadas 9
Na convicção das vantagens de “um modelo integrado de prestação de serviços
presenciais, que proporciona
aos cidadãos um atendimento mais cómodo, concentrando diversos balcões de
atendimento de entidades
públicas, da administração
central e local, e de entidades privadas”, o Governo de
António Costa avançou com
um calendário de investimentos com vista ao reforço
do número de Lojas do Cidadão no país.
O objectivo decretado na
Resolução n.º 1 de 2017, estabelece a criação de 53 valências destas nesse mesmo
ano e nos anos seguintes, o
de 2018 em curso, e ainda o
de 2019. A Loja do Cidadão
de Vila Nova de Famalicão
surge, aliás, no quadro de investimentos para 2018/2019.
O estabelecido apontava a
criação de 18 em 2017, e de
35 nos dois anos seguintes.
Destas todas apenas nove
estão criadas, de acordo
com a informação disponível
no Portal do Cidadão que
elenca todas as valências
em funcionamento à data, o
que reflecte uma execução
do programa de modernização da ordem dos 17 por

cento.
Na redacção da referida
Resolução, o Conselho de
Ministros alega que “alargar
a rede de Lojas do Cidadão
é um compromisso do atual
Governo, dando assim continuidade a um projecto de
modernização da rede de
serviços públicos iniciado há
18 anos”.
O conceito que caracteriza de “inegável sucesso na
aproximação da Administração Pública aos cidadãos”,
surge com um novo contexto, assentando “numa maior
intervenção dos municípios”,
na certeza da utilidade de
uma “maior proximidade por
quem conhece o território e
as necessidades da população nele residente em matéria de acesso aos serviços
públicos suscetíveis de serem disponibilizados”.
No entanto, refira-se, a
intervenção dos municípios
na solução já não era um
conceito inteiramente novo,
na medida que já a Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão havia assumido
responsabilidades na criação do equipamento, no protocolo que assinou em 2015
com a Agência para a Modernização Administrativa.
De resto, é desde essa altura que mantém alugada uma
loja – o antigo supermercado
“Inô” – com o propósito da
criação da Loja do Cidadão.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Presidente da Câmara partilhou menu vegetariano em Vale S. Martinho
no Dia Europeu da Alimentação

Menus vegetarianos com “resistência”, são
investimento numa geração mais saudável
No dia Europeu da Alimentação da Alimentação e
Cozinha Saudável, assinalado na passada quinta-feira, o presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha, foi
a companhia das crianças
da Escola Primária de Vale
S. Martinho ao almoço, onde
partilhou de um menu vegetariano.
As lentilhas e os cogumelos foram os “pratos fortes” de uma refeição principal restrita a legumes, que
acontece uma vez por mês
nas cantinas escolares, de
acordo com um programa
municipal que visa promover refeições equilibradas,
saudáveis e seguras, mas
também prossegue o objectivo de se constituir como
ferramenta de aprendizagem
não formal, orientada para o
desenvolvimento de atitudes
positivas face a novos alimentos e sabores, e procura a consciencialização das
crianças para o impacto que

a alimentação tem no meio
ambiente.
Para o edil famalicense,
esta aposta na equilíbrio nutricional das cerca de 3500
refeições que serve diariamente em cerca de 60 escolas pré-primárias e do 1.º
ciclo, pretende “sinalizar o
quanto a qualidade da nossa gastronomia, da nossa
alimentação é muito importante, em primeira instância
para a nossa saúde, para a
nossa saúde, para o nosso

balanço e para a nossa qualidade de vida”. Consciente
do impacto que a acção do
município tem na população
escolar a este nível, Paulo
Cunha admite que estas refeições nem sempre são do
agrado das crianças, porque
muitas vezes divergem dos
sabores a que estão habituadas, mas sublinha que quem
governa tem que persistir, na
certeza de que também do
ponto de vista alimentar se
estão a formar os cidadãos

Assembleia Geral Ordinária
Convocatória
Miguel Oliveira da Costa, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Para o
Desenvolvimento Local Mais Vida IPSS, ao abrigo do art.º 27º do nº 1 alínea b), dos estatutos, convoca todos os associados para um Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia
15 de Novembro de 2018, às 20:30 horas na sua sede, Rua José Gomes de Oliveiranº 38
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
• Ponto Um: Apreciação e Votação do Programa de Ação e Orçamento para 2019, bem
como, do Parecer do Conselho Fiscal.
• Ponto Dois: Outros assuntos de interesses para a Associação.
Se à hora marcada na convocatória não estiverem presentes mais de metade dos associados com direito de voto, a Assembleia reunirá 30 (trinta) minutos, depois, com qualquer
número de presenças.
Observação: Os associados podem consultar os documentos sujeitos a apreciação na
sede da Associação.
Gondifelos, 26 de outubro de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Miguel Oliveira da Costa

do futuro: “muitas vezes esta
refeição pode não ser a mais
agradável do ponto de vista
estético, do ponto de vista
dos sabores clássicos - porque o peixe não é do agrado,
o facto de ser vegetariana
pode também não ser do
agrado, nem todos gostam
da sopa, o pão não tem o sal
que gostariam que tivesse,
não há açúcar, não há gorduras -, mas tem os nutrientes
necessários, e corresponde
às necessidades de alimentação das crianças nesta
fase das suas vidas, e que,
acima de tudo, os prepara para o futuro”. O autarca
entende que “nesta fase da
vida não se aprende só a ler,
a escrever, a somar, e muitas
outras coisas”, mas “também
se aprende a comer, também se aprende a brincar, e,
na dimensão do aprender a
comer, estou certo que, com
este tipo de política, estamos
a dar um grande contributo

para que, no futuro, sejamos
jovens, depois adultos, mais
sadios e com mais qualidade
de vida”.
Manuela Pereira, coordenadora da escola, sublinha
o papel essencial da escola
na promoção de uma menta equilibrada das crianças,
consciente de que muitas vezes, em, casa, a prioridade
é “satisfazer-lhes o paladar”.
Admite que as crianças “não
reagem muito bem”, e que
“há uma resistência grande”,
nomeadamente às refeições
vegetarianas, mas que a
escola não pode demitir-se
deste papel educador, procurando corrigir comportamentos, consciente de que esta é
uma questão que se resolve
2ª longo prazo”. Segundo a
coordenadora a consciencialização para a necessidade de uma alimentação
saudável tem também sido
feita junto dos pais, através
das reuniões de pais e da

acção da própria Associação
de Pais.

Maioria das
crianças resiste
Afonso Fernandes, de
nove anos de idade, contraria uma maioria de resistentes aos legumes. Gosta de
vegetais, também gosta de
peixe, e sabe bem a importância que têm para a sua
saúde: “os vegetais fazem
bem. Eu estou habituado a
comer vegetais em casa,
os meus pais sempre foram
saudáveis”.
Já Ana João, de oito anos
de idade, confessa que a sua
apetência para os vegetais
não é muita: “gosto… mas a
minha comida mais favorita é
massa com almôndegas…”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Protocolo com Projecto Homem valida
nova abordagem

Câmara vai ter “receita”
para alunos
em risco de exclusão social
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em parceria com o Projecto Homem, vai adoptar uma nova abordagem
junto dos alunos em risco de exclusão social, promovendo percursos sociais e profissionais, num formato “fora da caixa”. A
iniciativa surge no âmbito do projecto Planear, Empoderar e
Incluir (PEI), candidato ao Programa Cidadãos Activos, financiado por fundos europeus e gerido pela Fundação Calouste
Gulbenkien, em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto.
A colaboração teve luz verde do executivo municipal na
passada quinta-feira, onde a proposta foi aprovada por unanimidade.
Segundo o vereador da Educação, Leonel Rocha, este programa é dirigido a população jovem em risco de abandono escolar ou ingresso em comportamentos de consumo de substâncias, assumindo-se como alternativa aos Programas
Integrados de Educação e Formação (PIEF’s), que no seu entender não têm conseguido
“resolver” o problema de alunos “que não querem nada com a escola e depois enveredam
por caminhos desviantes, o que dificulta o regresso à escolaridade obrigatória”.
O responsável autárquico sublinha que o público-alvo deste projecto é maioritariamente
de etnia cigana, onde é “difícil cativar os alunos, até por razões culturais”. Leonel Rocha
constata uma melhoria generalizada do cenário, com uma maior frequência deste público-alvo no 3.º ciclo e até no Secundário, mas reitera que este programa continua a ser
necessário, por força de uma “remediação” que considera que sãos os PIEF’s.
Para o vereador, a vantagem deste projecto é que aposta num ensino “eminentemente
prático, preparando-os para a vida, para a vida activa, para uma profissão”. Leonel Rocha
adianta que esta componente não é assumida pelos PIEF’s, assente num formato que até
pode validar o 2,º ou 3.º ciclos para este alunos, mas não lhes dá competências concretas
que os tornem cidadãos activos e preparados. Segundo Leonel Rocha o programa admite
ainda, no limite, a possibilidade “de uma parte do ensino poder ser em regime de internato,
principalmente quando há famílias disruptivas ou um certo abandono da família em relação
à educação do seu filho”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Escolas que transformam…
Com “uma machadada só”, este relatório destrói e
arrasa todo o discurso da oposição ao Governo de
António Costa. Os setores de intervenção e da
responsabilidade do Estado são elogiados de uma
forma que não “encaixa” nos discursos e “palpites”
derrotistas e tenebrosos que se dizem e se escrevem
todos os dias e todas as semanas. Basta ouvirmos
alguns comentadores televisivos e lermos o que outros
vão escrevendo nos jornais! Sintomático e
esclarecedor – e contrariando este pessimismo bem
definido em setores facilmente identificáveis e que
nada têm a ver com a realidade – é que “há um
nivelamento entre a perceção externa e a perceção
interna do que se passa em Portugal: as dimensões
de economia e sociedade recolhem opiniões muito
alinhadas sobre o que acontece” no País.

1. Relatórios eloquentes…
O olhar que os estrangeiros e também os portugueses lançam sobre nós é cada vez mais positivo. Este olhar diferente
e diferenciador é suportado pelos excelentes valores atingidos
“nos critérios do ambiente social e a reputação de Portugal
vista pelos olhos dos portugueses e dos estrangeiros continua a superar os valores já robustos alcançados em 2017 e a
manter a trajetória ascendente dos últimos anos”, revela uma
consultora internacional.
Nós que somos muito dados ao pessimismo e ao “trágico”,
nunca estando satisfeitos com aquilo que temos e que alcançámos, temos aqui um excelente momento de reflexão para, a
partir dele, reforçarmos a nossa autoestima porque sabemos
que somos iguais aos melhores dos melhores.
Mas não são apenas os valores mais altos no ambiente social que se destacam: “o ambiente político e o ambiente económico viram também as suas classificações subir na perceção
interna e externa do país”.
Estas são algumas das conclusões divulgadas por esta
consultora internacional, num estudo que analisa anualmente
as reputações de sessenta países nas áreas social, política e
económica. De acordo com os resultados obtidos por Portugal
no relatório deste estudo, “a melhoria da visão externa do país
é suportada pela subida em alguns critérios chave: a ética e
transparência governativa, a implementação de medidas sociais e económicas progressivas, a qualidade dos serviços e

produtos produzidos em Portugal, a valorização da educação
por via das universidades portuguesas, os avanços na tecnologia e a segurança”.

2. Realidade e ficção
Com “uma machadada só”, este relatório destrói e arrasa
todo o discurso da oposição ao Governo de António Costa. Os
setores de intervenção e de responsabilidade do Estado são
elogiados de uma forma que não “encaixa” nos discursos e
“palpites” derrotistas e tenebrosos que se dizem e se escrevem
todos os dias e todas as semanas. Basta ouvirmos alguns comentadores televisivos e lermos o que outros vão escrevendo
nos jornais!
Sintomático e esclarecedor – e contrariando este pessimismo bem definido em setores facilmente identificáveis e que
nada têm a ver com a realidade – é que “há um nivelamento
entre a perceção externa e a perceção interna do que se passa
em Portugal: as dimensões de economia e sociedade recolhem opiniões muito alinhadas sobre o que acontece” no País”.
“Este estudo evidencia uma confiança crescente na eficiência do Governo e no alinhamento e cooperação das principais
forças políticas – como é o caso do Governo e Presidência da
República – que se destaca face a muitos outros países. Isto é
visível tanto do ponto de vista interno como externo, sendo reforçado na perspetiva internacional pelo facto de termos vários
governantes portugueses a atingir cargos internacionais, como
é o caso de António Guterres”.
Neste estudo participam anualmente quarenta países e respondem cerca de três mil indivíduos em cada um, sendo estes
representativos da sociedade em termos de género, idade e
grau de formação.

3. Ciência na Camilo…
Neste processo de revalorização da Educação, sobretudo
naquilo que a escola tem de transformador, temos que referenciar hoje dez alunos e os seus professores da Escola Secundária Camilo Castelo que, divididos em duas equipas, com
coordenação da professora Teresa Martins, foram distinguidos
com outras tantas menções honrosas, em trabalhos sobre
campos eletromagnéticos e saúde. Esta distinção aconteceu
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no decorrer do Projeto Medea, uma iniciativa da REN (Rede
Elétrica Nacional) e da Sociedade Portuguesa de Física.
Este é o capítulo da história mais fácil de contar. É o capítulo final que, neste caso, foi um final de sucesso. Os capítulos mais difíceis são aqueles que se desenrolam antes deste
epílogo feliz e muito gratificante. São os capítulos da concentração e do estudo, dos cálculos que não se podem errar, do
trabalho intenso, da correção dos erros, do desenvolvimento
de todo um processo de investigação metódico e coerente.
Quando todas estas premissas acompanham os grupos de
estudantes e professores envolvidos no projeto, os resultados
só podem ser brilhantes e altamente compensadores. Nunca o
esforço, o trabalho, a atenção e a dedicação deixaram de ser
premiados, mesmo que o prémio seja tão só a satisfação de se
poder dizer “conseguimos”.
As dificuldades que tiveram que ser superadas no desenvolvimento destes projetos de investigação estão bem patentes e expressas nas declarações de alguns dos alunos intervenientes que referenciam o “empenho” que tiveram que dedicar
à causa: “Foi mais difícil do que estávamos à espera porque
os conceitos tratados neste projeto são bem mais complicados
do que os que são abordados na escola”, disse um dos alunos
envolvidos.
Outro aluno, considerando o projeto “difícil”, disse que
“quando temos um exercício para resolver, temos o manual
que nos aponta o caminho exato a seguir. Neste caso tivemos
que ser autodidatas e aprender com os erros”.
A Presidente da Sociedade Portuguesa de Física, que esteve presente na cerimónia de entrega dos prémios, não deixou
de sublinhar “o rigor e a convicção” que os alunos colocaram
na concretização das suas investigações.
A escola tem que ser isto: trabalho, muito trabalho, rigor
e investigação. Quem pensar o contrário está definitivamente enganado. O que é gratificante e entusiasmante é que a
grande maioria das escolas famalicenses tem vindo a apostar
nesta trajetória. São inúmeros os exemplos, à semelhança do
que aconteceu agora com este grupo de dez alunos da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, aqueles e aquelas que,
noutras escolas, têm vindo a fazer este caminho.
Está de parabéns a Escola Camilo e estão de parabéns estes jovens cientistas.
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Projecto-piloto cria colónias
de gatos para controlo e
protecção da saúde pública

A instalação de três colónias de
gatos, com o objectivo de controlar a
sobrepopulação, é a substância de um
protocolo assinado entre a Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão e
a Associação “Pets & Me”, que foi aprovado na reunião do executivo municipal
da passada quinta-feira.
Este projecto-piloto, segundo o vereador do Ambiente, Pedro Sena, visa
o controlo de algumas colónias de gatos, numa lógica de protecção da saúde pública. Os animais irão ser “capturados, esterilizados, e devolvidos ao
seu local natural, às suas colónias”,
frisa, numa acção que visa “controlar a evolução da população, desde logo com a esterilização”, mas que também defende a saúde pública, na medida em que serão administradas as
necessárias vacinas aos animais.
Para além desta vertente dirigida às colónias em si, o projecto desenvolvido em parceria
com a “Pets & Me” terá ainda uma vertente orientada para a sensibilização das pessoas que
convivem com estas colónias. “Vamos tentar sensibilizar algumas pessoas, que procuram
ajudar, para que possam ajudar da melhor forma”, sublinha o responsável autárquico, que
se refere a pessoas que por hábito alimentam estes animais, e as quais é necessário alertar
para questões pertinentes como o momento da alimentação. “Os gatos são caçadores, por
natureza e vamos deixá-los fazer o que melhor sabem fazer, caçar”, refere a propósito Pedro
Sena frisa, segundo o qual é essencial preservar esse perfil dos felinos, tirando partido do
seu papel no controlo de outras pragas, como ratos. Neste contexto, impõem-se algumas correcções comportamentais junto destes cuidadores informais: “desde logo o horário em que se
alimentam os animais. Deve ser durante o dia, e não à noite. Porquê? Porque durante a noite
eles dedicam-se à caça, o que é bom. Se forem alimentados durante a noite eles deixaram
de fazer o que é da sua natureza, caçar”. Para além disso o projecto procurará ainda corrigir
alguns hábitos no que toca ao tipo de alimentação que está a ser dada a estes animais, e que
admite poderá não ser a mais adequada.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Festival arrancou ontem e termina no final do mês

BINNAR é motor
de criação e liberdade
artística
O BINNAR, festival de
artes, que arrancou ontem,
segunda-feira, e termina no
final do mês, volta a ser o
motor da criação e da liberdade artística.
Destaque para a iniciativa
que nesta terceira edição o
leva até ao Museu da Indútstria Têxtil, a 24 de novembro,
a partir das 21h30, onde o
universo do têxtil vai servir
de inspiração para o trabalho de quase uma dezena de
artistas que vão expor neste
espaço, mas também para
um concerto exclusivo do
compositor português Eduardo Patriarca, inspirado nos
sons das máquinas presentes no museu.
Para o dia 21, quarta-feira, está também agendado
outro dos pontos altos do festival. Falamos da performance teatral “(Des)Alinhar”, um
trabalho em residência dos
alunos da Academia Contemporânea do Espectáculo
com o ator/encenador Jorge
Paxeco que terá como cenário um palco pouco habitual
– a feira semanal de Famali-

cão. “Na Feira de Famalicão,
onde se trocam produtos,
dinheiro, bens alimentares,
vamos trocar outros bens,
sem peso ou forma, os risos,
os afectos, as emoções, os
tempos, os olhares…”, explica a organização.
Do vasto e diverso programa do BINNAR, destaque ainda para uma exposição coletiva de fotografia
analógica, patente até ao
final do mês, no Museu Soledade Malvar; para uma instalação de videoarte, no dia 17,
no Mosteiro de Arnoso Santa
Eulália; para os concertos do
grupo 10.000 Russos, no dia

18, às 18h30, no Mosteiro de
Arnoso Santa Eulália, dos
espanhois Hyggelig, no dia
23, às 21h30, na Fundação
Castro Alves e de Alex Hedley, no espaço “A Casa ao
Lado”, e Gargoola, no Espaço Cultural Cru, no dia 30 de
novembro.
Refira-se que a entrada
em todas as iniciativas e
eventos realizados no âmbito
do festival é gratuita.
Para mais informação e
programação completa pode
consultar o endereço facebook.com/binnar.org.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

As cambalhotas do Bloco
Os bloquistas reuniram-se este fim-de-semana no
Casal Vistoso. A terminar
uma legislatura parlamentar,
em que a sua presença se
resumiu à correção de uma
lacuna parlamentar, após a
derrota eleitoral do partido
Socialista, nas legislativas
de outubro de 2015.
O mais repetido destes
dois dias foi o lema queremos ir para o governo:esta
adorada assunção de responsabilidade, peca por
tardia. As 3 muletas do PS
curvam-se agora, passados
3 anos no grito do Ipiranga,
reparando, ao fim de 3 orçamentos aprovados.
Este Bloco reclama resultados eleitorais para lá chegar, contrariando a vontade
de um histórico do partido,
Louça, que apenas admitiria
a hipótese quando o partido
alcançasse pelo menos 20%
da expressão popular. Para
Catarina Martins ésuficiente
a maioria relativa do PS para
alcançar tal feito, deitando
por terra toda a teoria de
Arco de governação.
Esta esquerda, que não
tem a expressão do PCP
diante das ruas, diz que os

seus dirigentes “conhecem
os problemas pela vida”,
aguardando a confiança dos
portugueses na hora da sua
expressão.
Esta esquerda caviar que
por arrumar as suas cadeiras se colocam num pedestal social e com isso, assume
a sua coordenadora, que os
dirigentes do seu partido podem ser ministros porque“conhecem os problemas
pela vida”.
Vendemprédios por 4 milhões e por isso afirmam que
“conhecem os problemas
pela vida”;
UsamMAC’sna convenção porque “conhecem os
problemas pela vida”;
Compram chalés por
600mil euros, mas só o fazem porque “conhecem os
problemas pela vida”;
Afirmamque na Venezuela “Já se come três vezes ao
dia”, IñigoErrejón também
dirigente do Podemos Espanhol, quando efetivamente
os venezuelanos já emagreceram nos últimos anos
10kg. Naturalmente só o dizem através do seu total conhecimento dos “problemas
pela vida”.

Esta irrealidade a que a
esquerda nos vai habituando,sobranceiros das regras e
dos bons costumes, ditando
regras por todos aqueles que
são soberanos, com os movimentos que bem lhes apetece, vão cultivando os extremismos que se vai assistindo
por esse mundo fora.
A questão não é se eu
acredito, é se os brasileiros
concordam, se os turcos são
complacentes ou se os americanos querem saber se a
Catarina Martins “vai ao infinito ou mais além”.
Perdoe-me
Francisco
Louça, mas não querem.
Nem eles, nem os portugueses vão querer, felizmente.

O POVO FAMALICENSE

13 de Novembro de 2018

11

Concurso “O Meu Projecto é Empreendedor” consagrou projectos inovadores do Agrupamento
de Joane, Forave e INA

Famalicão é “ecossistema empreendedor”
na Didáxis de Vale S. Cosme, Escola Secundária D.
Sancho I, INA – Instituto
Nun’Alvares, Agrupamento
de Escolas Padre Benjamim

Primeiro prémio foi para projecto desenvolvido por alunos
do Agrupamento Padre Benjamim Salgado

Um sistema de distribuição de Peças, desenvolvido
pelo Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, foi o grande vencedor do
concurso “O Meu Projecto é
Empreendedor”, promovido
pela Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão com
o objectivo de desafiar os
alunos do ensino secundário
para a inovação. O projecto,
na área da logística, passa
pela criação de um sistema
de armazenagem e dispensa de peças através de um
sistema robotizado e gerido
através de uma plataforma
informática. O segundo lugar
foi para a FORAVE, com um
protótipo para remoção Automática de rolos de tear, e o
terceiro lugar para o projecto
EnergINA, titulado pelo INA,
orientado para a maximização dos painéis fotovoltaicos
na produção de energia.
Os vencedores são apenas três exemplos de uma
dezena de projectos finalistas do concurso “O Meu
Projecto é Empreendedor”,
que estiveram patentes na
passada sexta-feira no Centro Cívico de Vila Nova de
Famalicão, onde ao final do
dia ficaram a ser conhecidos
os três grandes vencedores.
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha,
visitou o recinto logo pela
manhã, e teve oportunidade
de ficar a conhecer os projectos. No rescaldo da visita,
o edil famalicense frisa que
a qualidade dos projectos
desenvolvidos pelas escolas profissionais demonstra
que Vila Nova de Famalicão
é, de facto, “um ecossistema empreendedor”. No seu
entender ele “é hoje uma realidade”, na medida em que
constata como “inegável” a
melhoria dos projectos e a
sua adequação àquelas que
são as necessidades ainda

não solucionadas. Mas, mais
do que isso, considera, os
projectos apresentados “têm
já uma metodologia de abordagem ao mercado”, o que
os torna potenciais futuros
negócios.
Para Paulo Cunha esta
mostra demonstra ainda que
o ensino profissional é uma
boa solução de futuro. Aliás,
refere que muitos dos autores dos projectos patentes
nesta mostra estão já no
mercado de trabalho. “É bom
que outros jovens e as suas
famílias percebam que a vertente profissional é uma boa
escolha, não só do ponto de
vista da realização pessoal,
vocacional, mas também ao
nível da empregbabilidade”.
Diana Torres, aluna do
curso de Gestão da Forave,
deu a conhecer o projecto
que acabaria por vencer o
segundo prémio, desenvolvido em parceria com a Continental, a Indústria Têxtil
do Ave e a Universidade do
Minho, e que “consiste em
melhorar o sistema de remoção dos rolos dos teares”.
Segundo a jovem a logística
associada a esta substituição “era um problema detectado há muitos anos, que
nunca foi resolvido, e este
projecto vem propor uma solução”. A aluna adianta que
esta proposta já está a operar na Continental, numa das
máquinas, podendo evoluir
para aplicação a outras de
idêntica natureza.
O concurso é promovido
pela Rede Famalicão Empreende, e pretende fomentar o empreendedorismo nos
jovens estudantes e valorizar
o ensino profissional no concelho.
No total, no ano lectivo
2017/2018, foram apresentados 21 projetos a concurso.
Os dez finalistas correspondem a ideias desenvolvidas

Salgado, ALFACOOP, FORAVE e OFICINA – Escola
Profissional do INA.
O primeiro classificado
recebeu a quantia de mil eu-

ros, o segundo a quantia de
500 euros, e o terceiro 250
euros.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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“Em Lugar Algum” vence Festival Ymotion
A curta “Em Lugar Algum”, da autoria de Inês de
Sá Frias e Leandro Martins
e sobre a vida itinerante de
Kety, Mirela e Kevin, três irmãos que fazem parte de
uma família circense, foi a
grande vencedora da quarta edição do Ymotion. Os
vencedores da edição deste
ano do Festival de Cinema
Jovem de Famalicão, promovido pela Câmara Municipal,
foram conhecidos no passado sábado, numa gala que
encheu o grande auditório da
Casa das Artes e que aplaudiu o talento e a carreira da
atriz Lúcia Moniz.
O filme, produzido pela
Escola Superior de Teatro e

Cinema, arrecadou o Grande
Prémio Joaquim de Almeida da competição, no valor
de 2500 euros. Orgulhoso
pelo galardão arrecadado,
o Diretor de Produção do
filme, Luís Magina, realçou
a importância do Ymotion.
“Não sinto que haja tantas
oportunidades e tanto amor
pelo cinema e é importante
que se mantenha este tipo
de iniciativas porque temos
que sentir que podemos fazer vida do cinema, sem ser
uma coisa não viável ou quase impossível. Fazer cinema
e ser cineasta deveria ser
algo tão normal como tantas
outras profissões”, disse.
Depois de ter recebido

mais de uma centena de
candidaturas, o Ymotion
selecionou 51 curtas para
competição e, no final, conta
o argumentista e presidente
do júri, Tiago R. Santos, a
decisão não foi nada fácil.
“Tivemos muitos outros projetos que gostamos muito,
mas achamos que este filme
tem uma série de qualidades
que mereciam ser reconhecidas. É um filme cheio de
vida e de humanidade, com
uma proximidade fantástica
com as suas personagens e
que leva o espectador para
dentro daquele universo”.
Surpreendida com a dinâmica do Ymotion, Lúcia Moniz agradeceu a homenagem

do Município de Famalicão e
felicitou a autarquia pela realização do festival. “Este incentivos são fundamentais.
Empurram-nos para a frente”, disse.
“The Voyager”, de João
Gonzalez, venceu na categoria de “Melhor Curta de
Animação” (600 euros); “Terra Amarela”, de Dinis Costa,
bisou ao vencer nas categorias “Melhor Elenco” (250
euros) e “Melhor Direção
de Fotografia” (250 euros).
“Fugiu. Deitou-se. Caí”, de
Bruno Carnide, arrecadou
o prémio de “Melhor Banda
Sonora Original” (250 euros)
e “A Choice of Free”, de Filipe
Silva, o de “Prémio Escolas

Secundárias” (850 euros). O
“Prémio do Público” (350 euros) foi para “4760” de Nuno
Loureiro. Nesta categoria foi
ainda atribuída uma Menção

Honrosa à curta “Odisseias
dos Pássaros” de Fernando
Cavaleiro.

Famalicão revalida título de Município Amigo
das Famílias pela sétima vez
Vila Nova de Famalicão
acaba de revalidar o título de Município Amigo das
Famílias, um galardão que
conquyista pela sétima vez
e pela sexta vez consecutiva. O título é atribuído pelo
Observatório dos Municípios
Familiarmente Responsáveis
e considera as políticas activas de apoio à famílias por

parte das Câmaras Municipais.
“As medidas de apoio à
família têm, acima de tudo,
como objetivo valorizar a
família, enquanto alicerce
da comunidade, criando
condições para que possa
desempenhar o nobre papel
de cuidar dos seus e, assim,
contribuir
decisivamente

para o desenvolvimento de
uma comunidade mais feliz
e com maior qualidade de
vida”, refere a propósito das
políticas municipais dirigidas às famílias o presidente
da Câmara Municipal, Paulo
Cunha, para quem “receber
este galardão pela sétima
vez e pelo sexto ano consecutivo é um enorme motivo

de orgulho, pois representa
o reconhecimento nacional
pela política de família global
e integrada, que privilegia a
concretização de medidas
socialmente eficazes, na melhoria da qualidade de vida
dos seus munícipes”.
Entre estas medidsas de
apoio ás famílias destaque
para a do alargamento da
atribuição das fichas e manuais escolares aos alunos
do concelho, da promoção
do desporto de reabilitação para as pessoas que
sofrem alguma patologia
neurológica,
músculo-esquelética, respiratória ou
oncológica, mas também
da criação do Gabinete de
Avaliação e Intervenção em
Comportamentos
Aditivos
e Dependências (GAICAD),
um organismo multidisciplinar que atua no âmbito da
saúde mental e que oferece
respostas e ajuda gratuita a
quem precisa. Estes foram
apenas alguns dos novos
argumentos apresentados
este ano, que se juntam às
inúmeras medidas de apoio
à família já existentes.
Ao todo o Observatório
das Autarquias Familiarmente Responsáveis distinguiu
setenta municípios. O observatório avalia iniciativas dos
municípios em 12 áreas, entre as quais o apoio prestado
à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com
necessidades especiais, medidas de conciliação entre
trabalho e família, serviços
básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre e
participação social.
Na candidatura apresentada, o município destaca
as várias vertentes de intervenção, nomeadamente

as políticas orientadas para
todas as famílias do concelho, no apoio à sua função
de suporte aos filhos mas
também aos pais e avós, e
ainda às ações destinadas
a agregados familiares mais
desfavorecidos económica e
socialmente, através de ajudas específicas e personalizadas a vários níveis.
Na área da educação,
para além da oferta dos manuais escolares gratuitos
ao 1.º e 2.º ciclo sobressai
a existência de um terceiro
escalão social de apoio às
famílias com crianças no
pré-escolar e 1.º Ciclo de Ensino Básico (que acresce aos
dois escalões nacionais), o
Banco de Livros Escolares,
os transportes gratuitos, o
apoio à aquisição de material didático por parte das
famílias mais carenciadas
e as bolsas de estudo aos
estudantes universitários do
concelho.
Na área social destaca-se
o Programa Municipal “Casa
Feliz” que ajuda as famílias
mais carenciadas do concelho a realizarem obras de
renovação das suas habitações e que apoia as famílias
que mais precisam no pagamento das rendas, assim
como os descontos e isenções nas tarifas de água e
saneamento para as famílias

numerosas e para as mais
necessitadas.
Em matéria fiscal, destaque para a estabilidade, com
a fixação da taxa do IMI próxima do mínimo legal (0,35
por cento) e a existência de
um IMI familiar, que atribui
um desconto no pagamento
do imposto de 40 euros para
as famílias com dois filhos e
de 70 euros para as famílias
com três ou mais dependentes.
O acesso das famílias
à fruição cultural e à prática desportiva tem também
merecido uma atenção especial da autarquia que tem
instituído o Cartão Jovem
Municipal, o Cartão Sénior
Feliz e o Cartão do Voluntário com descontos significativos em diversas atividades
e no acesso aos transportes
públicos no concelho, para
além de outros benefícios.
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis é uma iniciativa
da Associação Portuguesa
de Famílias Numerosas, em
parceira com Instituto da Segurança Social, tendo como
principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar
as melhores práticas das
autarquias portuguesas em
matéria de responsabilidade
familiar.
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Jorge Paulo Oliveira e Nuno Sá abordaram assunto na audição ao ministro da Administração Interna

Deputados do mesmo lado na reivindicação
de um subdestacamento da GNR em Famalicão
A criação do Destacamento Territorial da GNR em
Vila Nova de Famalicão esteve em evidência na audição
do ministro da Administração
Interna, na passada semana,
na Assembleia da República,
no âmbito da discussão do
Orçamento de Estado para
2019. O presença de dois
deputados
famalicenses
fez-se notar, com o social-democrata Jorge Paulo Oliveira e o socialista Nuno Sá
do mesmo lado a reivindicar
que aquela valência saia do
papel, onde se encontra desde 2008, ou que pelo menos
haja lugar à criação de um
subdestacamento.
Em nota de imprensa, enviada no rescaldo da discussão em plenário, Jorge Paulo Oliveira admite até que a
“materialização desta estrutura apresenta dificuldades
várias”, pelo que, defende
uma solução intermédia que
passaria pela criação do
Subdestacamento Territorial
de Famalicão circunstância
que, segundo Jorge Paulo
Oliveira, “permitiria reforçar o quadro de efetivos e
aproveitar o contexto para
proceder a uma reabilitação

do atual posto da GNR de
Famalicão que, dos três que
o município dispõe, é aquele
que apresenta maiores debilidades em termos de conservação dos espaços mas
que, estranhamente, não
está abrangido pela Lei de
Programação de Infraestruturas e Equipamentos”.
O deputado famalicense
sublinha que esta não é a
primeira vez que defende a
criação do Subdestacamento Territorial, o que fez já em
Maio último. Considera “que
traria para o concelho unidades importantes como o Núcleo de Investigação Criminal e o Núcleo de Proteção
do Ambiente”, valências que
considera essenciais para o
território.
O deputado do PSD
adianta que questionado sobre a disponibilidade do Governo para a criação desse
subdestacamento, o ministro
Eduardo Cabrita “não respondeu”. O deputado famalicense, garante, entretanto,
em nome própria e da bancada do PSD: “não vamos
desistir”.
A posição assumida por
Nuno Sá defende o Desta-

metendo-se em “encontrar
as melhores soluções e instrumentos legislativos para
a Habitação, Reabilitação e
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Desenvolvimento das Cidades”.
S.R.G.

EB 2, 3 Dr. Nuno Simões
precisa de obras
Jorge Paulo Oliveira e Nuno Sá

camento à luz de uma maior
“capacidade
operacional”,
dotando-se do Núcleo de Investigação Criminal, Núcleo
de proteção do Ambiente e
unidades específicas como
Escola Segura, Idosos em
Segurança está “alertado
para esta necessidade do
Destacamento Territorial”, e
“que passos têm sido dados
para a sua possível concretização. Além disso, chamou a Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão e a
própria GNR à coação para
saber se “têm alertado e
manifestado apoio à criação
deste novo Destacamento
Territorial”.
Em matéria de GNR,
Nuno Sá trouxe à discussão

a necessidade de reinstalação definitiva do posto de
Riba de Ave. “Pese embora
o Posto da GNR de Riba de
Ave estar inscrito pelo atual
Governo na Lei de Programação de Infraestruturas e
Equipamentos das Forças e
Serviços de Segurança, é urgente avançar com o processo para que a Vila de Riba de
Ave e a GNR tenham novas
e melhoradas condições de
segurança e de trabalho da
GNR”, frisa a propósito.
Na passada semana
Nuno Sá também participou
pela primeira vez em trabalhos do Grupo de Trabalho
Parlamentar da Habitação,
Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade, compro-

O deputado do PSD à Assembleia da República, Jorge
Paulo Oliveira, visitou ontem (segunda-feira) a Escola Básica 1, 2 Dr. Nuno Simões, em Calendário, onde constatou
a necessidade de “obras urgentes”.
Para além de conhecer as instalações, o parlamentar
tomou conhecimento de um projeto educativo apostado
num “ensino de qualidade, querendo inclusivamente se
assumir como o “quartel-general” do ensino articulado da
dança no concelho, oferecendo aos alunos outras formas
de aprendizagem, numa aposta que contribui para a melhoria da oferta educativa municipal”.
No decurso da visita às instalações, onde pode constatar a necessidade da realização de algumas obras de
melhoramento, entre elas a recuperação do pavilhão,
substituição do pavimento da sala do aluno, resolução dos
problemas térmicos na cantina e reforço da iluminação
exterior, defendeu “a necessidade de se projetar, de uma
forma global, a reabilitação dos estabelecimentos de ensino dos 2.º, 3.º ciclos e secundário existentes no concelho”.
Segundo Jorge Paulo Oliveira “precisamos de executar
os projetos, calendarizar as obras no tempo, encontrar os
meios de financiamento, decidir o que é mais prioritário,
definir metas no tempo e o tempo podem ser muitos anos.
Infelizmente, nada disso está a ser feito pelo Ministério da
Educação”.
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S. Cláudio com novo piso
sintético

O Centro Social, Cultural e Desportivo
S. Cláudio inaugurou no passado sábado,
o novo piso sintético de Futebol 11.
As obras contaram com um apoio municipal de 210 mil euros, e implicaram também a realização de alguns trabalhos de
melhoramento do complexo desportivo do
clube, tais como o alargamento e a vedação do espaço.
José Carlos Silva, da direção do clube,
agradeceu o apoio e envolvimento da Câmara Municipal em todo este processo, e
apontou já novos sonhos para o futuro do clube, nomeadamente, o alargamento dos balneários. Já o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, elogiou a persistência, esforço e
dinamismo do São Cláudio, entre direção, associados, atletas, pais e patrocinadores, e não
escondeu a “boa sensação” que teve ao ver a qualidade do parque desportivo do clube, assumindo que é “um privilégio” contribuir para que as crianças possam praticar “com qualidade,
conforto e segurança”.

Natação

Famalicão de prata ao peito
no Troféu Speedo
A natação de Famalicão teve um fim
de semana em grande ao conseguir conquistar o segundo lugar no pódio do XXIX
Trofeu Speedo, realizado nas piscinas
olímpicas de Campanhã, no Porto. O Grupo Desportivo de Natação conseguiu ficar
à frente do Sporting Clube de Braga e trás
do Futebol Clube do Porto.
Para o treinador Famalicense, Pedro
Faia, “com a presença de 18 atletas, a
natação em Famalicão está de parabéns,
uma vez a alcançar a prata no histórico
Troféu Speedo”.

13 de Novembro de 2018

PS vai apresentar
“projecto global” para
a vila de Riba de Ave
“Auscultar a população
e iniciaram uma série de visitas às forças vivas da Vila
para recolherem o máximo
de informação para poderem
junto do executivo da junta de
freguesia e da Câmara Municipal, reivindicarem medidas
que vão ao encontro das necessidades da vila”. Este foi
o objectivo de uma reuniu
de trabalho que alguns responsáveis e eleitos do PS
de Vila Nova de Famalicão e
da freguesia promoveram no
passado sábado.
Foi ainda visitado o Hóquei Clube de Riba de Ave e
a Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave, que no
momento se encontra envolvida num “projeto ambicioso
a nível europeu”, sublinha o
PS em nota de imprensa a
propósito do Centro de Investigação, diagnóstico, formação e acompanhamento
de demências. “Esta a crescer a olhos vistos as novas
instalações deste projeto
que engrandecerá a vila e
trará aos ribadavenses uma

mais-valia”, refere o PS a
propósito.
No rescaldo da visita,
“será elaborado um estudo
que proponha um projeto
global para a vila onde dará
conta das intenções dos
socialistas para a região”,
adianta o partido, para o
qual aquelas duas organizações “serão, cada uma à sua
maneira, um dos principais
motores de desenvolvimento
para a vila”.
No mesmo dia o PS es-

teve ainda em Vilarinho das
Cambas, num magusto de S.
Martinho. O evento “resultou
numa adesão muito positiva
dos militantes socialistas de
Vilarinho das Cambas e do
restante concelho, permitindo um salutar e alegre convívio entre todos aqueles que
lá marcaram presença, e que
mostra a dinâmica e militância activa de todos os socialistas famalicenses”.

JS de Pedome vai “lutar”
por ensino superior público
A Juventude Socialista (JS) de Pedome toma
posição pela criação de ensino superior público no concelho como forma de ultrapassar
o défice de mão de obra qualificada.
Em nota de imprensa, o coordenador, Nelson
Rodrigues, aborda os cursos profissionais
superiores criados, e regista com agrado a
sua implementação, mas considera que “este
reforço não é minimamente capaz de responder às necessidades da enorme indústria
que atualmente opera no nosso concelho”.
Acusa o presidente da Câmara de “falta de
interesse” na criação de ensino superior pú-

blico e denuncia “a sua notória impotência
em proporcionar profissionais altamente qualificados, de forma às indústrias famalicenses
possuírem a capacidade operar com maior
produtividade e desempenho”.
“Não vamos deixar de lutar pelo ensino superior publico porque é possível, necessário e
urgente”, frisa, e critica opções políticas que
irão “desperdiçar um potencial de crescimento económico no futuro da nossa indústria”
por falta de políticas educativas orientadas
para a qualificação.

AveMotor promove
2.ª Resistência em Karting
O AveMotor, de Riba de Ave, promove, no próximo
dia 2 de Dezembro, a segunda edição das 6 horas resistência em karting de Vila Nova de Famalicão,
O cenário escolhido volta a ser o Parque D. Maria
II, onde o AveMotor irá “desenhar um trajeto que possa
proporcionar às equipas uma grande competitividade,
assim como um grande espetáculo ao público, que se
espera ser em grande número a exemplo do ano transato”, promete.
Tratando-se de uma prova de resistência, as equipas serão compostas por vários pilotos, num mínimo de
três e máximo de dez, sendo que as equipas poderão
se inscrever de duas formas, como equipa individual,
onde terá acesso a um karting para correr nas seis horas mais as qualificações, ou como equipa empresarial,
que para além de terem à sua disposição um karting
para a competição, terão também a publicidade da sua empresa exposta em toda a prova.
Carlos Carvalho, presidente do AveMotor confessa que depois do sucesso da primeira
edição a organização se sente na “obrigação de repetir o evento”, que assume também a
forma de fechar a temporada”.
As equipas interessadas em participar nesta prova, tem toda a informação disponível
em www.avemotor.pt
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Projecto desenvolvido no ano lectivo transacto, envolveu 120 alunos e seis agrupamentos

“My Machine” é desafio à criatividade
e teste às competências
Encontrar soluções para
resolver problemas do dia-a-dia. Este o desafio que
o projecto “My Machine”
lançou a 120 alunos do 1.º
ciclo, do ensino profissional
e universitário, ao longo do
ano lectivo transacto. As respostas estão encontradas, e
traduzem-se em máquinas e
aplicações que foram ontem
(segunda-feira) apresentadas nos Serviços Educativos
do Parque da Devesa.
Uma máquina que mede
o ruído e sinaliza o excesso
através de um sistema de luzes idêntico ao de um semáforo, uma máquina para arrumar o material escolar, uma
máquina para arrumar brinquedos, uma máquina para
distinguir diferentes toque da
escola, um colete salva-vidas equipado com luzes que
tornam os peões aos visíveis
aos condutores, e uma máquina de afiar lápis. Foi este
o saldo positivo da primeira
edição de um programa que
a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão decidiu
adoptar, e que irá manter na

convicção da importância de
“despertar uma dimensão
empreendedora nas nossas crianças”. A garantia é
dada pelo presidente, Paulo
Cunha, que na manhã de ontem teve oportunidade de ficar a conhecer os projectos,
e assegurou a manutenção
e fortalecimento da aposta
neste projecto. “Queremos
que o projecto continue. Foram ouvidos seis dos sete
agrupamentos, e queremos
que todos os agrupamentos,
e de preferência, a curto prazo, todas as escolas possam
tocar este projecto”, de forma alternada, naturalmente,
uma vez que a dimensão do
projecto e todas as suas implicações tornam impossível
que decorre em simultâneo
em todas as unidades de ensino do 1.º ciclo.
Surpreendido com a criatividade dos projectos idealizados pelas crianças do
1.º ciclo do ensino básico, o
edil famalicense elogiou o
facto da grande maioria ser
orientada para a resolução
de problema da comunidade,

e não problemas individuais.
“São crianças que não pensam no eu. Pensam no nós.
A proposta que aqui está de
arrumação do material escolar, ou do sistema que detecta o som além do desejável,
permite perceber que as nossas crianças têm este tipo de
preocupação. Não estão a
olhar para o seu umbigo, o
seu interesse individual, mas
estão muito focadas naquilo
que é interesse da comunidade, da boa organização da
sala de aula, do bom funcionamento do refeitório. São
aspectos muito importantes,
que não só evidenciam esta
criatividade, esta imaginação, este tal empreendedorismo, mas mais do que isso,
ou tão importante quanto
isso mostram que estão muito preocupados com a sua
inserção na comunidade e
disponíveis para abdicar de
alguma coisa deles para que
o conjunto seja favorecido”.
Esta é uma das vantagens
que identifica no “My Machine”, mas também há outra
que não considera menos

Exmo. Senhor Associado

Assunto: Convocatória de Reunião
Nos termos estatuários, venho convocá-lo para a reunião da Associação a
realizar no próximo dia 30 de novembro de 2018, sexta-feira, pelas 18 horas,
nas instalações da Creche e Jardim Infantil D.ª Elzira Cupertino de Miranda,
com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS:
1. Discussão e votação do Orçamento e Programa de Ação para 2019;
2. Discussão e votação do Parecer do conselho Fiscal;
3. Outros assuntos de interesse para a Associação.
Se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos associados
com direito a voto, a reunião realizar-se-á trinta minutos depois com qualquer
número de associados.
Louro, 9 de Novembro de 2018
A Presidente da Assembleia-Geral
Dr.ª Inês D’Ávila Cupertino de Miranda Meireles

importante, e que empreende um novo modelo de ligação entre vários graus de ensino na prossecução de um
projecto: “temos aqui o 1.º ciclo no levantamento do problema, na identificação da
necessidade, depois temos
a intervenção dos cursos
profissionais na execução,
e um acompanhamento tecnicamente muito qualificado,
da Universidade Lusíada.”
Precisamente na Lusíada,
Pedro Reis é o docente que
coordena cientificamente o
“My Machine”. Apesar das dificuldades em articular “tantas pessoas e tantos níveis
de conhecimento diferentes”, o docente fala de uma
experiência “espectacular”,
que promove um conjunto de
competências para além da
criatividade. Lembra que há
questões orçamentais a gerir, há dificuldades técnicas
que precisam de ser contornadas e ultrapassadas, o
que também é essencial.
No rescaldo deste primeiro ano lectivo de implementação do projecto, Pedro
Reis não tem dúvidas de que
é “uma mais-valia”, não só
porque desafia as crianças a
pensar e a decidir em colectivo, como testa as competências técnicas adquiridas dos
alunos mais a jusante.

Projecto que
“abre horizontes”
Filipe Fonseca, da Escola
Básica de Louredo, coordenou o projecto que acabou
por culminar numa máquina
de arrumar brinquedos, que
recorre a uma consola de
jogos e um joystick, dispositivos que eles conhecem,
para manipular o tal processo de arrumação. O docente
confirma o entusiasmo das
crianças num projecto em
que foram envolvidos, e no
qual “se mostraram sempre
dispostos a colaborar”.
Para o professor este
tipo de projecto são essenciais: “a diversificação de
experiências para os alunos
é sempre muito importante.
Não podemos esquecer que
temos ainda crianças para
quem o mundo deles é a

casa e a escola. Conhecer a
realidade de uma universidade, um futuro que pode estar
ao alcance deles é sempre
muito importante”. Filipe
Fonseca fala de “limitações
que condicionam o futuro escolar de muito alunos”, e que
projectos como este “abrem
horizontes” e incentivam as
crianças a empenhar-se nos
estudos e a ter ambição para
alcançar um futuro que muitas vezes não é aqueles que
se esperaria.
Em Portugal, a marca institucional “My Machine” é gerida pelo Parque Tecnológico
de Óbidos com quem o Município de Vila Nova de Famalicão estabeleceu ligação
de parceria para o estender
às escolas da sua rede educativa.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Engenho” defende plano
para desenvolvimentio integrado
do Vasle do Este

O Centro de Apoio Comunitário da Engenho
foi palco, na passada quinta-feira, de uma reunião do Conselho Eco-Escolas, antecedida de
uma breve cerimónia do hastear da 5.ª Bandeira
Verde desta instituição.
“Queremos que o trabalho e as dinâmicas em
torno do ambiente sejam transversais, integradas e integradoras numa perspetiva de desenvolvimento local em contexto rural, centrado nas
pessoas e nas comunidades, tornando o Vale do Este, com todas as suas potencialidades
e especificidades, num território mais sustentável e atrativo”, defendeu a propósito, o presidente da direção da Engenho, Manuel Augusto de Araújo, que aproveitou para vincar que “a
riqueza e a unidade de Famalicão, para além dos famalicenses, está no seu todo e na sua
diversidade”.
Pedro Sena, vereador do ambiente da Câmara Municipal de Famalicão, reconheceu o
“trabalho exemplar desenvolvido pela Engenho” relevando as suas diferentes iniciativas e
projetos, que “articulados com medidas e políticas setoriais” da Câmara Municipal, fazem da
Engenho um “parceiro privilegiado” dada a sua “forte capacidade de mobilização e de intervenção no território e na comunidade”
O Conselho Eco-Escolas traçou as principais linhas estratégicas par os próximos cinco
anos: Economia Local e Empreendedorismo; Floresta e Agricultura Biológica e Familiar;
Água, Resíduos, Biodiversidade e Paisagem; Educação, Saúde, Desporto e Nutrição; Arte,
Património, Cultura e Saberes Locais e Comunicação e Imagem.
Presentemente, o Conselho Eco-Escolas da Engenho, para além de colaboradores, utentes e familiares da instituição, é constituído por mais de três dezenas de parceiros com destaque para o departamento do ambiente e outros serviços da Câmara Municipal, Juntas e União
de Juntas de Freguesias, Paróquias, CEVE, Associações várias, Corpo Nacional de Escutas,
Empresas, Escolas, Produtores Locais, Agricultores, Grupo de Jovens e cidadãos.
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ANÚNCIO
LIQUIDAÇÃO ATIVO MÓVEL
Vila Nova de Famalicão - Juízo de Comércio - Juiz 1
Nº do Processo: 5346/18.9T8VNF
Insolvente: Silva e Nunes - Comércio de Congelados, Lda
NIF: 503558826
Administrador Judicial: Dr. Francisco José Areias Duarte

Nos autos acima indicados são estabelecidas as condições abaixo indicadas referentes à liquidação do ativo móvel da massa insolvente:
1) Venda mediante a apresentação de propostas em sobrescrito fechado, cuja abertura se efetuará no domicílio profissional do Sr. Administrador Judicial
2) Valor base de venda: 14 550,00 €;
3) Valor mínimo de venda: 70% do valor base (10 185,00 €);
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Espaço ciência entusiasma
crianças da Gerações
O “espaço ciência” da
Associação Gerações tem,
desde as últimas semanas,
o protótipo de um vulcão que
tem proporcionado novas
aprendizagens a todas.
O projecto foi desenvolvido por pais de uma criança
a frequentar o pré-escolar,
e que demonstraram que
para vulcão deitar fumo e
fogo era preciso vinagre e
detergente da loiça de que
puderam sentir o cheiro, e
ingredientes novos que não
conheciam como o bicarbonato de sódio e os corantes
alimentares.
“A investigação e a experimentação de novas realidades e fenómenos de que as
crianças tomam consciência
no seu dia-a-dia, transformando-os em trabalhos de
projeto, com a adaptação
necessária às idades mais
jovens, é uma preocupação diária da Associação
Gerações que faz com que
todas as crianças compreendam melhor o mundo que
as rodeia e saibam dar uma

explicação para o que acontece na Natureza”, sublinha
a instituição, que aposta no
“gosto pela ciência e a vontade de descobrir”.
Noutra faceta e com outro
enquadramento, as crianças
tiveram a visita da enfermeira Liliana. Receberam-na na
“área do médico-hospital”
que construíram na sala e foram todas “consultadas”, registando-se o peso e a altura
de cada uma. Estão todas de
saúde e foram mais uma vez
aconselhadas a comer muita

fruta e muitos legumes para
continuarem “fortes e saudáveis”.
Estes foram momentos
também aproveitados para
conhecer alguns instrumentos usados na enfermagem
e na medicina e a oferta de
um estetoscópio às crianças
vai servir, no dizer de uma,
“para, quando quisermos,
ouvirmos o nosso coração”.

Rugby: atletas do CRF
no bom caminho
em Arcos de Valdevez
4) A mostra dos bens realizar-se-á no dia 16-11-2018, no período compreendido entre as
11.30/12.00horas, na Rua José Azevedo Menezes n.º 188 e 198 R/C.
5) O auto de apreensão e demais elementos/informações referentes aos bens podem ser acedidos através do seguinte link: https://drive.google.com/open?id=1eqZE6IXwJcHS_QY6eqFu0JmuVYjmiJ3L
6) As propostas deverão ser entregues até ao dia 20-11-2018, em mão na Praceta Escultor Esteves, n.º 71.º, Barcelos, durante o horário de expediente - 9.00h/13.00h e 14.00/18.00h -, ou por
via postal para o Apartado 51, 4750-285 Barcelos.
7) A abertura dos sobrescritos e a leitura das propostas será efetuada no dia 23-11-2018, pelas
10:00 horas, no domicílio profissional do Sr. Administrador Judicial, sito na Praceta Escultor
Esteves, n.º 71.º, Barcelos, Tel. 253098161 / 933 017 930/1/2/3/4/5.
8) O sobrescrito deverá mencionar o nome, o endereço completo, o contacto telefónico e o número da identificação fiscal do proponente, assim como a frase “CONTÉM PROPOSTA PARA
O PROCESSO N.º 5346/18.9T8VNF SILVA E NUNES - COMÉRCIO DE CONGELADOS, LDA”
9) A proposta deverá indicar o nome, o endereço completo, o contacto telefónico, o número da
identificação fiscal do proponente, a identificação do processo, bem como indicar claramente a
que se propõe: totalidade, lotes, verbas, bem como preços.
10) Deverão os interessados, juntar à sua proposta, como caução, um cheque visado e/ou bancário, à ordem de MASSA INSOLVENTE DE SILVA E NUNES - COMÉRCIO DE CONGELADOS, LDA, no montante correspondente a 20% do VALOR BASE de venda dos bens, ou garantia bancária no mesmo valor.
11) Os proponentes podem presenciar a abertura e a leitura das propostas.
12) Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e tal como estão descritos no auto
de apreensão.
13) O Administrador Judicial reserva a faculdade de não aceitar ou rejeitar quaisquer propostas
que considere não se adequar aos interesses da massa insolvente e que não cumpra os requisitos do presente anúncio.
14) O(s) proponente(s) cuja proposta(s) for aceite, será notificado para que no prazo máximo
de quinze dias, a contar da data da notificação, pagar a totalidade do valor da adjudicação dos
bens.15) No mesmo lapso de tempo, depois de comprovada a boa cobrança do pagamento do
preço, os bens serão entregues ao adjudicatário.
16) Nesse prazo deverão ser liquidados, pelo adjudicatário, os impostos que sejam devidos.
Barcelos, segunda-feira, 12 de Novembro de 2018
O Administrador Judicial
Francisco José Areias Duarte, Dr.

As camadas jovens do
Clube Rugby Famalicão estiveram em ação este fim-de-semana em Arcos de Valdevez. Dois atletas dos Sub-18
e três dos Sub-16 juntaram-se ao Braga Rugby para defrontar as equipas da terra.
Os Sub-18 amealharam
uma vitória preciosa para
as contas do campeonato,
por 19-5. Neste jogo, Tomás
Curralo e o estreante Gil Barbosa ajudaram o conjunto de
Braga, com quem o CRF tem
uma parceria de partilha de
jogadores, a vencer o CRAV
(Clube Rugby de Arcos de
Valdevez).
A equipa venceu o seu
primeiro jogo da fase de
apuramento do Campeonato
Nacional de Sub-18 – Apuramento Norte/Centro. Na
primeira jornada, tinham empatado com o RC Bairrada.
A vitória surgiu na segunda parte e a disciplina
ia custando o jogo ao Braga
Rugby, mas a equipa conseguiu segurar a vantagem e o
ensaio marcado no final do
jogo garantiu a vitória.
Já o escalão inferior teve
mais dificuldades. Os Sub16, que tiveram a titulares
Francisco Carneiro e Fernando Monteiro – a quem se
juntou, mais tarde, Gonçalo
Costa – perderam por 24-14.

O jogo foi renhido e apenas
decidido na segunda parte,
mas a equipa dos Arcos de
Valdevez, mais experiente,
acabou por conseguir marcar dois ensaios perto do fim.
A derrota, no entanto, não
vem sem aspetos positivos.
A equipa marcou dois ensaios contra um dos favoritos
do grupo a apurar-se para a
próxima fase do Campeonato Nacional de Sub-16 – Apuramento Norte/Centro.
A desforra virá no dia 1 de
dezembro. As duas equipas
voltam a defrontar-se para a
Taça de
Portugal. Depois do CRF
ter começado com uma
presença de três jogadores
no primeiro jogo da época,
a equipa conta já com seis

atletas que jogam regularmente com o Braga Rugby
numa competição nacional.
Quatro desses jogadores
estão na sua primeira época.
Os treinos do Clube Rugby Famalicão são às 18h30,
às quartas-feiras no campo
sintético da Escola EB 2,3
Júlio Brandão e às sextas-feiras no novo relvado sintético do S.Cláudio. O horário
é o mesmo para todos os escalões jovens, desde Sub-8
até Sub-18.
Mais informações através do e-mail crfamalicao@
gmail.com .
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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 vigésima quarta
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.
A sua Fé realmente acredita em Milagres, no que é
Divino e Sobrenatural? Não
sei se sabem, mas, nós
existimos por causa de uma
Palavra de alguém que é o
Criador e Senhor de todo o
universo e tudo o que nele
existe. Está escrito emGênesis 1:1, … “No princípio, Deus
criou os céus e a terra” ...
Também está escrito emSalmos 33:9, … “Pois ele falou,
e tudo se fez; Ele ordenou,
e tudo surgiu” … Como nos
diz no Evangelho deJoão 1:3,
… “Todas as coisas foram
feitas atravésdele, e, sem
Ele, nada do que existe teria
sido feito” ... A Fé em Deus

Leitura Bíblica: “Ora, a Fé é a certeza de que haveremos de Receber
o que Esperamos, e a Prova daquilo que não podemos Ver.Porquanto foi
mediante a Fé que os antigos Receberam bom testemunho”.
HEBREUS 11: 1-3

é tudo que eu e você precisa
para enfrentar as adversidades e vencer as lutas e batalhas que porventura esteja
enfrentando … É só disso o
que precisas … Fé em Deus.
Para quem é leitor e medita
na Palavra de Deus encontrará passagens fantásticas
em que a Fé venceu e sempre vencerá quando firmada
e totalmente confiante em
Deus.Quando lemos e refletimos na história de Abraão
… Génesis capítulo 12: 1-7
… saiu sem nada, a não ser
sua família, ele deixou tudo
para trás em Obediência a
Voz de Deus, porém, a sua
Fé estava totalmente depositada em Deus. Ele acreditou
na Promessa de Deus, que
por sua Fidelidade o fez Pai
de Multidões. Quando lemos
e refletimos na história do líder Moisés … Êxodo capítulo
14 … o que ele tinha quando
estava diante daquele mar
gigantesco, ele tinha nada
mais do que confiança em
Deus e a Fé e ao obedecer
a Voz de Deus, algo extraordinário aconteceu, o mar se
abriu e eles passaram com

os pés enxutos, um caminho
que na lógica humana deveria ser um lamaçal ... Isto
é Fé ! Confiança total em
Deus. Quando lemos e refletimos na históriade Josué …
Josué capítulo 6 … sucessor
do líder Moisés, seguiu a sua
Fé, em um dos momentos de
sua jornada para a conquista
da terra, teve diante de si as
Muralhas de Jericó, imensas.
Para o olhar humano intransponíveis, ele como comandante, não tinha os recursos
bélicos modernos, que com
um só clique derrubaria facilmente tal construção, mas,
ele sabia em “Quem” confiava e N’Ele depositou a sua Fé
e por meio dela Obedeceu a
Voz de Deus, que lhe deu
todas as instruções necessárias, com instrumentos de
música e vozes altissonantes, em louvor ao Senhor de
todas as coisas, e, aquelas
muralhas não resistiram a tamanho poder, e assim, ruíram
e aquela cidade foi conquistada.Hoje, temos a Escolha e
a Decisão de crer e seguir o
exemplo e os ensinos do Filho de Deus … Jesus Cristo

… A Bíblia Sagrada nos diz
que: … “o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há
um só Deus e um só Mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem.” …
Não há maior recurso do que
este, para receber de Deus
aquilo que como Promessa
é feita para todo aquele que
Crê e Confia na Sua Palavra
... Com certeza, Bênçãos e
Milagres, serão situações
vivenciadas a todo instante
para todo aquele que Obedece e ouve a Voz de Deus.
Por fim, quando lemos e refletimos na história da Mulher
do fluxo de sangue … Evangelho de Marcos 5: 24-34 …
que sofrendo por doze anos,
gastou todo o seu dinheiro
sem obter nenhum benefício
e uma solução, indo cada
vez mais, de mal à pior, sem
nenhuma esperança, antes
menosprezada, abandonada
e afastada da sociedade, então, ouviu falar de “um tal” …
Senhor Jesus Cristo, daquilo
que Ele fazia, das Bênçãos,
dos Milagres … uma cha-

ma de Esperança, a sua Fé
foi reavivada, e isto fez com
que ela colocasse de lado o
medo, o preconceito, e com
coragem enfrentou e superou as circunstâncias e adversidades que a cercavam.
Ela não possuía garantias,
não tinha a certeza de coisa
alguma, mas, em seu coração a Confiança e acima de
tudo a Fé que ao tocá-lo algo
aconteceria, e, Jesus Cristo
era apertado por uma multidão, mas, o toque daquela
Mulher fez toda a diferença,
D’Ele saiu Virtude e o resultado foi a cura completa da
sua enfermidade.Para vivencia-mos o sobrenatural de
Deus precisam de exercer
a verdadeira Fé naquilo que
somente Ele pode fazer, para
Ele não há impossíveis, não
há causas perdidas. Por vezes reclamamos tanto das
situações, temos como canadianas pessoas que fazem
o que nós mesmos devemos
fazer, colocamos a culpa no
país, no governo, na crise
… Esteja em Jesus Cristo
e verás, como viverás uma
grande transformação. Coloque a sua Vida nas Mãos de
Deus e tudo mudará. Seu coração será sarado, este relacionamento será resolvido e
vai dar certo, o problema do

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.

filho ou da filha será resolvido, esta doença será curada,
um trabalho digno vai surgir
e financeiramente tudo será
sanado, vais deixar a droga
e muito se alegrará por não
ser dependente dela … Coloque Deus, através do Senhor
Jesus Cristo em sua preciosa
Vida acima de todas as coisas e uma mudança maravilhosa acontecerá. Otimismo
e auto ajuda tem os seus limites, mas, a Fé trás a ajuda
do Alto que jamais falha.
“LEIA TODOS OS DIAS A BÍBLIA
SAGRADA - ELA É A PALAVRA SOBERANA DE DEUS, PARA O NOSSO
CORAÇÃO.”
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VENDO
Escritório
c/ 51 m².

DIVERSOS
ALUGO

TLM.: 926 449 681/8

Armazém em S. Tiago
da Cruz c/ 90m²
TLM.: 914 904 464

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

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

VENDO

VENDO

T1 +1 nesta cidade.
TLM.: 969 994 181

VENDO

Bouça c/ cerca de 8 mil m²
nas trazeiras da oficina
Sanches em Gavião.
TLM.: 919 746 090

VENDO

Antiguidades.
Particular.
Das 14h30 às 18h30.

ALUGA-SE
ALUGA-SE

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

PRECISA-SE

Empregado de balcão
c/ conhecimentos de
informática.
TLM.: 911 815 386

PRECISA-SE

TLM.: 918 846 225

Ajudante de cozinha
c/ experiência nos
arredores da cidade.
TLM.: 912 482 819

Quintinha no Louro
à beira rio. 5200m²

Serralheiro e
aprendiz.

VENDO

TLM.: 919 701 906

ALUGA-SE

Quarto a estudantes
e senhoras.
TLM.: 912 320 457

PRECISA-SE

TLM.: 917 336 176

SENHORA

Séria passa a ferro
ao domicílio à hora.

TLM.: 911 870 855

VENDO - 968 670 680

MORADIA R/C EM CONSTRUÇÃO - ALTO LUXO
4 suites, quarto de vestir, salão, sala de jogos, cozinha, casa de
banho, def. motores, w.c., jardim de inverno, escritório, adega,
garagem para 4 autos, ginásio, sauna, sala tratamento de
roupas, piscina exterior, campo de jogos e espaços verdes.
Área coberta de 330+150m² - Terreno: 2.000 m².
VALOR DE MERCADO 280 MIL EUROS
VENDO POR 140 MIL EUROS
PERTO DA A7 - SEIDE - V. N. FAMALICÃO

MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE
Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificuldades da vida, amor, sorte, inveja, negócios, maus-olhados,

EMPRESA
DE FAMALICÃO

Precisa de Motorista
para internacional
com experiência
comprovada.
Cartão CAM.
TLF.: 252 492 073

insucessos escolares, maus-vícios. Faz aproximação e
afastamento. Resultado na mesma semana. Todos os dias
PRECISA-SE
AJUDANTE
25 ANOS DE ATIVIDADE

das 8 às 19 horas.

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

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

EMPRESA COMÉRCIO
E SERVIÇOS
ADMITE PARA VÁRIOS CARGOS
(M/F)
Famalicão / Braga / Sto.Tirso / Trofa / Guimarães

252 314 145 | 912 192 387

OPORTUNIDADE
Peixaria completamente equipada a
trabalhar - Cede-se - Bastante barata, previsão de retorno 6 meses.

TLM.: 919 465 775
EMPRESA DE TAXIS
EM FAMALICÃO

ADMITE MOTORISTAS:

Com carteira profissional a tempo
completo e a part-time (fim de semana)
TLF.: 252 916 215 | TLM.: 914 000 478

ANUNCIE
AQUI!

CAVALHEIRO
Divorciado, deseja conhecer
senhora viúva, divorciada até aos
55 anos para uma relação séria.

TLM.: 968 773 081

Empresa de confeções de vestuário feminino
situada em Vila Nova de Famalicão, está a
recrutar costureiras de ponto corrido(M/F):
Principais funções:
•Costurar os componentes;
•Identificar os componentes a serem unidos pelo ponto
corrido;
•Pespontar componentes;
•Pregar fechos.
•Etc.
Requisitos:
•Experiência como costureira de ponto corrido na
indústria de confeções;
•Conhecimentos avançados de utilização de uma
máquina de ponto corrido;

Contatos: 252 501 300
Empresa de confeções de vestuário
feminino situada em Vila Nova de
Famalicão, está a recrutar Auxiliar de Corte
(M/F):

ORAÇÃO A
S. JUDAS TADEU

Advogado dos casos difíceis
e desesperados. Reze 9
Avé-Marias durante 9 dias.
Peça 3 desejos: 1 possível
e 2 impossíveis e ao nono
dia publique o aviso.
Cumprir-se-á mesmo que
não acredite. A.F.F.

13 de Novembro de 2018

Principais funções:

961 134 523

•Operador de Máquina de Corte Automática;
•Operar Carro de Estender;
•Separação;
•Etc.
Requisitos:
•Experiência na indústria de confeções;
•Conhecimentos avançados de utilização de
máquinas: Carro de estender e maquina corte
automático;

Contatos :252 501 300

13 de Novembro de 2018

RELAX

RELAX RELAX

RELAX

LOIRA CÉLIA

MORENA QUENTE

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

24 ANOS | 1.ª VEZ
SUPER NOVIDADE A ESTREAR

Fotos reais, oral natural,
espanholada, 69, adoro mi...,
anal, dou beijinhos, massagem na cama/marquesa,
acessórios. Atendimento em
lingeri nas calminhas.

TLM.: 914 674 654

LOIRINHA

TLM.: 914 537 298

VIVIANE

Boca de Mel. Desfrute de bons
momentos em ambiente envolvencarícias. Com vídeo erótico. Não
atendo privados e fixos.

TLM.: 913 441 183

SUPER
NOVIDADE
Em Famalicão. Bela mula,
27 anos como você nunca viu.
Oral natural molhado, bom 69
e completa. Tudo que você
procura em uma cabritinha.

Loira, sexy, magra, peito
durinho, oral natural, adoro
69, mi... Todas as posições
nas calmas.

TLM.: 918 081 000

TLM.: 915 785 033

TLM.: 915 984 965

PORTUGUESA
Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

JOVEM

Estudante, 20 anos, sou ativo
e passivo, oral natural
molhadinho. Com dote de
21cm cjeio de leite para dar.
Tudo nas calmas sem frescura
o que vale é sentir prazer.

TLM.: 913 995 847

PORTUGUESA

A Bela madura
portuguesa, rainha
do oral natural, muito
meiga e carinhosa, peito
XXXL, peludinha.
Todos os dias.

TLM.: 911 746 125

PORTUGUESA

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

TLM.: 910 634 363

Gostosa, fogosa, foto real, 1.ª
vez, dote de ferro, O natural,
boca de mel, rabo quente e
guloso, completa, 24 horas c/
duche, massagem e leitinho.

TLM.: 910 676 919

TLM.: 916 588 266

SIMONE

te e relaxante. Oral delicioso, 69,

FAMALICÃO

Sexy, elegante, magra, oral
natural. Muitos miminhos,
completa. Atende todos os
dias a partir das 8h.
Corpo bem feito.

TRAVESTY
NEGRA

Peito avantajado e corpo bem feito,
oral natural, compelta,
adora miminhos, para homens
de bom gosto. Todos os dias
até à meia noite. Com acessórios.

TRAVESTY
21 anos completa, sou uma

novidade que veio para realizar as
tuas fantasias. Sou aquela amante
que te procura, sou ativa com dote
20x5 real. Sou aquela passiva com
o rabinho apertadinho que adora
levar por trás com um oral natural
que te levará ao delírio do prazer.
24 horas, venha conferir sítio
discreto e higiénico.
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A ADMIRÁVEL
LAURA
DESPEDIDA! ÚLTIMOS DIAS!

Mulher insaciável. Pele macia,
cara linda, completa. Rabo
guloso, grelo avantajado.
Massagem marquesa.
Cavalheiros/casais. 2.ª a
sábado 10h-19h. Ñ atende
números privados.

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

TLM.: 915 637 044

HOMEM

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

TLM.: 912 053 845

VIUVINHA
Peito meloa, corpo
bem constituido,
meiguinha, peludinha.
Não atendo privado.

CHINESINHA
MESTIÇA

910 176 945

Educada, discreta, fogosa e
gostosa. Sou bem meiguinha,
peito XXL para espanholada,
mi... e oral ao natural. Adoro por
trás. Completa.Todos os dias.

VOLTOU

TLM.: 915 275 958

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

BELA
MULATA

TLM.:926 598 702

TRAVESTY

Oral natural. Portuguesa boazona, loira, rainha dos 3 pratos, oral
molhado, rabo apertadinho, dote
recheado de leitinho c/ massagem relaxante. Foto 100% real
nada de enganos. Adoro por trás.
Lingua de veludo. Liga-me.

TLM.: 925 547 116

ANÚNCIE

AQUI!

