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CTT não cede, cede a Junta
CTT não cederam 
à pressão para 
recuo na decisão 
de encerrar a estação 
da freguesia.
Perante isso, cede 
a Junta, que assume 
o posto já a partir 
do próximo mês, para 
não privar a 
população de um 
serviço que considera 
essencial.
Obras de adaptação 
do edifício da Junta 
começam ainda esta 
semana, e deverão 
estar prontas até ao 
final do mês. 
A garantia é da
Câmara, que apoia 
a Junta na realização 
do investimento da 
ordem 
dos 35 mil euros.
Pág.4 

“Famalicão no mapa 
portuário”
TERMINAL FERROVIÁRIO DE MERCADORIAS 
DEVERÁ ESTAR A OPERAR EM MARÇO/ABRIL DE 2020
Pág. 5

GNR apreende 
material 
contrafeito 
em Famalicão
Pág. 4
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Rotunda S. Sancho I:
As passadeiras dão que entender, e de que maneira, a quem gere o espaço 

público... Ou não tivessem havido recentemente mais atropelamentos do que 
todos desejaríamos...

Porventura nesta, o defeito é mesmo a falta de tinta, desbotada que está ao 
ponto de se tornar pouco perceptível a quem circula na estrada. 

Pinte-se, antes que...

JS: Márcia Nunes 
e Joel Oliveira renovam 
mandatos nacionais

Os militantes famalicenses da Juventude Socialista 
(JS) Márcia Nunes e Joel Oliveira foram reconduzidos nos 
cargos no Secretariado Nacional, em consequência do 
Congresso Nacional realizado em Almada e que dá como 
terminado o processo eleitoral nacional da “jota”, que ele-
geu para sua principal representante Maria Begonha.

Joel Oliveira parte assim para o terceiro e último man-
dato como Comissário Nacional da JS; e Márcia Nunes foi 
eleita em sede de Comissão Nacional para o Secretariado 
Nacional e para representante da JS na Comissão Politica 
Nacional do PS. Márcia Nunes também avança para o úl-
timo mandato, enquanto dirigente nacional.

Para os dois militantes da JS, esta eleição representa 
o reconhecimento pelo trabalho que desenvolveram en-
quanto dirigentes da JS. 
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O que parecia inevitável 
vai mesmo acontecer. Os 
CTT não se mostraram sen-
síveis aos argumentos que 
suportavam o protesto con-
tra o encerramento da es-
tação de Lousado, e ele vai 
mesmo acontecer. O serviço 
vai ser assumido pela Junta 
de Freguesia, que prefere 
isso a permitir que a popula-
ção fique privada dele.

Isso mesmo assume o 
autarca local, Jorge Ferrei-
ra, ao Povo Famalicense. 
Lamenta a “surdez” dos 
CTT face aos apelos que 
surgiram não só da Junta e 
da Câmara, mas também 
se referências do universo 
empresarial nacional como 
a Continental, e deixa claro 
que tentou tudo para que o 
encerramento não se con-
sumasse. Contudo, face à 
recusa absoluta dos CTT em 
voltar atrás com a decisão 
anunciada em Novembro úl-
timo, “não podemos permitir 
que Lousado fique a perder, 
e vamos assumir”.

Apesar da materialização 
do encerramento, a prazo, 
Jorge Ferreira ainda acre-

dita que “as coisas possam 
vir a mudar”. Para o efeito 
agarra-se aos mais recente 
investimento anunciado para 
a freguesia – o terminal fer-
roviário de mercadorias da 
“Medway” - , o qual acredita 
poderá vir a gerar um de-
senvolvimento passível de 
contrariar a decisão agora 
tomada.

Obras começam 
esta semana

Segundo o presidente da 
Junta, as obras para adapta-
ção que se impõe na actual 
sede deverão começar ainda 
esta semana. As duas fun-
cionárias da autarquia local 
também deverão começar a 
fazer a formação necessária, 
acrescenta. Jorge Ferreira 
adianta que a intervenção na 
Junta, no sentido de adequar 
o atendimento a um novo 
serviço que requer “privaci-
dade e dignidade”. 

Na expectativa de ter as 
obras concluídas até ao final 
do mês, prazo dado pelos 
CTT para encerramento da 

estação, o que já consubs-
tancia um adiamento de um 
mês relativamente ao prazo 
inicialmente avançado (de-
zembro), o responsável au-
tárquico admite que, a não 
ser cumprido esse prazo, 
haverá abertura para esten-
der a manutenção do serviço 
até que haja condições dele 
ser transferido para a Junta. 
“Vamos fazer tudo por tudo 
para que as obras estejam 
concluídas até ao final do 
mês, mas obras são obras, 
por vezes sofrem atrasos 
que não desejamos, sobre-
tudo quando são inespera-
das, como é o caso, e penso 
que haverá flexibilidade dos 
CTT caso se atrasem alguns 
dias”, sustenta a propósito. 
Já quanto ao acompanha-
mento do expediente, Jorge 
Ferreira frisa que a empresa 
está disponível para apoiar 
as funcionárias na fase ini-
cial de transição.

O presidente da Junta 
adianta que a decisão já foi 
tomada no executivo por 
unanimidade. Entretanto, 
em comunicado enviado 
às redacções na manhã 

de ontem, segunda-feira, a 
Junta adianta que também 
a Assembleia de Freguesia 
já delibrou, em sessão ex-
traordinária, igualmente por 
unanimidade. “Esta não é a 
solução que a Junta deseja-
va, mas a que possibilita que 
a população lousadense não 
perca este serviço essen-
cial à dinâmica da freguesia, 
tendo em conta a realidade 
e os interesses maiores da 
população de Lousado”, jus-
tifica no mesmo comunicado 
onde garante que “a Junta 
de Freguesia tem condições 
para assegurar este serviço”, 
apesar de “ciente das dificul-
dades e responsabilidades”.

Câmara apoia obra

Na reacção à oficializa-
ção da transmissão do ser-
viço postal para a Junta, a 
Câmara esclarece: “não era 
a solução que queríamos, 
mas, como sempre disse-
mos, a Câmara Municipal 

não deixa ficar mal os fama-
licenses e, assim, mais uma 
vez assumimos encargos em 
nome do superior interesse 
comum, assegurando à co-
munidade a permanência de 
um serviço público central 
como o é o serviço postal”. 
Garante, entretanto, que 
continuará “a defender junto 
das entidades competentes 
a salvaguarda deste serviço 
púbico universal, autónomo 
e de proximidade”

Como vem sendo hábito, 
o município disponibiliza-
-se para apoiar a Junta na 
realização do investimento 
necessário à adaptação das 

suas instalações ao novo 
contexto. Ao Povo Famali-
cense a autarquia adianta 
que “vai assegurar o finan-
ciamento da obra mediante 
um investimento de 35 mil 
euros”. A obra estará con-
cluída no prazo de um mês, 
assegura.

Recorde-se que a notícia 
da intenção de encerramen-
to dos CTT de Lousado foi 
conhecida em Novembro.  
Inicialmente o encerramen-
to estava previsto acontecer 
no final do ano, mas o prazo 
acabou sendo dilatado em 
um mês.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Junta vai assumir CTT em Lousado
AUTARCA LAMENTA “SURDEZ” DA EMPRESA, 
MAS ALEGA QUE PERDER O SERVIÇO NÃO ERA OPÇÃO

GNR desmantelou 
rede de contrafacção 
em Famalicão e Matosinhos

Mais de 60 mil peças de 
vestuário contrafeito e cin-
co toneladas de malha são 
apenas a expressão maior 
de uma vasta quantia de 
material que a Unidade de 
Ação Fiscal da GNR (através 
do destacamento do Porto) 
apreendeu em Vila Nova de 
Famalicão e Matosinhos na 
passada sexta-feira, numa 
operação que desmantelou 
uma rede de fabrico e venda 
de artigos contrafeitos, cujo 
valor está estimado em 1,4 
milhões de euros.

Os militares procederam 
a 17 mandados de busca, dez dos quais em locais de fabrico, armazenagem, distribuição 
e intermediação de venda dos produtos contrafeitos. Para além disso procederam a quatro 
buscas domiciliárias e três a veículos. Foram identificados três homens e uma mulher, com 
idades compreendidas entre 28 a 60 anos, por venda de produtos contrafeitos. Os suspeitos 
foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo identidade e residência.

Para além das cinco tonelas de malha e das 60 mil peças de vestuário, nomeadamente 
casacos, roupa interior, camisolas, vestidos, polos, calças e calçado; foram ainda apreendi-
das 6.330 etiquetas, logótipos e botões de marcas conhecidas; 1150 peças de corte (moldes); 
486 cortes para estampagem de marcas registadas; e três máquinas industriais de confeção.

Foi também apreendida documentação diversa, nomeadamente registos contabilísticos 
informais, como medida cautelar.

Em comunicado, a GNR sublinha que “a atividade criminosa desmantelada consistia no 
fabrico de vestuário e calçado em garagens, anexos de residências e zonas industriais, com 
utilização fraudulenta e não autorizada de marcas e patentes registadas no Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI) e sem o cumprimento de quaisquer obrigações declarativas 
em sede dos impostos sobre os rendimentos e do IVA”. O produto que confecionavam, acres-
centa, “tinha como destino a comercialização ilícita em feiras e mercados ou através das 
redes sociais e sites de venda eletrónica”.

A operação envolveu 68 militares da Unidade de Intervenção e do Destacamento de Ação 
Fiscal do Porto, e contou ainda com o apoio da Policia de Segurança Pública.
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O maior terminal ferrovi-
ário de mercadorias da Pe-
nínsula Ibérica vai colocar 
“Vila Nova de Famalicão no 
mapa portuário”. Essa é a 
convicção da “Medway”, em-
presa que irá investir mais 35 
milhões de euros na criação 
do equipamento na freguesia 
de Lousado. Deverá estar a 
funcionar em Março ou Abril 
de 2020. 

Isso mesmo sublinhou 
o seu responsável, Carlos 
Vasconcelos, na cerimónia 
de assinatura do protocolo 
que formalizou a parceria da 
empresa com a Infraestrutu-
ras de Portugal e a Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão. O passo formal 
rumo à criação do gigante 
logístico ferroviário, que irá 
ocupar cerca de 200 mil me-
tros quadrados e fará a ponte 
com os portos de Leixões e 
Sines, foi dado na passada 
quarta-feira, na presença 
do ministro do Planeamento 
e das Infraestruturas, Pedro 
Marques.

O terminal, que a empre-
sa destinou a Famalicão por 
se tratar de uma referência 
exportadora a nível nacio-
nal, mas também porque 
beneficia de uma localização 
geográfica vantajosa. “Que-
remos trazer o mar até aqui”, 
sublinhou Carlos Vascon-
celos, que vê em Famalicão 
as condições para criar uma 
das principais portas para as 
exportações do país.

“Reforço 
da dinâmica 
económica”

Pedro Marques, elogiou 
a “coragem” e o “arrojo” da 
“Medway”, e considera mes-
mo que este terminal rodo-
-ferroviário deverá ter “im-
pactos brutais” no concelho, 
na região e no país, não só 
pelo que significará na redu-
ção de custos de contexto e 
transporte para as empresas 
exportadoras, como pela re-
dução significativa de tráfe-
go pesado que poderá retirar 
das estradas. Para além dis-
so, considera que este inves-
timento encerra um potencial 
de “reforço da dinâmica eco-
nómica e da capacidade de 
atracção de investimento in-
dustrial da região norte”.

Consciente de estar 
“numa região com fortíssima 
competitividade internacio-
nal, numa das regiões mais 
exportadoras do país, e num 

dos concelhos que mais ex-
porta”, o ministro do Planea-
mento e das Infraestruturas 
salientou que o Governo não 
poderia deixar de apoiar este 
tipo de iniciativas, na cer-
teza do impacto positivo de 
“investimento público crite-
rioso” tem na economia. “A 
forma como o investimento 
público facilita investimentos 
privados como este, a forma 
como investimentos privados 
como este possam facilitar 
decisões de investimento 
industrial de cada um de 
vós, continuará a ser apoia-
da pelo Estado Português”, 
concluiu.

Paulo Cunha, que fran-
queou as portas da Câma-
ra Municipal a que preside 
para a assinatura do proto-
colo, está certo de que este 
investimento, “augura um 
futuro muito promissor para 
o concelho de Vila Nova de 
Famalicão”.

Consciente de que o ter-
ritório “fez por merecer” a 
escolha da “Medway”, “pelo 
seu dinamismo empresarial, 
pelo arrojo dos seus em-
presários, pela capacidade 
de fazer dos trabalhadores 
das empresas, e pelo clima 
de sintonia e cumplicidade 
entre os vários actores”, o 
edil salientou os ganhos de 
competitividade, por inter-
médio da redução dos cus-
tos operacionais das empre-
sas, mas também a redução 
dos custos ambientais, na 
medida em que a ferrovia 
constitui uma alternativa ao 
transporte rodoviário, mais 
pooluente.

“Terminal de última 
geração”

Segundo Carlos Vascon-

celos, o terminal a criar em 
Lousado é “de última gera-
ção, com a mais moderna 
tecnologia”, seis linhas, e ca-
pacidade para operar mais 
de meio milhão de contento-
res por ano.

Na expectativa das licen-
ças e do estudo de impacto 
ambiental, a “Medway” espe-
ra que o terminal esteja em 
funcionamento em Março/
Abril de 2020, criando cerca 
de cem postos de trabalho 
directos e indirectos.

Na presença do ministro, 
Carlos Vasconcelos aprovei-
tou para reivindicar melho-
ramentos no troço da linha 
entre Contumil e Ermesinde, 
melhoramentos esses que 
considera essenciais para 
que o terminal possa exercer 
em pleno a sua capacidade, 

de 12/14 comboios dia. Nas 
actuais circunstâncias, este 
responsável adianta que não 
haverá condições para que 
operar mais de cinco/seis.

Pedro Marques não dei-
xou o representante da 
“Medway” sem resposta, 
prometendo para breve os 
investimentos necessários 
para que a empresa passa 
exercer em pleno a sua ac-
tividade. “O Governo já apro-
vou essa estratégia”, frisou, 
enquadrando este e outros 
investimentos na reporgra-
mação de fundos comunitá-
rios.

Carlos Vasconcelos mos-
trou-se confiante na concre-
tização da promessa, acredi-
tando haver condições para 
que os melhoramentos ocor-
ram no período de vigência 

da construção do próprio 
terminal, e reiterou: “o país 
precisa deste investimento. 
Abandonou a ferrovia duran-
te décadas, e precisamos de 
obra para que a ferrovia seja 
uma realidade, seja compe-
titiva, e, sobretudo, ajude as 
exportações e as importa-
ções”.

O investimento superior 
a 35 milhões de euros será 
exclusivamente titulado pelo 
privado. Nos termos do pro-
tocolo, a Câmara assume o 
compromisso de definir os 
limites necessários à cons-
trução do terminal, promover 

e agilizar os procedimentos 
e aprovações necessárias, 
mediar a distribuição entre 
proprietários de terrenos os 
custos das acessibilidades; 
e conceder os benefícios 
ao projecto no quadro do 
Regulamento Municipal dos 
Projecto de Interesse Muni-
cipal. Já a Infraestruturas de 
Portugal assume colaborar, 
mediante compensação da 
“Medway”, com serviços de 
assistência técnica e forneci-
mento de materiais.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Protocolo entre “Medway”, IP e Câmara Municipal foi assinado

Terminal ferroviário de mercadorias
coloca “Famalicão no mapa portuário”

Carlos Vasconcelos reivindicou novos investimentos estatais na linha férrea para otimizar o terminal

“Boa notícia 
para Lousado”

O presidente da Junta de Lousa-
do, Jorge Ferreira, considera que a 
vinda do terminal ferroviário de mer-
cadorias “é uma notícia muito positi-
va”. Espera, de resto, que possa sig-
nificar o primeiro passo de um novo 
paradigma de desenvolvimento na freguesia, convicto de 
que “atrás deste investimento virão com toda a certeza ou-
tros com os quais Lousado ficará a ganhar”.

O autarca, segundo o qual o terminal irá nascer a par-
tir do lugar de Ancide para norte, tocando a freguesia de 
Esmeriz, vai cerscer numa zona de expansão industrial, e, 
pelas informações que tem, os terrenos estarão todos já 
salvaguardados com os proprietários.

Jorge Ferreira mostra-se apenas preocupado com a in-
tensificação do fluxo de trânsito que o terminal, uma vez 
em funcionamento, irá acarretar, mas acredita que a situa-
ção está a ser devidamente salvaguardada pelo investidor 
e pelas duas entidades públicas intervenientes no proces-
so - Câmara Municipal e Infraestruturas de Portugal.
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O 10.º aniversário do Ser-
viço de Urgência Médico Ci-
rúrgica (SUMC) do Hospital 
de Vila Nova de Famalicão, 
assinalado na passada ter-
ça-feira, foi momento de fa-
zer o balanço da actividade 
de uma valência que veio 
qualificar os cuidados de 
saúde à população em 2008, 
no rescaldo da criação do 
Centro Hospitalar do Médio 
Ave (CHMA), em 2007, mas 
também o momento de assu-
mir a ambição de progressi-
vamente melhorar. 

Segundo o presidente do 
concelho de administração, 
António Barbosa, a realidade 
transformou-se significativa-
mente numa década, com 
um aumento de 78 por cento 
das urgências pediátricas, 
um aumento de 48 por cento 
nas urgências gerais, e um 
aumento de 36 por cento na 
urgência obstétrica. Já em 
matéria global de atendimen-
tos, entre 2008 e 2018 regis-
tou-se um aumento superior 
a 80 por cento, com os cerca 
de 75 mil do primeiro ano de 
funcionamento a escalarem 
para os 111 mil, no ano pas-

sado. 
O aumento reflecte a 

“qualidade do atendimento”, 
sublinha o administrador, 
que ombreia com orgulho a 
“eficiência e rapidez” de um 
serviço que, a norte, oscila 
regularmente entre o 3.º e 
o 4.º lugar dos mais rápidos 
na resposta, num quadro de 
preponderância de urgên-
cias de facto. Não obstante a 
convicção de uma “melhoria 
significativa”, António Bar-
bosa assume uma “ambição 
permanente”, que sabe par-

tilhada pelos profissionais do 
CHMA, o que conduzirá com 
certeza a um melhor desem-
penho no futuro. “Todos os 
indicadores dizem, clara-
mente, que temos um ser-
viço de urgência capaz, efi-
ciente, com uma capacidade 
de resposta acima da média 
da região norte, e esse é um 
facto positivo que queremos 
assinalar nestas comemora-
ções”, refere a propósito.

No que toca à adequação 
dos recursos às necessida-
des, António Barbosa adian-

ta que em breve deverá ser 
resolvida, por exemplo, a 
capacidade de resposta na 
especialidade de ortopedia. 
“O serviço de ortopedia do 
CHMA perdeu alguns profis-
sionais, ao longo dos últimos 
anos, e não foi possível repô-
-los tão depressa como era 
desejável. Por outro lado tem 
profissionais que já atingiram 
uma idade que lhes permite 
não fazer serviços de ur-
gência, o que nos obriga a 
recorrer a outras soluções, 
mas, nem sempre é possível 
ter uma resposta comple-
ta. Contudo, como é natural 
nestes casos, sempre que 
isso acontecem, os hospitais 
de referência (Braga ou São 
João) são avisados dessa 
dificuldade pontual e estão 
preparados para dar a res-
posta que, eventualmente, 
nós não possamos dar”. Sem 
se adiantar em pormenores, 
o administrador fala de uma 
“solução mais profunda que 
estamos a implementar”, que 
“em breve” julga que estará 
no terreno e acabará com 
estes “problemas pontuais”.

Câmara vai 
melhorar acessos 
a norte

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
marcou presença nas come-
morações e aproveitou para 
anunciar que está em curso 
um processo de melhoria 
das acessibilidades a norte 
do Hospital de Famalicão, 
que espera estar em curso 
dentro de um ano. Em causa 
está a abertura de “novos ca-
nais a norte”, na relação com 
os acessos a partir da Póvoa 
de Varzim, Barcelos e Braga. 
Para além disso, esta inter-
venção permitirá ainda criar 
novas condições do ponto de 
vista do estacionamento.

Segundo o edil, o proces-
so de criação destas aces-
sibilidades será possível 
através de uma parceria com 
um privado, cujos interesses 
“são perfeitamente conciliá-
veis” com os do município. 

De resto, Paulo Cunha 
mostrou-se agradado com o 
“discurso de ambição” dos 

profissionais do CHMA, cuja 
“competência e sentido de 
responsabilidade” salientou. 
“Porque se é verdade que 
nem tudo existe, os meios 
não são os que todos nós 
gostávamos que existissem, 
isso não deve menorizar a 
enorme qualidade de quem 
lá trabalha”, sustentou em 
jeito de felicitação aos pro-
fissionais que operam numa 
“região fortemente exporta-
dora e em crescimento”, de 
quem se espera que “acom-
panhem esta dimensão ex-
pansionista”.

Nuno Cardoso, director 
do SUMC, fez um balanço 
positivo destes dez anos, 
mas salientou que “precisa-
mos de fazer mais e melhor”, 
assumindo a “ambição” de 
uma melhoria progressiva 
na prestação de cuidados 
de saúde a um território com 
mais de 200 mil habitantes. 
“Não basta ter começado, é 
preciso continuar”, concluiu.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

10 anos do Serviço de Urgência: balanço 
positivo, sugere “ambição” para o futuro

Aniversário assinalado em conferência na Casa das Artes

“As Relações entre Portu-
gal e os Estados Unidos da 
América entre o século XVIII 
e o século XX”,  é o tema 
de uma conferência que 
terá lugar esta sexta-feira, a 
partir das 21h30, no Museu 
Bernardino Machado, que 
se prepara agora para abor-
dar a fundo e de uma forma 
transdisciplinar, ao longo de 
2019, a questão das “Rela-
ções Portugal – Brasil na I 
República (1910-1926).

Para além da divulgação 
e valorização da figura de 
Bernardino Machado, um 
famalicense por adoção que 
foi Presidente de Portugal 
por duas vezes durante a I 
República, o Museu Bernar-
dino Machado tem vindo a 
destacar-se na organização 
de diversos eventos e na 
produção de documentos 
que têm sido essenciais para 
investigadores e historiado-
res, assumindo uma voca-
ção de estudo académico.

Neste âmbito, estão já 
agendadas nove conferên-

cias com a participação de 
investigadores e académicos 
especialistas na temática. 
Os encontros, de entrada li-
vre, vão decorrer nos meses 
de janeiro, fevereiro, março, 
abril, maio, junho, setembro, 
outubro e novembro, habi-
tualmente às sextas-feiras, 
pelas 21h30, no Museu Ber-
nardino Machado, situado na 
rua Adriano Pinto Basto, na 
cidade famalicense.

A primeira conferência 
conta com a participação do 
professor catedrático Pau-
lo Ferreira da Cunha, que 
irá abordar o tema da “Lei 
fundamental brasileira e a 
Constituição Portuguesa de 
1911”.

Para além das conferên-
cias, a temática das relações 
Portugal – Brasil vai também 
alicerçar a próxima edição 
do colóquio dos Encontros 
de Outono, em finais de 
2019. 

Para o coordenador cien-
tífico do Museu Bernardino 
Machado, Norberto Cunha, o 

tema escolhido é de grande 
pertinência. “Há muito que 
sabemos que a “identidade” 
do nosso país se fez de fora 
para dentro, ou seja, foram 
os Descobrimentos que aca-
baram por configurar e dar 
unidade ôntica (língua, usos, 
costumes, história, etc.) a 
esta região da “Hispânia”. E 
neste processo, o Brasil foi 
fundamental, não apenas por 
via dos milhares de emigran-
tes que o “aportuguesaram”, 
mas pelas riquezas imensas 
que fluíram para Portugal 
e aqui vicejaram (pelas re-
messas dos emigrantes e 
dos “brasileiros” de torna via-
gem, por exemplo), que alte-
raram a paisagem urbana e 
rural do país e contribuíram, 
decisivamente, para a sua 
modernização.”

Por outro lado, o respon-
sável destaca que “o arco 
temporal das Conferências 
e do Colóquio inclui, em 
grande parte, o acume do 
percurso político de Ber-
nardino Machado que, além 

de ter nascido no Brasil, foi 
ministro de Portugal neste 
país, de 1912 até ao fim de 
1913, fez nele um excelente 
trabalho diplomático e eco-
nómico junto da comunidade 
portuguesa e, ao longo da 
sua vida política sempre lhe 
mereceram especial atenção 
as relações e problemas en-
tre as duas “Pátrias irmãs” (é 
sempre deste ponto de vista 
que aborda as relações entre 
ambas).”

Para Paulo Cunha, presi-
dente da Câmara Municipal, 
“o Museu Bernardino Macha-
do já nos habituou à excelên-
cia dos temas selecionados 
para as suas atividades”, 
sendo que as relações entre 
Portugal e o Brasil “consti-
tuem um tema muito interes-
sante e de grande atualida-
de”, salientou.

Em fevereiro, a conferên-
cia será sobre “A I Repúbli-
ca Portuguesa no Brasil: do 
5 de outubro ao 28 de maio 
de 1926”. A oradora convida-
da será Heloísa Paulo. Em 

março debate-se o “Luso-
-brasileirismo – algumas re-
ferências de um movimento 
cultural”, com Jorge Alves. 
“Encontros e Desencontros 
luso-brasileiros no primeiro 
quartel do século XX” é o 
tema da conferência de abril, 
com Arnaldo Saraiva e em 
maio debate-se “O projeto 
cultural luso-brasileiro da 
revista Atlântida”, com Luís 
Crespo de Andrade. “Carlos 
Malheiro Dias e a ideia de 
um mar atlântico”, com Tere-
sa Nunes é o tema da con-

ferência agendada para ju-
nho. Os debates regressam 
depois em setembro com “A 
viagem aérea ao Brasil de 
Gago Coutinho e Sacadu-
ra Cabral”, com o Coronel 
Luís Alves de Fraga. “Veiga 
Simões e os interesses de 
Portugal na Amazónia” será 
o tema do debate programa-
do para outubro e, finalmen-
te, em novembro debate-se 
“A viagem Presidencial de 
António José de Almeida ao 
Brasil (1922)”, com Luís Reis 
Torgal.

“Lei fundamental brasileira e a Constituição Portuguesa de 1911” é o tema em debate 
no Museu Benardino Machado esta sexta-feira, às 21h30

Relações entre Portugal e Brasil motivam 
novo ciclo de conferências
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Dia a Dia - Mário Martins

Morreu o “tio” David Cunha… 
No “santinho” que foi distribuído no velório 
e no funeral do “tio” David Cunha, podia 
ler-se: «Durante a tua existência na terra 
tiveste como lema: o trabalho, a honra e a 
honestidade. Cumpriste a tua nobre missão 
de marido, pai, sogro, bisavô e amigo.» Eu 
só acrescentaria que o “tio” David Cunha foi 
sempre um grande trabalhador, um homem 
que se envolvia com entusiasmo em tudo o 
que pudesse acrescentar mais qualidade de 
vida aos habitantes de Arnoso Santa Eulália 
e um homem sempre muito atento à 
realidade política e social local, contribuindo 
com as suas ideias e atos para tudo aquilo 
que podemos designar como “o bem 
comunitário” e a felicidade das pessoas. 
Foi durante oitenta e quatro anos um homem 
justo e um homem solidário.

1. Trabalhador, justo e solidário…

Eu ainda sou do tempo em que as crianças da aldeia cha-
mavam “tio” e “tia” a todos os já adultos que viviam também 
no seu “lugar” e aos habitantes da freguesia com quem ti-
nham mais proximidade e cumplicidade. Era assim como se 
a enorme cadeia destes “laços de sangue” fosse extensível 
a toda a comunidade, tornando “família” todos aqueles que 
dela faziam parte.

Na minha infância e até na minha juventude, eu tinha mui-
tos “tios” e muitas “tias” em Arnoso Santa Eulália, a minha 
freguesia e a minha “terra”, e no Lugar da Bola, o sítio mais 
pequeno onde vivia com os meus pais e os meus irmãos. Era 
o “tio” António Braga, a “tia” Alice, o “tio” José Rocha, o “tio” 
Henrique, a “tia” Ana e o “tio” Manel, na tal infinita cadeia que 
nos tornava a todos mais amigos e mais solidários.

Entre os “tios” que não viviam na minha aldeia, mas em 
lugares ou aldeias próximas, estava o “tio” David Cunha, ca-

sado com a “tia” Lucinda que moravam no Lugar do Ribeiro, 
uma também pequena aldeia de Arnoso Santa Eulália. Do 
“tio” David eu tinha ainda, assim me diziam, alguns “laços de 
sangue”, através de um parente comum de que não consigo 
já contar a história!

O “tio” David morreu no dia 15 de janeiro com 84 anos, 
quase a fazer 85, poucos dias depois da sua mulher Lucinda. 
Há homens e mulheres que não resistem à partida e à despe-
dida definitiva de um ou de outro e “fazem” tudo o que é pos-
sível fazer para irem ao seu reencontro, seja lá onde for esse 
local… Eu tenho 67 anos e, portanto, sou mais novo do que o 
“tio” David, 17 anos. Compreende-se assim que ele também 
fosse meu “tio” nos meus tempos de criança e de jovenzito.

É muito interessante verificar como as “pagelas” que se 
entregam a quem vai aos velórios e aos funerais retratam, 
às vezes com grande fidelidade, a vida das pessoas. Sempre 
tive a impressão que eram mais impessoais, tipo “chapa 5”, 
adaptável a cada um e a todos. Não. Hoje há algum cuidado 
com a personalização e individualização das mensagens que 
contêm, o que não pode deixar de ser saudado.

No “santinho” que foi distribuído no velório e no funeral do 
“tio” David Cunha, podia ler-se: «Durante a tua existência na 
terra tiveste como lema: o trabalho, a honra e a honestidade. 
Cumpriste a tua nobre missão de marido, pai, sogro, bisavô 
e amigo.» Eu só acrescentaria que o “tio” David Cunha foi 
sempre um grande trabalhador, um homem que se envolvia 
com entusiasmo em tudo o que pudesse acrescentar mais 
qualidade de vida aos habitantes de Arnoso Santa Eulália e 
um homem sempre muito atento à realidade política e social 
local, contribuindo com as suas ideias e atos para tudo aquilo 
que podemos designar como “o bem comunitário” e a felicida-
de das pessoas. Foi durante oitenta e quatro anos um homem 
justo e um homem solidário.

2. Os artigos do “Jornal de Famalicão”…

Em 1971 – 1972, (era eu um jovem estudante universitário 
na Faculdade de Letras da 
universidade do Porto), fui ter 
com o Sr. Rebelo Mesquita, 
à data diretor e proprietário 
do “Jornal de Famalicão”, 
perguntando-lhe se podia 
escrever uns “artigos” sobre 
a Freguesia de Arnoso Santa 
Eulália. O Sr. Rebelo Mes-
quita disse-me logo que sim, 
não imaginando eu a “carga 

de trabalhos” onde me ia meter… Conforme os mais velhos 
ainda se recordam, o “Jornal de Famalicão” tinha, ao tempo, 
a redação e as oficinas instaladas na “Quinta da Maia” (creio 
que era assim que se chamava), em terrenos que hoje estão 
integrados no CITEVE.

Um dos primeiros “artigos” que saiu foi sobre o “Buraco do 
Olheiro”, (uma espécie de “ex – libris” da freguesia), seguin-
do-se outros com títulos como “Isto é Santa Eulália”, “Santa 
Eulália também é miséria”, “Santa Eulália e as suas necessi-
dades”, “Divagando”… Ao tempo, eu já falava em Cuba, cita-
va Voltaire, “entretinha-me ao de leve” com Lenine e Estaline. 
Estes “artigos” do “Jornal de Famalicão” começaram a des-
pertar a curiosidade da aldeia e da freguesia e eram discuti-
dos com paixão no “Café Bastos”, no “Café do Bitelas”, ali no 
Lugar da Carvalheira. É mesmo “Bitelas”, com “B”! Era assim 
que se dizia e era assim que se pronunciava…

No “Café Bastos”, eu tinha os meus “consultores” e “con-
selheiros”, pessoas que, genericamente, mas ainda sem 
grande “doutrina”, era opositoras do “regime” personificado 
por Marcelo Caetano e pelos seus apêndices, dispersos pelo 
lugares, freguesias e concelhos de Portugal. S. Eulália não 
era exceção! Entre os meus “consultores” mais próximos e 
atentos esteve sempre o “tio” David Cunha que aconselhava, 
sugeria e indiciava temas, problemas e assuntos que podiam 
ser incluídos nos “artigos” do “Jornal de Famalicão”…

3. Vidas duras…

Foram muito bons e felizes estes tempos, onde também 
alguma infantilidade natural não deixava de ter lugar. Apesar 
de em Arnoso Santa Eulália não haver estradas, mas só ca-
minhos em terra batida, de não haver água e muito menos sa-
neamento, de os professores da “primária” e os padres serem 
monolíticos e tiranos, de termos que ir “apanhar” o comboio 
ao Couto de Cambezes, caminhando por carreiros perigosos, 
de em casa nunca haver abundância de nada, de termos que 
trabalhar nos campos que davam às famílias o “suplemento 
alimentar” sempre necessário para as necessidades do dia 
a dia, de irmos para o monte com as ovelhas, para elas não 
morrerem à fome, de termos sempre como “lanche” um pe-
daço de pão de milho ou uma cebola com sal, de a sopa de 
farinha ser o pequeno almoço de todos os dias, de andarmos 
descalços ou com umas “chancas” de madeira e de couro, 
apesar de todas estas dificuldades que eram a vida das meni-
nas e dos meninos de Arnoso Santa Eulália, tínhamos todos 
a esperança de que as coisas iam mudar e que a vida seria 
melhor um dia… E mudaram…

O “tio” David Cunha também foi agente desta mudança!
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Escola Opendance deu espectáculo 
digno de “Broadway”

  
A escola Opendance 

apresentou, pelo 8.º ano 
consecutivo, um espec-
táculo com o tema “Broa-
dway”. O mesmo foi rea-
lizado no passado dia 12 
de Janeiro, no auditório da 
ATC - Associação Teatro 
Construção, e contou com 
o apoio dos professores, 
dos alunos e respectivos 
familiares. 

Neste contexto de en-
treajuda, a escola agrade-
ce a Isabel Castro, Filipe 
O´Conner, Nuno Macedo e 
Marlene Dias “pela entrega 
ao projeto”; assim como a 
todos os alunos “pela dedi-
cação”; e aos colaborado-
res “Malhas Alice”, Diogo 
Ferreira, “Móveis Lúcia Ro-
drigues Interiores” e “Bazar das Loucuras”, “pelas respostas rápidas aos nossos pedidos”. 

Entretanto, dando seguimento à sua actividade, a escola Opendance irá realizar um 
workshop no próximo dia 26, pelas 19 horas. Os ritmos abordados serão, bachata, salsa e 
cha-cha-cha. Para mais informações pode ser contactado o número 938784709.
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É a “IOTech”, startup tec-
nológica que germinou na 
primeira Incubadora Fama-
licão Made IN (em Pousada 
de Saramagos), vai ser a 
responsável pela revolução 
digital para a qual a “Rio-
pele” se prepara em 2019, 
encarnando o conceito da 
Indústria 4.0, paradigma 
das fábricas inteligentes. A 
necessidade de monitoriza-
ção do processo produtivo 
ao segundo, para competir 
à escala global, encontrou a 
resposta na “IOTech”, orien-
tada para o desenvolvimen-
to de soluções tecnológicas 
“por medida”.

Nascida há um ano na 
incubadora que resulta de 
uma parceria entre a Câma-
ra Municipal de Vila Nova 
de Famalicão e a “Riopele”, 
precisamente, a “IOTech” dá 
assim mais um passo na sua 
consolidação como projecto 
empresarial, depois de já ter 
captado a atenção da admi-
nistração da têxtil de Pou-
sada, que adquiriu dez por 
cento do seu capital.

O amadurecimento do 
projecto empresarial justi-
ficou a visita do presidente 
da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, Paulo 
Cunha, na passada quinta-
-feira, no quadro do Roteiro 
para a Inovação.

Filipe Portela é o jovem 
por detrás da startup de solu-
ções tecnológicas. Orgulho-
so deste voto de confiança 
da “Riopele”, sublinha que o 
desafio que lhes foi lançado 
é “fundamental” para a sus-

tentabilidade da empresa. 
Empenhada no desenvolvi-
mento das soluções para as 
necessidades da “Riopele”, a 
“IOTech” espera também po-
der beber da sua experiência 
para se consolidar.

Por detrás do desafio 
lançado pela têxtil de Pou-
sada de Saramagos, Filipe 
Portela encara também um 
manancial de novos desafios 
relacionados para o novo 
paradigma da indústria in-
teligente (vulgarmente de-
nominada 4.0). Automatizar 
processo, e com isso tornar 
as empresas mais eficientes 
e mais capazes, é o grande 
desafio. O administrador dei-
xa claro que não se trata de 
“substituir as pessoas pelas 
máquinas, mas dar mais ca-
pacidade de trabalho”, atra-
vés de novas ferramentas. 
“Sem dúvida, esta é uma 
oportunidade muito grande 
para nós crescermos”, con-
clui.  

Para o edil famalicense 
esta parceria entre a “IOTe-
ch” e a “Riopele” demonstra 
que a startup “fez caminho e 
tem sucesso”. Paulo Cunha 
sublinha, nomeadamente, 
o crescimento ao nível do 
número de colaboradores, 
que dos actuais seis deverá 
ascender aos 14 até meados 
de Fevereiro.

O autarca mostra-se ain-
da satisfeito com o facto da 
“Riopele” ter incorporado de 
facto o seu papel de mento-
ria nesta parceria que par-
tilha com o município, na 
criação da incubadora onde 

nasceu a “IOTech”. Ao que-
rer ser parceria de facto da 
startup, assumindo parte 
do seu capital, a têxtil está 
mais uma vez a colocar-se 
do lado da solução. E mais, 
elogia Paulo Cunha, recusou 
o conceito clássico do rela-
cionamento entre empresas, 
com a absorção da empresa 
mais pequena por parte da 
maior, preferindo “ser dife-
rente” e ocupar um lugar de 
parceira. O edil espera que 
estes “bons comportamen-
tos”, típico de um “ecossiste-
ma empreendedor” possam 
ser replicados.

Bernardino Carneiro, da 
administração da Riopele, 
adianta que o projecto de 
parceria com a “IOTech” vai 
permitir à empresa “introdu-
zir tudo aquilo que é digital 
no seu processo produtivo”. 
Trata-se de eliminar as ta-
refas repetitivas, substituir a 
informação manual, que dis-
persa em vários pontos do 
sistema, centralizando-a, e 
imediatisando-a. “Nós todos 
os dias produzimos muita 
informação, mas depois não 
a utilizamos. Precisamos de 
utilizar essa informação, e 
este conceito da Indústria 
4.0 permite-nos obter isso”, 
explica, acrescentando que 
a “IOTech” é o parceiro por 
excelência na criação des-
sas soluções tecnológicas 
que permitam “centralizar a 
informação, e interpretá-la 
para tomar decisões”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Startup nascida há um ano na Incubadora 
Famalicão Made IN dá mais um passo na sua 
consolidação

“IOTech” coloca 
“Riopele” na rota 
da Indústria 4.0

Startup está instalada na Incubadora Made IN há cerca de um ano

IPCA oficializa-se
em Famalicão 

O Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave (IPCA) for-
malizou a sua presença no 
concelho através de proto-
colo assinado com a Câma-
ra Municipal de Vila Nova 
de Famalicão. O presidente, 
Paulo Cunha, e a presidente 
do IPCA, Maria José Silva 
Fernandes, assinaram no 
passado dia 8 de janeiro, 
o protocolo de cooperação 
para o funcionamento de 
Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais do IPCA em 
Famalicão. 

De acordo com o proto-
colo agora celebrado, o IPCA compromete-se, entre outros, a diagnosticar as necessida-
des de formação técnica juntamente com o município e as empresas sediadas no Vale do 
Ave e a apresentar um plano de formação especializado dirigido às empresas da região. 

Já o Município de Famalicão compromete-se, entre outros, a cooperar com o IPCA na 
implementação dos estágios de formação em contexto de trabalho e a divulgar junto das 
empresas e das escolas o programa de ações de formação e de sensibilização para semi-
nários e palestras realizadas pelo IPCA. 

O documento prevê ainda a atribuição de um montante de quase 27 mil euros para o 
funcionamento do Curso Técnico Superior Profissional de Design de Moda, que está já 
a ser lecionado nas instalações do CITEVE desde outubro passado. Para o próximo ano 
letivo, o objetivo passa por aumentar o números de cursos a lecionar. 

Recorde-se que o Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) é uma instituição do 
ensino superior público português, criado em 1994, pelo Decreto-Lei 304/94 de 19 de 
Dezembro. Oferece cursos de licenciatura, mestrados, especialização tecnológica, pós-
-graduação, em regime diurno e pós-laboral. Constituído por três escolas, Escola Superior 
de Gestão, Escola Superior de Tecnologia e Escola Superior de Design, o IPCA é uma 
instituição de ensino superior público que realiza atividades nos domínios de formação gra-
duada e pós-graduada, com a preparação de profissionais com elevado nível de qualidade.
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Há pouco mais de um 
mês, Famalicão foi sido 
brindado com a boa-nova 
relacionada com a constru-
ção da clinica da Mulher, da 
Criança e do Adolescente no 
Hospital. Através de priva-
dos e do próprio Município, 
vai ser possível ultrapassar 
o total desinvestimento, pelo 
qual o sistema Nacional de 
Saúde esta a passar.

Pelo envolvimento de toda 
a comunidade, é um projeto 
inovador que dará resposta 
aos serviços prestados esta 
área e dotará o hospital com 
instalações mais modernas, 
que atualmente se tornaram 
totalmente desajustadas dos 
tempos.

Não é apenas nesta área 
que o nosso concelho con-
segue ter uma resposta séria 
e competente no que diz res-
peito à qualidade de vida dos 
famalicenses. Nas infraes-
truturas, tal como aconteceu 
na EN 14 com o investimento 
que a Câmara disponibilizou, 
mas também agora, com o 
anúncio da escolha do nosso 
território para a construção 
de um terminal ferroviário 
para mercadorias.

Através da empresa Me-

gWay, empresa privada de-
tentora da extinta CP Carga, 
anunciou o investimento de 
cerca de 35 milhões de eu-
ros num Concelho que se 
distingue por ser o maior ex-
portador do Norte.

Vem assim dar a resposta 
ferroviária para o transporte 
de mercadorias, que o go-
verno tem vindo a desvalori-
zar nos seus recentes inves-
timentos.

Ainda que esses inves-
timentos, que pelas datas 
anunciadas já deveriam 
estar concluídos, mas efe-
tivamente não estão. Como 
é possível de verificar pela 
eletrificação de Nine a Viana 
não se encontrar concluída.

Este terminal em Lousado 
pretende dar uma resposta 
eficaz no transporte ferro-
viário de mercadorias entre 
Portugal e Alemanha, que foi 
abandonado pouco depois 
de ter sido criado em 2013. 
Sendo as razões apontadas 
para este término relacio-
nado, com as dificuldades 
logísticas e de rastreio das 
respetivas encomendas.

A ferrovia distingue-se da 
rodovia pela fiabilidade de 
transporte, tempos mais re-

duzidos e uma sustentabili-
dade ambiental ser bastante 
superior. Que ao não depen-
der da carga fiscal dos com-
bustíveis, tão diretamente 
quanto os transportes rodo-
viários apresenta um custo 
mais estável

Assim, com dois exem-
plos bem recentes, o Muni-
cípio conseguiu atrair inves-
timento privado, para bens 
que pela sua utilidade se 
podem considerar como pú-
blicos.

Unir sinergias para criar 
melhores condições a quem 
cá está. É isto.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Famalicão: um íman 
de investimento

Câmara incentiva e apoia 
reflorestação do território

O programa ambiental “25 mil 
árvores até 2025”, promovido pela 
Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, torna possível aos pro-
prietários de terrenos acederem a 
projetos de florestação e refloresta-
ção, obrigatórios por lei, e acederem 
ainda à disponibilização gratuita das 
plantas e árvores aprovadas para a 
área a intervir.

Para além da elaboração do pro-
jeto florestal obrigatório, o município 
fornece ainda cerca de meio milhar 
de árvores autóctones indicadas 
para cada tipo de terreno, nomea-
damente, pilriteiros, medronheiros, faias, cerejeiras bravas, plátanos bastardos, amieiros e 
salgueiros.

A reflorestação de terrenos privados é uma das tipologias de ação de projeto das “25 mil 
árvores até 2025”, para além da criação de berçários de espécies autóctones criados pelas 
eco-escolas e que depois integram estes projetos, e da campanha de adoção de árvores, que 
decorre várias vezes por ano, em Famalicão.

O projeto “25 mil árvores até 2025” quer reabilitar aproximadamente 25 hectares do terri-
tório concelhio através da plantação de 25 mil árvores e arbustos nativos da região em áreas 
urbanas, espaços rurais, ao longo das linhas de água e em montes e serras. Arrancou em 
setembro 2016 e até ao momento já foram plantadas perto de 14 mil árvores ao abrigo deste 
projeto.

Os proprietários que aderirem ao projeto têm apenas realizar os trabalhos de preparação 
dos terrenos para a plantação das árvores e autorizar a presença de técnicos da autarquia 
e de voluntários para a realização de tarefas necessárias à plantação de árvores e cuidados 
posteriores por um período de cinco anos. Os proprietários ficam também impedidos de aba-
ter as árvores plantadas por um período de mínimo de 15 anos. A autarquia compromete-se 
a financiar o projeto de arborização dos terrenos que deverá ser submetido ao Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas e a custear e ceder as árvores a plantar, ajustando 
com os proprietários as condições de plantação, respeitando os usos de propriedade.
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O Centro Hospitalar do 
Médio Ave (CHMA) reage 
ao comunicado do PCP da 
passada semana, no qual 
denuncia uma alegada su-
bida das listas de espera 

em determinadas especia-
lidades, para desmentir os 
número apresentados. Em 
comunicado o CHMA refere 
que a posição do PCP “não 
traduz a evolução verificada 

nos últimos anos, nem a situ-
ação atual, e pode induzir os 
leitores em erro”.

Relativamente à lista de 
espera para cirurgia, o con-
texto actual reflecte uma res-

posta inferior ao “tempo má-
ximo de resposta garantido” 
(TMRG) para a generalidade 
das situações cirúrgicas, 
uma vez que a prioridade 
normal é de 180 dias (seis 
meses).

Relativamente à lista de 
espera para primeira con-
sulta (TMRG de 120 dias, 
nas consultas de prioridade 
normal), o tempo médio de 
espera “está muito condicio-
nado pelo tempo de respos-
ta da consulta de Oftalmo-
logia”. O CHMA esclarece 
que, “com o Livre Acesso e 
Circulação no SNS, iniciado 
em maio de 2016, e prova-
velmente em consequência 
de dificuldades de outros 
estabelecimentos de saú-
de próximos, os pedidos de 

consulta de Oftalmologia no 
CHMA tiveram um fortíssimo 
crescimento a que o Serviço 
não pôde, até ao momento, 
responder inteiramente por 
insuficiência do quadro mé-
dico”. O centro hospitalar 
alega que “no início de 2018 
o tempo médio de espera 
para consulta (todas as es-
pecialidades, incluindo Of-
talmologia) era de 152 dias”, 
quando “neste momento é de 
100 dias”

Neste quadro, a adminis-
tração contrapõe a realidade 
descrita pelo PCP, e frisa 
que “ao longo do último ano 
verificou-se uma redução 
generalizada dos tempos de 
espera, quer para cirurgia 
quer para consulta, e neste 
momento o tempo de espe-

ra médio para a realização 
de uma cirurgia é cerca de 
metade do TMRG”. Quanto 
à lista de espera para pri-
meira consulta, acrescenta, 
“o cumprimento do TMRG 
é assegurado em todas as 
especialidades (na genera-
lidade, o tempo de espera 
situa-se entre 30 e 60 dias), 
com exceção de Psiquiatria 
e Oftalmologia”.

Entretanto, o CHMA 
acredita que a situação irá 
melhorar uma vez que “tem 
em processo de contratação 
uma médica Oftalmologista 
e uma médica Psiquiatra”.

O deputado Jorge Paulo 
Oliveira, aleito à Assembleia 
da República pelo PSD, re-
niu na manhã de ontem (se-
gunda-feira) com o Coman-
dante da Policia Municipal 
de Famalicão, para abordar 
assuntos como a definição 
das carreiras e condições 
de exercício daqueles agen-
tes, numa altura em que 
está a preparar um Projeto 
de Resolução que em breve 
deverá dar entrada no Parla-

mento.
O deputado social demo-

crata lembra que “às policias 
municipais estão acometidas 
funções que se inserem nas 
atribuições dos municípios 
e estas evoluíram bastante, 
estão acometidos deveres 
de cooperação com as for-
ças de segurança e estas 
também sofreram alterações 
no seu modelo organizacio-
nal” pelo que considera ne-
cessária uma reflexão, assim 
como “olhar para as condi-
ções laborais dos agentes da 
Policia Municipal”. Toca em 
particular nas questões da 
definição das funções, car-
reiras e condições de exer-
cício dos agentes, as quais 
considera “desatualizadas”. 
Adequar considera que pode 
passar pela aprovação, por 

parte do Governo, do Esta-
tuto do Pessoal da Policia 
Municipal, segundo defende 
Jorge Paulo Oliveira.

“O PSD está empenhado 
nesse sentido, mas quer fa-
zê-lo auscultando primeira-
mente quem está no terreno 
e a troca de impressões com 
o Comandante da Policia 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, revelou-se de 
grande utilidade para o tra-
balho que estamos a fazer”, 
concluiu o deputado social-
-democrata.

Segundo Jorge Paulo Oli-
veira, em Portugal quarenta 
municípios dispõem de Poli-
cia Municipal que contam no 
total com mais de mil agen-
tes.

CHMA contesta PCP no que toca aos tempos de espera

Deputado do PSD reuniu
com Polícia Municipal 
para preparar novo estatuto 
profissional

“Ivan, o Terrível” 
nas Noites do Cineclube

“Ivan, o Terrível”, de Serguei Eisenstein, é o filme que 
estará em exibição esta quinta-feira na Casa das Artes, 
em mais uma sessão das Noites do Cineclube, agendada 
para as 21h45.

O filme, ao abrigo da rubrica, “Já Não Há Cinéfilos?!”, 
regressa ao século XVI, altura em que Ivan IV, arquiduque 
de Moscovo, assume o poder na Rússia declarando-se 
Czar. Casa-se com Anastasia e planeia desde logo ata-
ques para retomar os territórios perdidos. Durante a pri-
meira parte do seu reinado, enfrenta a traição por parte 
da aristocracia, ao mesmo tempo que procura unir o povo 
russo. Nova colaboração entre Eisenstein e Prokofiev de-
pois de “Alexandre Nevski”, o centro de “Ivan Grozny” é a 
luta pelo poder (e a sua mais difícil manutenção) por Ivan 
IV, unificador da Rússia. Prémio Lenine, a primeira parte, 
a segunda seria proibida, entendida como foi como um re-
trato de Estaline, o que provocou a queda em desgraça de 
Eisenstein.
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OldCare celebra 
3.º aniversário 
sob  signio do “sucesso”

A OldCare Famalicão comemorou o seu 3.º aniversário 
no passado dia 14 de Janeiro. Em nota de imprensa a em-
presa faz um balanço positivo do percurso, considerando 
que “a notoriedade que vem adquirindo permite conside-
rá-la de sucesso”. 

A OldCare desenvolve o seu trabalho junto da  popula-
ção sénior e no apoio direcionado ao cuidador e ao cuida-
do no domicilio. Para além do espaço clínico com as suas 
especialidades médicas nomeadamente, medicina inter-
na, medicina clinica geral, acupuntura, fisioterapia, terapia 
da fala, psicólogia clinica, nutrição, podologia.

 A empresa aposta na “saúde de proximidade”. O ob-
jetivo é “promover um maior apoio e vigilância no domi-
cílio, feito por profissionais qualificados, que por sua vez 
possam reportar a informação regularmente recolhida ao 
médico assistente, família e instuições de apoio”. Todos os 
dias os seus profissionais procuram proporcionar “a máxi-
ma autonomia e conforto à pessoa idosa”, através de pla-
nos personalizados, que vão de encontro às necessidades 
da pessoa e da sua família. Desenvolvem soluções que 
cheguem a todas as pessoas, com diferentes necessida-
des, em diferentes fases do envelhecimento, com diferen-
tes capacidades económicas. 

Constituida por uma equipa multidisciplinar de profis-
sionais de sáude, especializados na área do envelheci-
mento. A oldcare está situada na rua Ernesto Carvalho em 
Vila Nova de Famalicão, mas atualmente está presente em 
4 concelhos do distrito de Braga.

A OldCare nasceu dentro do meio académico, pela sua 
diretora Susana Dias. A ideia evoluiu e transformou-se 
num caso de sucesso empresarial que desenvolve um tra-
balho na área da saúde, na qual os seus clientes reconhe-
cem a forte componente humana de toda a equipa. 

A Associação Gerações 
tem em curso três novos 
projetos de animação sócio-
-educativa no pré-escolar, 
no Centro Educativo e no 
Clube Sénior. Todos eles 

“se destinam a facilitar as 
aprendizagens, a desenvol-
ver novas técnicas e a ex-
perimentar novos materiais, 
tudo direcionado para tornar 
mais atrativas e envolventes 

as atividades que vão sendo 
desenvolvidas”, justifica em 
comunicado.

As crianças do pré-esco-
lar foram envolvidas no jogo 
“brincar com a escrita”. De-

pois de terem reconhecido 
o seu nome nos “copos dos 
dentes”, foram à descoberta 
de novos objetos onde po-
diam também encontrar os 
seus nomes, constatando 
que eles podiam ser obser-
vados nas camas, nos cabi-
des e nas placas de plastici-
na.

Como para a Associa-
ção Gerações, “brincar com 
a escrita” é uma coisa mui-
to séria, em grande grupo, 
as crianças dividiram o seu 
nome em sílabas, cortando-
-as e fazendo pequenos pe-
daços. Estava assim aberto 
o caminho para reconstrui-
rem de novo o seu nome. 
Depois foram de descoberta 
em descoberta, encontrando 
outros nomes que tinham as 
mesmas letras e palavras 
que podiam também ser di-
vididas em pequenos “peda-
ços”, avançando na direção 
da escrita, da linguagem e 
da leitura

No Centro Educativo 
do Centro Comunitário da 
Associação Gerações, as 
crianças que frequentam 
esta valência estão a iniciar-
-se na aprendizagem e de-
senvolvimento da técnica de 
pontilhismo, com a utilização 
de réguas, transferidores e 
esquadros que, com os lápis 
de cor, são os únicos mate-
riais que é possível utilizar. 
Os resultados têm sido ex-
celentes, com a elaboração 
de cartazes e desenhos que 
fazem lembrar a técnica do 
cubismo, cartazes e dese-
nhos que estão agora em ex-
posição na entrada principal 

da Associação Gerações.
Também no Centro Co-

munitário da Associação 
Gerações, mas desta vez no 
Clube Sénior, está em curso 
um “atelier” experimental de 
pintura a óleo, uma oportuni-
dade para os seniores expe-
rimentarem novos materiais 
na pintura, inaugurando-se 

por esta via, as exposições 
desta arte no ano de 2018.

Os primeiros trabalhos, 
“de grande expressão es-
tética e de muita beleza”, 
qualifica a instituição, podem 
também ser vistos no átrio 
da entrada principal da sua 
sede.

Gerações avança com três novos projetos 
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As refeições servidas na 
cantina da EB 2, 3 de Ribei-
rão têm sido alvo de críticas 
de algumas crianças e pais. 
Fotos que circularam na rede 
social Facebook reflectem 
quantidades escassas de 
comida servida aos alunos, 
ao nível do prato principal e 
da sopa, desencadeando um 
conjunto de reparos que de-
saguam na denúncia da falta 
de qualidade dos almoços.

Uma das fotos, que des-
creve a tal quantidade redu-
zida de comida e de sopa, foi 
publicada no início da pas-
sada semana, e segundo a 
titular da publicação, mãe de 
uma aluna da escola, aque-
la não seria já a primeira 
vez que a situação ocorria. 
Mas, da mesma forma que 
há outros pais a corroborar 
as queixas sobre a qualidade 
das refeições, também os há 
que surgem em defesa.

Ass. Pais apela a 
envolvimento 
“de todos” 
na monitorização

Contactado pela nossa 
reportagem, Manuel Fernan-
des, presidente da Associa-
ção de Pais da escola, deixa 
claro que não teve qualquer 

conhecimento formal da situ-
ação até ter sido confrontado 
com a referida publicação na 
rede social. 

O dirigente lamenta que 
a denúncia tenha sido feita 
por esta via, e não junto da 
organização a que preside, 
por exemplo, sobretudo na 
medida em que esta “tem 
feito um esforço para mo-
nitorizar a situação com o 
objectivo que garantir que 
as refeições servidas na 
cantina têm a qualidade que 
se impõe”. Segundo Manuel 
Fernandes, a Associação de 
Pais instituiu, desde há al-
guns anos, uma medida que 
passa pela visita aleatória de 
encarregados de educação 
à cantina na hora de almoço, 
onde podem provar tudo o 
que faz parte da refeição do 
dia, precisamente para asse-
gurar a qualidade. “Na última 
monitorização que fizemos a 
comida foi considerada ‘mui-
to boa’”, refere a propósito.

Não obstante, o dirigente 
não põe em causa a veraci-
dade da fotografia postada 
na rede social. E, sem des-
culpar eventuais falhas na 
qualidade das refeições, ad-
mite que, a circunstância de 
obras em curso na EB 2, 3, o 
que obriga a que os almoços 
venham de outra escola, faz 

com que “as condições não 
sejam as melhores”. “Com-
preendo que esta situação 
causa dificuldades acresci-
das, mas nós, Associação 
de Pais, não podemos deixar 
de intervir”, refere. Intervir é, 
descreve, tornar mais assí-
duo o processo de monitori-
zação das refeições, no sen-
tido de validar ou não estas 
suspeitas e, caso se confir-
mem, agir em conformidade 
junto da empresa que presta 
o serviço pago pelo Estado. 
Manuel Fernandes deixa cla-
ro que “seria irresponsável” 
protestar sem conhecimento 
de facto, pelo que só o fará 
quando o tiver.

Aproveita a situação para 
lançar um apelo à respon-

sabilidade “de todos e cada 
um dos pais”, sugerindo que, 
todos os que tenham essa 
disponibilidade, acedam a 
participar neste processo de 
monitorização das refeições 
escolares, almoçando pontu-
almente na cantina. Assume 
que “não é muito fácil ar-
ranjarmos pais disponíveis, 
mas temos que continuar a 
tentar”, convicto de que só 
com a participação e envol-
vimento de todos é possível 
a melhoria gradual que todos 
desejam.

O Povo Famalicense pe-
diu esclarecimentos ao Mi-
nistério da Educação a pro-
pósito, mas até ao momento 
não obteve qualquer respos-
ta. O mesmo pedido foi for-

mulado junto da direcção da 
EB 2,3 de Ribeirão, mas esta 
também não se pronunciou. SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Refeições servidas na EB 2, 3 de Ribeirão 
alvo de críticas de crianças e pais

Esta é a foto que circula nas redes sociais e tornou pública a contestação

Fernando Correia apresenta livro 
sobre violência doméstica 
no Museu Bernardino Machado

O jornalista e escritor Fernando Correia vai estar no Museu Bernardino Ma-
chado esta quinta-feira (dia 24 de janeiro), às 18 horas, para fazer a apresentação 
do seu mais recente livro “São lágrimas, senhor, são lágrimas”, um livro de histó-
rias verdadeiras de violência doméstica, editado pela Guerra e Paz. 

Para o autor, Maria Teresa e Raúl, Lurdes e António, Maria da Purificação e 
Manuel podiam ser personagens de ficção, mas são pessoas bem reais, oriundas 
dos mais variados estratos sociais e de formações muito diversas. 

Dizer “basta” é o que Fernando Correia pretende com este livro.
Os últimos dados do Relatório Anual de Segurança Interna apontam para 22 

.99 casos, reportados às forças de segurança. “São números aterradores que 
incluem crimes muito graves que não podem deixar de ser denunciados”, aponta 
o autor, que contou com o apoio da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade.

O autor dirige o livro a professores, educadores, psicólogos, técnicos e colaboradores de instituições, advogados e 
magistrados, médicos e enfermeiros e para todos os setores da população, para que se mantenham atentos e vigilantes, 
de forma a poderem prevenir e evitar as dramáticas situações de violência doméstica onde, por vezes, aquelas que são 
atingidas, em primeiro lugar, são as crianças. 

O autor será apresentado por José Manuel Gonçalves Oliveira, médico pediatra no Hospital de Famalicão.
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CONVOCATÓRIA

Em conformidade com os estatutos da Associação e o Decreto de Lei 172-A / 2014 
convoco todos os sócios para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que 
terá lugar na sede da Associação, situada na Rua José Gomes de Oliveira, nº 38, em 
Gondifelos, pelas 20 horas e 30
minutos do dia 24 de janeiro de 2019, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

• Ponto Um - Informação e Deliberação da Proposta da Direção face ao cargo de Pre-
sidente de Direção - ser um cargo não remunerado, mantendo o atual vínculo laboral;

• Ponto Dois — Análise e votação da proposta da Direção relativa à aquisição de uma 
viatura de 9 lugares para as atividades da Associação.

• Ponto Três — Autorizar a Direção a celebrar a respetiva aquisição da viatura, con-
traindo um empréstimo necessário junto de uma entidade de financeira;

De acordo com o previsto no número 1 do artigo 24 º dos estatutos, se à hora mar-
cada não estiverem presentes mais de metade dos Associados com direito a voto, 
a reunião terá início meia hora mais tarde com qualquer número de Associados, em 
segunda convocatória e com a mesma Ordem de Trabalhos.

Gondifelos, 7 Janeiro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Manuel Martins Carvalho

A associação YUPI esteve 
na índia, de 3 a 13 de Janeiro, 
na qualidade de coordenado-
ra do projeto de cooperação 
Europa-Ásia designado por 
RED Onion (Reconhecimen-
to da Educação Não Formal, 
Empoderamento de Jovens 
e Desenvolvimento do traba-
lhao com jovens), para mais 
uma iniciativa de formação e 
capacitação dos parceiros.

A jornada teve como ob-
jectivo a formaação de edu-
cadores em Educação Não 
Formal, uma metodologia 
ainda desconhecida nos países parceiros India, Tailândia, Vietname e Indonésia. A formação 
envolveu um conjunto de 24 participantes (professores, educadores e coordenadores de pro-
jetos de mobilidade internacional) e visou “dotar os participantes de competências para uma 
educação de caráter mais ativo, participativo e reflexivo que conduza as comunidades a uma 
transformação social consciente e empoderadora”, sustenta a YUPI em nota de imprensa.

Após esta formação, estes participantes juntam-se aos 20 participantes europeus que 
experienciaram a mesma formação em novembro 2018 na República Checa, preparando 
sessões de multiplicação a realizar em todos os países abrangendo no total mais de 240 
educadores, jovens e professores e levando a Educação Não Formal a mais pessoas e orga-
nizações.

O projeto RED Onion é co-financiado pelo programa Erasmus + Juventude em Ação dire-
tamente pela Agência Executiva em Bruxelas. Teve início em setembro de 2017 e já garantiu 
a oportunidade a mais de 48 educadores na área da juventude e 16 jovens dos oito países 
participantes de terem experiências de mobilidade de aprendizagem (formações, visitas de 
estudo e voluntariado internacional).

YUPI forma educadores 
na Índia

O comércio das primeiras 
décadas do século XX vai 
ser recordado pela Bibliote-
ca Municipal Camilo Castelo 
Branco, através de uma ex-
posição documental mensal 
intitulada “O comércio de 
Vila Nova”. Segundo a Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, responsável 
pela valência, todos os me-
ses, serão publicadas foto-
grafias, publicidades, postais 
ou cartazes que remetem 
para a realidade comercial 
que a vila e viva nos anos 
20, 30 e 40. 

Depois de ter recente-
mente terminado o projeto 
de promoção da história lo-
cal intitulado “Por Terras de 
Vila Nova”, que consistiu na 
exibição mensal de diversas 
fontes documentais relativas 
às 49 freguesias do concelho 
de Vila Nova de Famalicão, a 
Biblioteca Municipal Camilo 
Castelo Branco, através da 
sua Sala do Fundo Local, 
inicia agora este novo pro-
jeto de promoção da história 
local dedicado ao comércio 
famalicense desde o início 
do século XX.

Através da mostra docu-
mental “O comércio de Vila 
Nova”, a Biblioteca Municipal 
pretende continuar o seu tra-

balho de promoção do seu 
Fundo Local como um espa-
ço especializado e privilegia-
do no acesso às mais impor-
tantes fontes documentais 
produzidas pela comunidade 
famalicense.

Com base neste impor-
tante acervo documental, a 
partir do próximo mês de fe-
vereiro, e com uma periodici-
dade mensal, a mostra docu-
mental “O comércio de Vila 
Nova” dedicar-se-á à divul-
gação de inúmeros espaços 
comerciais famalicenses que 
com o passar dos anos se 
extinguiram e já não figuram 
nas nossas ruas e praças.

Assim, e já para o próximo 
mês de fevereiro, a casa co-
mercial a merecer destaque 
será a Ourivesaria Cunha, 

que iniciou a sua atividade 
em Vila Nova de Famalicão 
a 2 de dezembro de 1908 
e que na obra Aspectos de 
Vila Nova: Factos e Nomes, 
é descrita como “(…) uma 
casa de ourivesaria, prataria 
e relojoaria, das melhores da 
nossa província, e que, pela 
sua aparência citadina, mui-
to salienta a nossa Terra.”

Nos meses que se segui-
rão outras importantes casas 
comerciais serão objeto de 
promoção, com o por exem-
plo a Estação de Serviço 
SHELL, a Confeitaria Bezer-
ra, a Casa Malheiro, o Res-
taurante Íris, o Café-Restau-
rante Garantia, entre outros.

Mostra arranca em fevereiro

Biblioteca Municipal 
expõe comércio famalicense 
desaparecido

Aluno de Ribeirão ganha tablet 
em sorteio da Porto Editora

A Porto Editora premeia aluno do 
Agrupamento de Escolas de Ribeirão 
Agrupamento de Escolas de Ribeirão. 
O jovem foi premiado com um tablet no 
âmbito do prémio trimestral que a editora 
instituiu em modalidade de sorteio para 
is alunos que usem a plataforma digital 
(e-manuel do aluno).

Encontro de Reisadas em Calendário
O auditório da União de Freguesias de Famalicão e Calendário será palco, no próximo 

domingo, para um “Encontro de Reisadas”. Participam o Grupo de Reis da Liga de Amigos 
do Centro Social de Calendário, que durante este mês de janeiro têm andado a angariar 
verbas para o complexo paroquial e, que assim fará o encerramento; o Grupo de Reis, da 
Orquestra de Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube; e o Grupo de Teatro da Associa-
ção Projeto Amarcultura. A entrada é livre.

Re-Food promove ciclo 
de conferências

O Núcleo Re-food de Vila Nova de Famalicão irá iniciar um ciclo de conferências sob 
o tema (Re)Alimentar a Alma, com o objetivo de fornecer ferramentas e competências 
pessoais que permitam, a todos os participantes, superar as adversidades da vida, fazer 
renascer a Esperança e aprender a ser Feliz.

O evento terá lugar no próximo dia 2 de Fevereiro, entre as 15h00 e as 17h00, no Café 
Concerto da Casa das Artes. A entrada é gratuíta mas sujeita a inscrição através do link 
(https://goo.gl/forms/KDcmwNOr2IU1Y5y03) ou na sede do núcleo Re-food VNF das 
18h00 às 24 horas.

Workshop sobre Reflexologia Facial
A Associação Famalicão em Transição organiza, em parceria com BeWell Reflexologia, 

um conjunto de workshops dedicados ao bem-estar. A primeira sessão é já no dia 17 de 
Fevereiro, sobre Dien Chan - Reflexologia Facial. O evento terá lugar entre as 10 e as 12 
horas, no Casulo da YUPI, localizado na Central de Camionagem.
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Esta é a trigésima pri-
meira edição deste simples 
devocional que tem como 
critério máximo, a Palavra 
de Deus explicada e aplica-
da em nosso cotidiano, em 
conformidade com a Bíblia 
Sagrada. Neste sentido, con-
vidamos a todos os leitores, a 
meditar nas Sagradas Escri-
turas, apreciando-a, lendo-a 
constantemente, refletindo e 
aplicando os seus princípios, 
ensinos e verdades no mais 
profundo de nossos cora-
ções, como também pratican-
do no dia-a-dia o seu conte-
údo de sabedoria espiritual e 
inspiradora.

Desafio ou desafios, ge-
ralmente se trata de uma situ-
ação ou problema difícil que 
requer de nós a ousadia e a 
capacidade de vencer e su-
perá-los. Na verdade, é uma 
batalha para se conquistar 
alguma coisa. O nosso sim-
ples viver é cercado constan-
temente de diversos desafios 
a todo momento, e por isso, 
temos diante de nós a esco-
lha de os enfrentar ou fugir. 
Só saberemos o resultado se 
encararmos cada um deles 
frente a frente. Que desafios 
temos enfrentado nos dias de 
hoje? Deixo aqui quatro im-
portantes desafios que mais 
do que nunca os precisamos 

vencer. Conforme a nossa 
leitura bíblica no livro Evan-
gelho de Marcos, capítulo 5, 
versículos 25 à 27, nos mos-
tra atitudes que devemos ter, 
face aos grandes desafios. 
Em primeiro lugar, mais do 
que nunca, precisamos de 
acreditar em nós mesmos. 
Esta mulher, lutou tanto em 
relação a uma enfermidade, 
buscou todos os recursos da 
época, gastou tudo o que ti-
nha, era considerada imunda, 
não podia conviver com a so-
ciedade, por passasse tinha 
de gritar que era “imunda”, 
mas, um dia ouviu falar de Je-
sus Cristo e seus feitos, a es-
perança surgiu, a tornou uma 
batalhadora em prol de sua 
saúde debilitada, enfim ela 
não desistiu. Muitos de nós 
não conseguimos vencer cer-
tos desafios da vida por não 
acreditarem em si mesmos, 
no potencial que possuem, e, 
que são capazes de vencer. 
Muitos se deixam levar pelo 
medo, comodismo e a inse-
gurança pessoal, isto é viver 
em derrota. Precisamos ven-
cer os maiores desafios com 
respeito a nós mesmos. Em 

segundo lugar, esta mulher 
que padecia doze anos com 
esta hemorragia, venceu a si 
mesmo, e ao mesmo tempo, 
tudo que a separava de sua 
cura, se encheu de coragem 
e esforço, para vencer o pre-
conceito, a multidão que es-
tava a sua frente, suas limita-
ções físicas e financeiras. O 
que temos feito para vencer 
os obstáculos que impedem 
as nossas conquistas? Em 
terceiro lugar, aquela mulher 
conquistou a sua vitória. Te-
mos a cada dia a possibilida-
de de viver uma vida de forma 
constante e abundante, con-
forme, o Senhor Jesus Cristo 
certifica isto, nos dizendo, no 
Evangelho de João, capítulo 
10, versículo 10: … “O ladrão 
não vem senão a roubar, a 
matar, e a destruir: eu vim 
para que tenham vida, e a te-
nham com abundância.” Veja 
só! O Senhor Jesus Cristo 
para nós tenhamos vida e 
uma vida abundante. Esta 
palavra no grego “éperisson” 
significa “muito, além da me-
dida, muito mais, muito bem, 
uma quantidade de tal ma-
neira, que chega a ser mais 

do que era de se esperar ou 
antecipar … abundante … 
A nossa Fé centrada no Se-
nhor Jesus Cristo faz toda a 
diferença em qualquer que 
seja a circunstância. O que 
realmente como desafio nos 
impede de viver a Vida Abun-
dante que o Senhor Jesus 
Cristo já nos deu conforme 
Sua Palavra? Em quarto lu-
gar, aquela mulher foi justi-
ficada diante de todos pelo 
Senhor Jesus Cristo diante 
de toda a multidão, porque 
ela simplesmente determi-
nou em seu coração alcan-
çar a sua Bênção. Saiamos 
da nossa zona de conforto, 
coloquemos a nossa Fé em 
ação, enfrentando e supe-
rando cada desafio. Cada 
obstáculo para ser vencido 
é preciso de atitude. E como 
sempre temos dito aqui, que 
o nosso Deus em nossas 
vidas,esteja sempre em pri-
meiro lugar. Sermos orienta-
dos por Ele por meio de Sua 
Palavra, nos fará mais do que 
vencedores em todas as coi-
sas. Estar na dependência 
total D’Ele nos dá a garantia 
de sucesso absoluto, pois, é 

Ele que rege com soberania 
todo este Universo que Ele 
mesmo criou e fez para a 
Sua glória. Sejamos verda-
deiros Cristãos, não somente 
nominais, mas com atitudes. 
Tendo a nossa Vida Espiritual 
se desenvolvendo no temor e 
tremor de Deus, exercendo a 
nossa Fé e Obediência N’Ele. 
Todos nós temos desafios 
diários para enfrentarmos, 
mas, uma coisa é certa, se 
assim quisermos, temos um 
Deus que nunca nos deixará 
lutar sozinhos seja qual for a 
batalha em qualquer área de 
nossas vidas, pois Ele nos 
fortalecerá e ao mesmo tem-
po, nos capacitará para Ven-
cer ... Vivamos esta verdade 
… Vamos vencer o desafio de 
sermos verdadeiros Cristãos. 
Lendo a Sua Palavra e apli-

cando os seus princípios de 
Sabedoria e Amor em nosso 
dia a dia. Deus nos abençoe 
a cada mais em Sua Verdade.

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!”

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.

Leitura Bíblica: “E certa mulher, que havia doze anos tinha um fluxo de sangue, 
E que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, 

nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior; Ouvindo falar de Jesus, veio por 
detrás entre a multidão, e tocou no seu vestido”. MARCOS 5:25-27.



VENDO
Terreno para construção 

em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

DIVERSOS

VENDO
Escritório 
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8  
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25 ANOS DE ATIVIDADE

EMPRESA 
CERTIFICADA

VENDO - 968 670 680
LANDIM JUNTO À A7  

MORADIA EM CONSTRUÇÃO - 4 SUITES
Salão comum, salão de jogos, cozinha copa, casa de banho 

completa comum, w.c.comum, jardim de inverno, copa rústica, 
ginásio, sala roupas, garagem 6 autos, piscina, campos de 
jogos, espaços verdes com insfraestruturas - 140 mil euros.

___________________________________________
LANDIM - JUNTO À A7

TERRENO COM 15000m² - Plano - 75.000 euros

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

EMPRESA 
DE FAMALICÃO
Precisa de Motorista 

para internacional 
com experiência 

comprovada.
 Cartão CAM.

TLF.: 252 492 073

EMPRESA COMÉRCIO
 E SERVIÇOS

ADMITE PARA VÁRIOS CARGOS
(M/F)

Famalicão / Braga / Sto.Tirso / Trofa / Guimarães

252 314 145 | 912 192 387

961 134 523

CAVALHEIRO
Divorciado, deseja conhecer 

senhora viúva, divorciada até aos 
55 anos para uma relação séria.

 TLM.: 968 773 801

VENDO
Loja em Joane de 220m2 c/ 
escritórios. Boa localização. 

Alvará para prestações de serviços, 
restauração e comércio.

TLM.: 933 594 771

VENDO
Casa para restauro 

em Lousado 59.000€
TLM.: 914 904 464

VENDE-SE
Quintinha no Louro, 

Casa de pedra restaurada. 
Aceita-se permuta.

TLM.: 919 701 906

PASSA-SE 
Café/ Restaurante

 em Joane c/ 
boa faturação. 

Motivo do passe 
doença.

TLM.: 936 272 219

VENDO
T2 em Oliveira

 S. Mateus c/ vaga de
 garagem. 79.000€.

TLM.: 914 904 464

ALUGO
T3 em fradelos 

c/ garagem 330€.
TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE
T2 em Antas c/ linda 

varanda, c/ sol e móveis
 de cozinha.

TLM.: 967 704 847

VENDO
Casa no Louro 
com 2 mil m².

TLM.: 919 746 090

CAVALHEIRO
Divorciado, deseja conhecer 

senhora viuva, divorciada até aos 
65 anos para uma relação séria.

TLM.: 926 539 906

ALUGA-SE
2 Escritórios 

de luxo c/ lugar 
de garagem. 
Rua Adriano 
Pinto Basto.

TLM.: 963 290 613

ANUNCIE 
AQUI!

PRECISA-SE
Funcionária para Clinica 
Médica em Famalicão.

Envio de Curriculum Vitae para:
 medicalresolution2019@gmail.com

www.opovofamalicense.com
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HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

LOIRA CÉLIA 
Sexy, elegante, magra, oral
 natural. Muitos miminhos, 
completa. Atende todos os 

dias a partir das 8h. 
Corpo bem feito.

TLM.: 915 785 033

FAMALICÃO
Loira, sexy, magra, peito 

durinho, oral natural, adoro 
69, mi... Todas as posições

 nas calmas.
TLM.: 918 081 000

QUER 
ANUNCIAR?
252 318 432

PORTUGUESA
A Bela madura 

portuguesa, rainha 
do oral natural, muito 

meiga e carinhosa, peito 
XXXL, peludinha. 

Todos os dias.
TLM.: 911 746 125

LOIRINHA
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.

TLM.: 916 588 266

RELAX RELAX

PORTUGUESA 
Quarentona, meiguinha e 

carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

VIUVINHA 
MEIGUINHA

FAMALICÃO.
Peito de meloa, corpo bem 

constituído e peludinha. Não 
atendo números privados.

 TLM.: 926 598 702

RELAX RELAX

MORENA
Sedutora corpo de boneca, 28 anos. 
Meiguinha e safada,sensual, mi..., 69 
delicioso, O natural nas calminhas.

TLM.: 917 695 497

BONEQUINHA 
DE LUXO

19 ANOS | FOTO REAL
1.ª vez em Portugal para 

enlouquecer os homens de 
bom gosto e sastisfazer os 

seus desejos em lingeri. 
Todos os dias 

até às 23 horas. 

TLM.: 913 778 031

ESTE ANÚNCIO
É só para quem 

gosta de O natural 
molhadinho 

do início ao fim. 
Das 8h às 24 horas.
TLM.: 919 615 001

ABALAR 
FAMALICÃO

Gata sensual, queria e educada, 
como você já mais conheceu! 

Estilo namoradinha, marota, com 
uma chupada já mais vista! 

Garanto bom sexo e boa 
companhia! Também casais.

 Várias massagens
 + acessórios.Últimos dias.

TLM.: 963 073 534

A BELEZA 
CUBANA

Peito XL, 69 gostoso, boa 
espanholada, beijos molhados, 

meiga e carinhosa + acessórios. 
Atendimento para 

cavalheiros de bom gosto.

TLM.: 916 894 779

BELA
 MULATA

Educada, discreta, fogosa e 
gostosa. Sou bem meiguinha, 
peito XXL para espanholada, 

mi... e oral ao natural. Adoro por 
trás. Completa.Todos os dias.

TLM.: 912 053 845

NOVIDADE A ESTREAR
Loira e morena para homens de bom 

gosto, de prazer duplo, sua satisafação 
dobrada, das 9h às 22h.

TLM.: 919 644 663

CHINESINHA
MESTIÇA

Fundo do desejo, 
magrinha, 

deliciosa! Safada, 
meiga e carinhosa 
absoluta na cama. 

Puro prazer. 
Tudo o que

 procuras. venha
conferir s/ pressas.

910 176 945

1.ª VEZ EM FAMALICÃO
Camila, sou ativa/ passiva com beijinhos, 69 e leitinho.

TLM.: 932 450 794

LISA
Foto real. 20€ nas calmas.
TLM.: 916 106 735

RELAX RELAX




