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Conclusão do ano lectivo 
“bem encaminhada”
Depois do sobressalto 
vivido com o despacho 
de insolvência 
do Externato Delfim 
Ferreira, e o anúncio 
do encerramento 
imediato, uma semana 
intensa de reuniões 
entre vários agentes 
intervenientes do 
processo parece 
indicar que se irão 
conseguir reunir as 
condições para que os 
179 alunos concluam 
o ano lectivo no colégio 
de Riba de Ave.
Essa é a convicção do 
porta-voz dos pais, 
Nelson Costa, que 
espera ter essa 
garantia formal até 
ao final desta semana.
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Propôs a circulação em sentido único nas imediações de escolas, onde são 
conhecidos os constrangimentos ao trânsito, parece ser uma boa ideia.

No entanto, nas imediações da Escola Básica 2 e 3 Dona Maria II, em Gavião, 
a teoria diverge da prática. Em teoria a sinaléctica propõe essa circulação 

orientada para a entrada da escola, de modo a fazer fluir o trânsito, 
na prática o piso de uma das ruas desse circuito está longe de ser o melhor...

Os pais percebem a ideia, mas resistem por força do mau estado da via.

A Livraria Cindinha, míti-
co estabelecimento da vila 
de Joane, renasce nas mãos 
de um neto da fundadora, 
que a transformou em mer-
cearia de bairro, com frutas, 
legumes e outros produtos 
provenientes da agricultura 
biológica, vendidos a granel. 
No horizonte mais além, o 
negócio deverá evoluir ainda 
para um espaço de aloja-
mento local.

O negócio reabriu 23 
anos depois da Livraria Cin-
dinha ter fechado as portas, 
no número 82 na Avenida 

Pedro Hispano, bem no 
centro da vila. Renasce nas 
mãos do neto, Marcos Bar-
bosa, neto dos proprietários, 
Américo Matulo e de Gra-
cinda Abreu, cujo diminutivo 
“Cindinha” deu nome à loja. 
O descendente convenceu a 
esposa, Raquel Carvalho, a 
criar a Cindinha Bulkstore & 
Guesthouse, que se inaugu-
rou na passada sexta-feira 
pelo presidente da Câmara 
de Famalicão, Paulo Cunha, 
integrando o Roteiro Pela 
Inovação. 

O jovem casal, que era 

bem-sucedido profissional-
mente, decidiu abandonar 
as respectivas carreiras para 
assumir uma vocação em-
preendedora. Marcos era 
engenheiro industrial, Ra-
quel era técnica de análises 
clínicas. Ambos renovam 
assim os votos para mais um 
compromisso de vida, aos 
38 anos de idade. “Estamos 
a realizar um sonho existen-
te há muitos anos e que, com 
esforço, dedicação e paixão, 
começa a ganhar vida”, con-
ta Marcos.

Paulo Cunha, saúdou o 
facto do ambiente que ali se 
vive hoje permanecer igual 
ao que se vivia no passado. 
“Foi possível manter intacto 
este espaço histórico e sobre 
ele erigir um novo projeto, 
arrojado e promissor, agora 
num conceito de mercado 
de proximidade e, num futuro 
próximo, de alojamento lo-
cal”, referiu a propósito, enal-
tecendo a vocação empreen-
dedora de Marcos e Raquel. 

Foi na Livraria Cindinha, 

junto à igreja de Joane, que 
durante mais de três déca-
das os joanenses e os ha-
bitantes das freguesias vi-
zinhas compraram material 
escolar e artigos de papela-
ria que usavam na escola e 
em suas casas.

A livraria dos avós de 
Marcos Barbosa era, na ver-
dade, uma mercearia onde 
se vendia também fruta, pro-
dutos de higiene e bebidas. 
A loja de Américo Matulo 
e de Gracinda Abreu abriu 
em 1956 e fechou em 1995, 
após o falecimento de am-
bos, ainda com as pratelei-
ras repletas de produtos.

A 6 de maio de 2017, o 
antigo proprietário faria 100 
anos e, para festejar o ani-
versário, o herdeiro da Cindi-
nha voltou a abrir portas por 
um dia, antes de começarem 
os restauros que já transfor-
maram o edifício (construído 
em 1747) numa mercearia 
e num armazém a granel e, 
daqui a dois, o converterá 
também numa guest house.

Raquel Carvalho diz que a 
Cindinha é hoje uma “merce-
aria nova à antiga”, com pro-
dutos da terra e de origem 
portuguesa. “Alguns desses 
produtos são produzidos por 
nós, com certificação bioló-
gica; outros são adquiridos a 
fornecedores, também eles 
certificados. Todos incrivel-
mente saborosos e de qua-
lidade incomparável”, atesta.

A Cindinha Bulkstore & 

Guesthouse é um projeto 
empresarial apoiado pelo 
Famalicão Made IN. Marcos 
e Raquel encontraram na 
equipa do Gabinete de Apoio 
ao Empreendedor da Câ-
mara Municipal o contributo 
conhecedor para desenvol-
verem o seu projeto empre-
sarial.

Lions celebra 42 anos 
e oferece sonda ao 
Hospital de Famalicão

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão comemorou 
42 anos de serviço, num evento que reuniu cerca de duas 
centenas de pessoas, e contou com a presença dos princi-
pais dirigentes Lionísticos nacionais, autoridades políticas 
locais e companheiros do Rotary Club de Famalicão. 

Em conjunto com o Lions Clube de Roissy Pays de 
France, a estrutura local co clube aproveitou a efeméride 
para oferecer ao Serviço de Urgência do Centro Hospi-
talar do Médio Ave (CHMA) - Unidade de Famalicão uma 
sonda que irá complementar o ecógrafo oferecido no ano 
anterior.

A direção do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão 
congratula-se pela comemoração de mais um aniversário, 
comprometendo-se a dar continuidade ao Projeto de Ser-
viço que há 42 anos foi abraçado nesta cidade. 

Neto da fundadora reabre negócio 23 anos depois

Livraria Cindinha renasce com mercearia 
de bairro e alojamento local no horizonte

Reabilitação preservou traça e elementos da antiga livraria
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A dona da Sonix, Concei-
ção Dias, afinal sempre vai 
comprar as instalações da 
insolvente Ricon, de Ribei-
rão. 

O interesse da empresá-
ria desmobilizou há cerca 
de um mês, no rescaldo do 
impasse gerado pela deci-
são da Comissão de Credo-
res quanto à única proposta 
apresentada para compra 
das instalações industriais, 
o que a levou a requerer ao 
Tribunal de Famalicão a de-
sistência face ao negócio, e 
restituição dos cerca de 365 
mil euros de caução que lhe 
estavam afectos. 

Ora, a juíza titular do 
processo não só não anuiu 
à desistência como deixou 
claro que sem a concretiza-
ção da compra a dona do 
grupo Sonix perderia o va-
lor da caução. Perante isso, 
a empresária só declarou 
ao processo que compra as 
instalações da ex-Ricon. Em 

causa está uma oferta de 
1,65 milhões de euros, e a 
Sonix já solicitou mesmo os 
elementos necessários para 
a liquidação do remanescen-
te, 1,28 milhões.

A proposta de aquisição 
das instalações da antiga 
Ricon, refira-se, data do final 
do ano passado. Uma em-
presa imobiliária com liga-
ção à Sonix propôs a aquisi-
ção das instalações por 1,65 
milhões, valor que fica muto 
aquém do valor mínimo de 
venda fixado nos termos da 
insolvência em curso, de 3,5 
milhões. Confrontada com a 
única proposta, Comissão de 
Credores gerou um impasse, 
com três votos em sentidos 
distintos: aprovação, chum-
bo e abstenção.

Perante o impasse, Con-
ceição Dias informou o Tribu-
nal, no passado mês de Mar-
ço que recuava no interesse 
em adquirir as instalações, 
e solicitava a devolução do 

valor caucionado por conta 
da proposta (365 mil euros). 
No requerimento ao proces-
so, invocava de resto que o 
prazo para decisão dos cre-
dores já tinha expirado. En-
tendimento distintos teve o 
tribunal, para o qual não se 
havia extinto o prazo, razão 
pela qual não havia lugar à 
devolução do cheque cau-
ção.

Sonix não comenta 
reviravolta

A nega do tribunal não 
suscitou qualquer recurso 
da proponente, e para ultra-
passar o impasse informou 
mesmo que procedia com a 
compra pelo valor proposto. 
A escritura até já poderá ter 
sido celebrada, questão que 
O Povo Famalicense não 
teve como confirmar por não 
ter conseguido chegar à fala 
com qualquer representante 

da Sonix.
Certo é que, chegados 

a este ponto, a empresária 
Conceição Dias, que há cer-
ca de um ano fundou a Nocir, 
empresa que tomou o lugar 
da Ricon, já procedeu entre-
tanto ao despedimento dos 
cerca de 140 colaboradores 
que ali se encontravam ao 

serviço, dando seguimento à 
decisão que lhes foi comuni-
cada em meados de Março. 
Aos trabalhadores o despe-
dimento foi justificado com o 
impasse gerado na compra 
das instalações, que reme-
tia para uma renda mensal 
da ordem dos 17 mil euros, 
e um plano de negócios que 

não tinha tido o sucesso pre-
tendido.

Posto isto, e atendendo a 
que a Sonix não respondeu 
às nossas questões, fica 
sem se saber que futuro tem 
destinado para as instala-
ções que afinal adquire.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Decisão do tribunal colocou grupo têxtil entre a espada e a parede: desistência implicava perda 
de caução de 365 mil euros

Sonix volta atrás na desistência e compra 
instalações da Ricon
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A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está apos-
tada na redução das perdas de água na rede municipal de 
abastecimento. Para o efeito vai apresentar uma candidatu-
ra ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos, do quadro de fundos comunitários em 
vigor, com vista à criação de zonas de monitorização e con-
trolo, e à instalação de válvulas reguladoras de pressão no 
sistema.

A novidade foi conhecida na última reunião pública do exe-
cutivo municipal, onde o vereador do Ambiente, Pedro Sena, 
assumiu a ambição de reduzir de 30 para 20 por cento o peso 
das perdas no sistema, uma vez realizado o investimento, 
que é da ordem do milhão e meio de euros.

Segundo o responsável autárquico, “o maior bolo” do in-
vestimento é orientado para a implementação de Zonas de 
Monitorização e Controlo (ZMC) e instalação de Válvulas 
Reguladoras de Pressão (VRP). “Fomos fazendo o caminho, 
fomos criando a rede e hoje temos uma rede com mais de mil 
quilómetros, e temos alguma monitorização, com as nossas 
ZMC. Mas a malha é muito larga, as zonas são muito latas, 
têm muitos milhares de pessoas, e não conseguimos ter um 
controlo tão apertado como queremos”, constata, e assume 
que o objectivo é “diminuir a malha”. Nos termos da candida-
tura as ZMC’s serão mais pequenas, e haverá um centro de 
controlo que irá monitorizar a quantidade de água e a sua 
pressão – através das VRP’s. “Com isto estimamos diminuir 
as percas, actuar muito mais rapidamente quando temos rup-
turas”, uma vez que a monitorização permitirá estimar a ori-
gem do problema com um maior grau de certeza.

Pedro Sena sublinha que as questões do uso racional da 
água estão na ordem do dia, e que o executivo pretende di-
minuir o consumo de água, e a perda de água do sistema. 
“Temos que ser os primeiros a dar o exemplo”, afirma, acres-
centando que os 30 por cento de perdas ainda é um valor 
demasiado elevado. Com o sistema implementado, processo 
que deverá desenrolar-se em dois anos, o município espera 
reduzir essa percentagem para os 20, na expectativa de que 
ao longo do tempo possa ainda reduzir.

Estabilizado o processo, findo o investimento, a Câmara 
espera atingir poupanças no consumo de água da ordem do 
meio milhão de euros, poupança essa que “pretende reflectir 
no bolso dos famalicenses”, declara o vereador.

Esta candidatura compreende ainda melhoramentos infra-
estruturais em adutoras com problemas crónicos detectados. 
Pedro Sena identifica desde logo o caso de Gondifelos, onde 
o investimento irá começar desde já, na expectativa do su-
cesso da candidatura a fundos comunitários, o que natural-
mente acelerará todo o processo. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Candidatura a fundos comunitários prevê investimento de 1,5 milhões de euros

Câmara investe na redução 
das perdas de água no 
sistema de abastecimento

“As cinzas mais brancas” 
nas Noites do Cineclube

“As cinzas brancas mais puras”, de Jia Zhange-ke, é o 
filme em exibição esta quinta-feira, dia 11, nas Noites do 
Cineclube, marcadas para as 21h45 na Casa das Artes. 

O cenário do filme é a China, 2001. A jovem Qiao está 
apaixonada por Bin, um homem com ligações à máfia lo-
cal. Durante uma escaramuça entre dois gangues inimi-
gos, ela dispara uma arma para proteger o amante. Esse 
acto de lealdade resulta em cinco anos de cadeia. Anos 
depois, já em liberdade, decidida a retomar a história de 
amor que julga inacabada, vai procurá-lo. Porém, depois 
de tanto tempo encarcerada num lugar onde reina a rotina 
e a repetição, não está preparada para todas as transfor-
mações que encontrará cá fora.
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O relatório e contas de 
2018 da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, 
foi aprovado na passada 
quinta-feira em reunião de 
Câmara, entre um balanço 
“francamente positivo” do 
executivo, materializado por 
um grau de execução da or-
dem dos 98 por cento e uma 
“evolução qualitativa e quan-
titativa dos rácios que ava-
liam o nosso trabalho”, e as 
acusações de despesismo 
do PS, reflectido numa es-
calada da despesa corrente, 
que “penhora” a capacidade 
futura de investimento do 
município. 

Estes foram os argumen-
tos dirimidos de um lado e 
do outro, e que se saldam 
na aprovação do documento, 
com os votos contra dos dois 
vereadores do PS presen-
tes na sessão extraordinária 
agendada para o efeito.

Para além de um grau de 

execução próximo do pleno, 
do relatório ressalta o facto 
de o município ter utilizado 
apenas 27 por cento da sua 
margem legal de endivida-
mento; e ainda a circuns-
tância de uma redução da 
dívida da ordem dos 9,8 por 
cento relativamente ao ano 
anterior. Deste modo, a dí-
vida da Câmara Municipal  
desce dos 34,8 milhões de 
2017, para os 31,4 milhões 
em 2018.

O presidente do muni-
cípio, Paulo Cunha, fala 
de um exercício que serviu 
para dar “mais um passo 
sólido, sustentado, certeiro 
e seguro” para a construção 
de “um concelho mais ca-
paz, mais competente, com 
melhor qualidade de vida”. 
Mostra-se assim “satisfeito” 
com os resultados alcança-
dos na consolidação deste 
caminho que há anos se 
iniciou. “A melhor forma de 

avaliar um autarca é através 
do que ele faz no dia a dia. 
E quando chegamos a estes 
resultados considero-me um 
autarca satisfeito, porque 
conseguimos, em equipa, 
com a nossa comunidade, 
com os autarcas de fregue-
sia, com as associações, as 
empresas, com os colabo-
radores, com os cidadãos 
no seu todo, conseguimos 
implementar um plano de 
acção que nos orgulha, que 
nos deixa bem colocados no 
panorama nacional e inter-
nacional. Eu acho que dia 
após dia Famalicão é cada 
vez mais notado como um 
concelho de referência, e 
isso resulta do trabalho de 
todos. A Câmara Municipal 
sente-se orgulhosa por fazer 
parte desse grupo”, alega o 
edil a propósito do saldo de 
2018.

Do lado do PS, a visão é 
de uma “avaliação negativa 

da gestão municipal durante 
o ano de 2018”, que contraria 
a do presidente da Câmara 
Municipal. “Não houve ges-
tão criteriosa, não houve in-
vestimento em Famalicão, e 
continuam a desperdiçar-se 
recursos e a não se segui-
rem políticas amigas das fa-
mílias. Portanto, considera-
mos que ainda há muito por 
fazer”, sustentou o vereador 
Nuno Sá, que se afirma pre-
ocupado com o futuro.

Aumento da despesa 
pode “penhorar” o 
futuro, adverte o PS

“A despesa corrente 
cresce de ano para ano, e 
preocupam-nos a gerações 
futuras. Quem vier atrás não 
pode ter que fechar a porta 
de uma casa que tem contas 
desequilibradas. A despe-
sa corrente é, por natureza, 
fixa. Esta despesa corrente 
tem sido paga com recei-
ta, receita que tem vindo a 
aumentar, e que andou, em 
2018, perto dos 80 milhões 
de euros. Quando a receita 
aumenta, e tem aumentan-
do porque tem havido mais 
desenvolvimento económico 
mais emprego, é cobrado 
mais IMI e mais IRS, e aí o 
município consegue pagar a 
despesa corrente que tem. O 
problema é num ciclo econó-
mico inverso, e a economia 
tem-nos demonstrado que 
se comporta por ciclos. Po-
dem vir tempos mais com-
plicados, e a questão é se a 
receita diminuir como é que 
se vai pagar esta despesa 
corrente, que é fixa e está 
assumida para exercícios 
futuros”, adverte o socialista, 
para o qual este aumento da 
despesa corrente “pode pe-
nhorar e por em risco a saú-
de financeira do município, e 
onerar as futuras gerações”.

Por outro lado, o PS con-
sidera que face a um aumen-
to da receita, o município de-
veria atenuar a carga fiscal 
sobre os famalicenses, no-
meadamente, no quer toca 
ao IRS, onde o executivo 
mantém no máximo de cinco 
por cento a taxa de participa-
ção no rendimento singular. 
“A Câmara deveria reduzir 
a taxa, porque as famílias 
famalicenses teriam mais 
dinheiro no seu bolso”, diz a 

propósito, e conclui: “a Câ-
mara cobra a taxa máxima 
para estas opções, para au-
mentar a despesa corrente 
e a despesa de pessoal, que 
aumentou mais de três mi-
lhões de euros só em 2018, 
sem fazer investimento. Isto 
é errado, e somos contra 
isto”. O mesmo sucede com 
o IMI, onde Nuno Sá aponta 
a possibilidade de reduzir a 
carga fiscal.

No que toca ao investi-
mento, alega que o executivo 
executou apenas 42 por cen-
to do plano plurianual, exe-
cutando apenas oito milhões 
de euros. “Não há nenhuma 
obra para mostrar aos fa-
malicenses. Há uma mera 
gestão corrente, porque está 
tudo absorvido por essas 
despesas correntes. Não há 
obra para mostrar”, conclui.

Paulo Cunha 
denuncia visão 
desactualizada 
da gestão pública

“O PS tem uma visão de 
investimento que não corres-
ponde à nossa”. É desta for-
ma que Paulo Cunha reage 
às críticas do principal par-
tido da oposição, que acusa 
de não ter evoluído nada nos 
últimos anos, e de continuar 
“amarrado a um modelo de 
gestão que tem décadas”. 

“Para o PS investir é fazer 
edifícios, é alcatrão, é cimen-
to, é tijolo, é telha”, censura. 
Admite que “isso é importan-
te, e estamos a fazê-lo”, mas 
essa não é a única forma de 
investir. Em matéria de inves-
timento de facto, dá como 
exemplo o investimento anu-
al da ordem do milhão de 
euros em água e saneamen-
to. Fala de um investimento 
“sem paralelo na história” no 
que toca a investimento ex-
clusivamente municipal. 

“Estou certo que o que 
interessa aos famalicenses 
não é saber que aquilo que 

fazemos, e é preciso ser fei-
to, se coloca do lado da colu-
na da despesa corrente, ou 
da despesa de capital. Isso 
é completamente indiferente. 
A classificação contabilís-
tica que se faz das nossas 
acções não me interessa a 
mim, nem interessa, estou 
seguro, aos famalicenses”.

O edil diz mesmo que “os 
últimos 20 anos para o PS 
não aconteceram”, em maté-
ria de paradigmas de gestão, 
e atalha: “o conceito de infra-
estrutura não é igual ao que 
era há 20 anos. Hoje, infra-
estrutura, é muito mais o sof-
tware do que o hardware. É 
muito mais as competências, 
do que haver o tal edifício, 
ou estrada, ou o que quer 
que seja. Isso já existe! Há 
carências? Pois, com certe-
za que há, mas no nosso dia 
a dia temos que nos orien-
tar por aquelas que são as 
nossas prioridades”. Posto 
isto, questiona ao PS: “o que 
consumimos com o Apoio 
à Renda ou com o projecto 
Casa Feliz não é importante 
para o PS? Mas isso é des-
pesa corrente! O que con-
sumimos, diariamente, na 
criação de condições para 
que nas escolas haja os pro-
jectos educativos com qua-
lidade, o PS não concorda? 
Mas isso é despesa corren-
te! O que consumimos para 
que tenhamos um Parque da 
Devesa com as condições 
que felizmente tem, não me-
rece o acordo do PS? Estou 
certo que merece, e isso é 
despesa corrente!”. Convicto 
de que o importante numa 
gestão pública é fazer “a 
despesa certa”, em benefício 
das pessoas, Paulo Cunha 
conclui: “se a despesa certa 
é classificada como despesa 
corrente ou de capital, isso é 
um pormenor contabilístico, 
para contabilistas, e que à 
Câmara Municipal pouco in-
teressa”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Relatório e contas de 2018 aprovados com o voto contra do PS

Executivo fala de exercício “francamente 
positivo”, PS fala em gestão despesista 
que “penhora” o futuro
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Agora, o médico(a) e o enfermeiro(a) não 
chegam à hora que lhes apetece, valorizando 
o cumprimento do horário e a pontualidade. 
Penso que acabou definitivamente o tempo 
em que o “sr. doutor” tinha a primeira consulta 
agendada para às 09.00 horas e aparecia às 11 
ou 12, não pedindo desculpa aos doentes que 
desesperavam à espera, pondo-se no pedestal 
do seu alto poder discricionário que subvertia 
toda a dignidade que um serviço de saúde tem 
que conter. Nos centros de saúde e unidades de 
saúde, já é possível a cumplicidade entre quem 
trata e quem necessita do tratamento, já se 
cultiva a simplicidade, eliminando a 
arrogância, já se procura promover o bem-estar 
e a confiança de todos aqueles que, às vezes 
muito fragilizados, física e emocionalmente, 
procuram no médico e no enfermeiro algum 
conforto e uma palavra de esperança.

1. Cumplicidade…

Soube há dias atrás que o Centro de Saúde de Vila Nova 
de Famalicão (transformado ou a transformar agora numa 
Unidade de Saúde Familiar), decidiu implementar a “figura” 
da “enfermeira(o) de família”, um passo mais em frente no 
caminho da excelência dos cuidados primários de saúde. 
Agora, o Serviço Nacional de Saúde não disponibiliza só aos 
seus utentes o “médico de família”. Disponibiliza também “a 
enfermeira(o) de família”! Já sabia que a “experiência” estava 
a resultar bem em Braga, mas não sabia que tinha chegado a 
Vila Nova de Famalicão. Aliás, no Centro de Saúde de Delães 
(soube há dias), já existe também este “formato”.

Uma vitória mais para Sá Machado, Coordenador do Agru-
pamento de Centros de Saúde de Vila Nova de Famalicão 

que não deixa fugir nenhuma oportunidade e não desbarata 
nenhuma vantagem que possa permitir que os utentes e os 
doentes do Município tenham acesso a serviços e cuidados 
de saúde de nível elevado.

A “minha enfermeira de família” é a enfermeira Vera Mota 
e foi por ela que soube desta “novidade”, enquanto me media 
a tensão arterial e me ministrava uma vacina contra o tétano 
que tinha em atraso.

Para além de toda a proximidade entre doentes e presta-
dores de cuidados de enfermagem que a institucionalização 
da “enfermeira de família” vai trazer a todos os que neces-
sitam de recorrer aos serviços de saúde postos à disposi-
ção da comunidade famalicense, este passo significa mais 
celeridade no atendimento, mais cumplicidade entre as par-
tes (família e enfermeira) e, naturalmente, melhores e mais 
eficientes cuidados de saúde. É muito diferente dizer que 
“vai ser entendido por uma enfermeira” ou dizer que, no meu 
caso, “a enfermeira Vera Mota vai atendê-lo de seguida”. A 
personalização do atendimento faz aqui a grande diferença! 
Anteriormente era um verdadeiro “salto no desconhecido”…

2. Excelência em saúde…

Com efeito, começam a sentir-se substanciais melhorias, 
em termos de atendimento e de cuidados de saúde primários, 
nos centros de saúde e nas unidades de saúde familiar. Aca-
baram as salas de espera a “abarrotar” de gente, com todos 
os perigos que essa situação representava para a saúde dos 
outros! Agora, os utilizadores dos serviços de saúde têm uma 
hora para o seu médico e enfermeiro de saúde, evitando-se 
assim todos os atropelos que se verificavam anteriormente.

Agora, o médico(a) e o enfermeiro(a) não chegam à hora 
que lhes apetece, valorizando o cumprimento do horário e a 
pontualidade. Penso que acabou definitivamente o tempo em 
que o “sr. doutor” tinha a primeira consulta agendada para às 
09.00 horas e aparecia às 11 ou 12, não pedindo desculpa 
aos doentes que desesperavam à espera, pondo-se no pe-
destal do seu alto poder discricionário que subvertia toda a 

dignidade que um serviço de 
saúde tem que conter sem-
pre e em qualquer momento.

Não. Agora tudo começa 
a ser diferente e é isso que 
nos ajuda a confiar nas no-
vas gerações e nos novos 
profissionais que nos dão ga-
rantias que o futuro será me-
lhor e que podemos acreditar 
neles, na sua competência 
e no seu “brio” profissional. 
Agora, nos centros de saúde 

ou nas unidades de saúde familiar pode, com à vontade, fa-
lar-se de interesses convergentes: o médico e o enfermeiro 
que estão disponíveis para fazer tudo o que é humanamente 
possível pelo “seu” doente” e o doente que quer ver-se curado 
e capaz.

Nos centros de saúde e nas unidades de saúde, já é pos-
sível a cumplicidade entre quem trata e quem necessita do 
tratamento, já se cultiva a simplicidade, eliminando a arro-
gância, já se procura promover o bem - estar e a confiança 
de todos aqueles que, às vezes muito fragilizados, física e 
emocionalmente, procuram no médico e no enfermeiro algum 
conforto e uma palavra de esperança. Não quer isto dizer que 
tudo estivesse mal anteriormente. Não. Mas que havia muitas 
razões de queixa, lá isso havia!

O caminho da excelência em saúde faz-se com pequenos 
passos e nunca com grandes “cavalgadas” e são estes pe-
quenos passos que agora estão a ser dados em Famalicão. 
A transformação do Centro de Saúde de Famalicão em Uni-
dade de Saúde Familiar, permitindo e viabilizando uma nova 
organização e abordagem dos serviços médicos e de enfer-
magem que se repercutem positivamente nos doentes, é um 
destes passos.

Vamos ver, na próxima semana, quanto um bom serviço 
de saúde contribui para a felicidade das pessoas! 

3. Semana Santa com cultura

A Confraria das Santas Chagas e a Paróquia de Vila Nova 
de Famalicão, com o apoio de várias entidades, com desta-
que para a Câmara Municipal, estão a promover, desde o dia 
6 de abril, com prolongamento até ao dia 27 do mesmo mês, 
um vasto conjunto de atividades culturais, enquadradas no 
programa religioso da Semana Santa.

Penso que é a primeira vez que, em Vila Nova de Fama-
licão, se dá corpo a uma programação cultural tão vasta e 
diversificada, provando-se uma vez mais que arte, cultura e 
religião podem e devem conviver em harmonia e cumplicida-
de, valorizando-se uma à outra.

Arquitetura e espiritualidade, Música Coral, Musica Coral 
Sinfónica, Cinema e dinâmicas familiares são algumas das 
iniciativas propostas pelos organizadores que se misturam 
harmoniosamente com o lado e a vertente mais mística de 
tudo aquilo que, tradicionalmente, envolve a Semana Santa.

O Arquiteto António Jorge Fontes, a Orquestra ArteEduca, 
o Orfeão Famalicense, a Orquestra do Norte, o Coro Poli-
fónico da Lapa e o Coro da Escola Superior de Educação 
do Porto e a Orquestra ARTAVE foram e são os convidados 
para dinamizar este leque vasto de atividades culturais, eles 
próprios grandes protagonistas, neste caso, da Música e da 
Arquitetura.

Parabéns a quem teve a ideia.

Dia a Dia - Mário Martins

Já tenho “enfermeira de família”!
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Nortenha lança marca 
própria 

A Empresa Têxtil Nortenha (ETN) vai lançar uma mar-
ca própria de roupa, a NO.ID (all is black), desenvolvida 
em parceria com a designer Francisca Veiga. Será ven-
dida exclusivamente no canal online.

“No Name. No age. No Gender.” é o ideário por detrás 
da marca que será oficialmente apresentada no próximo 
dia 3 de maio, no Porto, numa loja pop up da empresa, 
com uma coleção peculiar. “Roupa unissexo, de uma só 
cor, o preto”, diz Inês Branco, Head of Design da Norte-
nha, para quem “o conceito da NO.ID é muito simples e 
clean, tipo escandinavo”. 

Por altura do lançamento da marca, serão excepcio-
nalmente vendidos modelos num número muito limitado, antes de serem colocados para 
venda online. As peças serão entregues numa embalagem própria e exclusiva. 

A Alemanha e a Escandinávia são os principais mercados da Nortenha, que conta na 
sua carteira de clientes com marcas altamente prestigiadas. Apesar disso, em setembro, 
a ETN lançou uma campanha de marketing para “refrescar e requalificar” a sua carteira 
de clientes. “A nossa estratégia consiste em procurar clientes de gama cada vez mais 
alta, modelos mais elaborados e qualidades mais exigentes que nos permitam maior valor 
acrescentado”, explica Inês Branco.

A Empresa Têxtil Nortenha éfechou o exercício de 2018 com um volume de negócios de 
7,3 milhões de euros, totalmente exportado. 
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“As coisas estão bem 
encaminhadas no sentido 
de se conseguir concluir o 
ano lectivo no Externato 
Delfim Ferreira” (EDF). A 
novidade foi avançada ao 
Povo Famalicense pelo 
porta-voz dos encarre-
gados de educação do 
estabelecimento de ensi-
no, Nelson Costa, que se 
mostra optimista quanto a 
uma solução que viabili-
ze o melhor dos cenários 
face à insolvência decre-
tada no passado dia 28. A 
certeza deverá ser obtida 
no final desta semana.

Depois de uma mara-
tona de reuniões, na pas-
sada semana, que trouxe a Riba de Ave representantes do Ministério da Educação e da Direc-
ção Regional de Educação do Norte, com o objectivo de avaliar o risco do colégio não reabrir 
após as férias da Páscoa, tudo parece encaminhar-se para a solução que os pais desejavam, 
reunindo as condições para que os 179 alunos concluam o ano lectivo, na certeza, porém, que 
o EDF tal como o conhecem deixará de existir.

Apanhada de surpresa com a notícia do despacho de insolvência do EDF, no passado dia 
28, a comunidade educativa não mais teve dias de tranquilidade, uma vez que a mensagem 
transmitida aos colaboradores da instituição pelo administrador de insolvência apontavam 
para que o colégio já não operasse, sequer, na semana que passou, e que determinou o final 
do 2.º período lectivo. Os pais movimentaram-se na oposição a uma medida que entendem 
que não defenda os interesses dos seus educandos. A concentração à porta do colégio, na 
manhã da passada terça-feira, acabou por surtir efeito, com a tutela a disponibilizar-se para 
uma reunião, ao final desse mesmo dia, nas instalações do EDF, em Riba de Ave. O encontro, 
em que marcaram presença o Chefe de Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Edu-
cação, representantes da direcção norte da Direcção Geral dos Estabelecimento Escolares 
(DGESTE), o administrador de insolvência e os pais, terá sido inconclusivo, mas Nelson Costa 
sublinha que “desde quarta-feira (o dia seguinte à reunião) foi notório o empenho de todos os 
agentes do processo numa resolução”. “Neste momento estamos muito convictos que vamos 
conseguir concluir o ano no Externato”, refere, remetendo a viabilidade do restante ano lectivo 
para as receitas previstas, quer ao nível das comparticipações públicas em vigor, quer ao 
nível das mensalidades que os pais já pagam. “As verbas que estão previstas entrar, mais as 
que os pais asseguram poderão saldar o ano lectivo”, conclui, dando conta da sensibilidades 
que todos os agentes demonstraram quando confrontado com o “drama” de alunos e pais.

O porta-voz adianta que 99 por cento dos pais se mantêm do lado da viabilização do EDF 
para conclusão do ano lectivo, e deixa claro que “não serão as questões financeiras a deter-
minar a continuidade dos alunos”.

Entretanto, tendo em conta que está a ser dado privilégio à solução que os pais defendiam, 
ficou sem efeito a ida de técnicos do Ministério de Educação para o EDF, no final da passada 
semana, com o objectivo de apoiar a transição dos alunos para a escola pública caso não 
houvesse alternativa.

Essa foi a primeira das medidas desenhada por João Gonçalves, da direcção norte da 
DGESTE, que esteve na passada terça-feira em Riba de Ave para o encontro de quase cinco 
horas (começou pelas 18 horas e só terminou já perto das 23 horas) com pais e administrador 
de insolvência.

À saída, o representante garantia que “os alunos não ficarão nem um dia sem activi-
dades lectivas”, daí que tinha já gizada uma resposta imediata para apoiar os pais na mu-
dança a que viessem a ser obrigados. Não obstante a preocupação em encontrar respos-
ta na escola pública para aqueles 179 alunos, João Gonçalves admitia que o desejável era 
que as crianças concluíssem tranquilamente o ano lectivo no EDF. “Esta é uma situação 
completamente excepcional, e dramática até, para as famílias, para as crianças, para os 
jovens, e é evidente que a melhor solução seria a que passasse pelo não encerramento 
até ao fim das actividades lectivas, mas isso irá depender muito de tudo o que tem na ver 
com as questões judiciais. Há aqui uma empresa para a qual foi decretada a insolvência, 
e há todo um conjunto de questões técnicas que nem nós próprios no imediato consegui-
mos dominar e dar resposta, temos que estudar, e só mais para a frente poderemos sa-
ber o desfecho que a situação vai ter”, dizia, sempre garantindo que “os alunos não ficarão 
nem um dia sem actividades lectivas”, independentemente do ano ou do percurso curricular.    

 SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Depois de maratona de reuniões, tudo parece 
conjugar-se para a solução defendida 
pelos pais do Externato Delfim Ferreira

Conclusão do ano 
lectivo no EDF 
“bem encaminhada”

Pais concentraram-se à porta da escola na terça-feira passada, 
e empenharam-se numa solução de viabilize a conclusão do ano lectivo
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O socialismo, por defini-
ção, é o sistema económico 
que defende a administração 
e propriedade pública dos 
meios de produção e res-
pectivadistribuição dos bens, 
com vista a alcançar uma so-
ciedade caracterizada pela 
igualdade de oportunidades 
e de meios para todos os in-
divíduos.

Facilmente se encontram 
na história contemporânea 
exemplos práticos que con-
firmam que aquela teoria 
não passa de uma mera uto-
pia, que levada à exaustãoé 
capaz de dizimar sociedades 
e tudo quanto hajam colecti-
vamente construído.

Na verdade, o socialismo 
leva a que o homem, sob a 
desculpa da sua implemen-
tação, se apodere totalmen-
te do estado e de tudo o que 
o compõe, sendo que liber-
tar-se desse poder torna-se 
difícil, pois é ele que permite 
continuar a desfilar princi-
pescamente numa socieda-
de cada vez mais pobre.

A Venezuela é um exem-
plo claro daquilo em que o 
socialismo pode transformar 
uma nação. Apretexto da 
afirmação do socialismo no 
país Hugo Chavez entregou 
o poder a Nicolas Maduro, 
como se esse poder lhe per-
tencesse por inteiro e não 
ao povo. Sob o comando de 
Maduro mantiveram-se no 
poder e em centros de deci-
são daquela nação familia-
res próximos de Chavez, que 
este havia nomeado e que ali 

se mantiveram. 
Sucede que, poucos anos 

volvidos, a Venezuela trans-
formou-se num país onde 
prevalece a fome do seu 
povo, onde os índices de cri-
minalidade atingiram dados 
históricos e onde a liberdade 
dos cidadãos nunca se viu 
tão restringida.

Não querendo comparar 
Portugal à Venezuela, pois 
as circunstâncias são em 
tudo diferentes, seja geo-
graficamente, seja ao nível 
cultural e histórico, o certo é 
que em Portugal temos vindo 
a assistir à tomada do poder 
sem pudor por parte da famí-
lia socialista.

Todos nos lembramos que 
em 2011 o Partido Socialista 
deixou o país na bancarrota 
sem dinheiro para pagar sa-
lários e pensões, entregan-
do-o à Troika e obrigando 
os portugueses a sacrifícios 
severos para devolver a cre-
dibilidade financeira ao país.

Volvidos oito anos o nos-
so país é hoje notícia inter-
nacional devido às várias 
ligações familiares existen-
tes nas nomeações para o 
governo socialista de Antó-
nio Costa. Ironia do destino, 
muitas dessas pessoas inte-
gravam também o Governo 
que levou o país à falência 
em 2011.

A isto acresce que Portu-
gal tem hoje a maior carga 
fiscal das últimas décadas e 
tem uma divida pública que 
atingiu o seu máximo históri-
co, pelo que, não se gerando 

mudanças radicais na gover-
nação do país, não se antevê 
um futuro muito risonho para 
os Portugueses.

Pois bem, tal como na 
Venezuela, em Portugal, os 
governantes, familiares e 
afins vão-se apoderando do 
exercício dos cargos públi-
cos que compõem o organi-
grama do estado e em con-
trapartida permitem que os 
portugueses fiquem meses à 
espera que lhe seja atribuída 
a pensão de reforma e que 
detenham os piores serviços 
públicos de que há memória.

Também, tal como na Ve-
nezuela, é aos Portugueses, 
ao povo, quem compete pôr 
cobro a este desplante so-
cialista, sendo certo que, em 
Portugal, existe a vantagem 
de as eleições ainda serem 
livres, pelo que é impres-
cindível que os portugueses 
não desperdicem a oportuni-
dade que os Venezuelanos 
não tiveram.

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

A Família Socialista!

Crianças fazem stop 
aos maus tratos na infância

Mais de 500 crianças de cerca de 30 esco-
las do primeiro ciclo de Vila Nova de Famalicão 
vão sair à rua com a farda das forças policiais da 
PSP e da GNR e participar em operações Stop 
um pouco por todo o concelho, sensibilizando os 
condutores para a prevenção dos maus tratos in-
fantis. As acções vão desenrolar-se durante Abril, 
precisamente o mês internacional da prevenção 
dos maus tratos na infância. Este ano, o mote da 
campanha é “serei o que me deres… que seja 
amor” e tem como objetivo sensibilizar toda a po-
pulação para esta problemática dos maus tratos e 
a necessidade de todos estarem atentos e cons-
cientes.

Ao todo serão realizadas mais de dez operações Stop, que serão acompanhadas pelos 
agentes policiais. No dia 19 de abril, várias turmas de alunos irão desenvolver uma ação de 
rua, na cidade famalicense, abordando comerciantes e transeuntes, sensibilizando para a 
causa dos maus tratos infantis. Antes disso, no dia 9 de abril, as forças de segurança  e so-
corro de Famalicão unem-se na criação de um laço simbólico com as viaturas da GNR, PSP, 
Bombeiros, Policia Municipal e ACES. A 28 de abril, realiza-se a habitual caminhada pelos 
Direitos das Crianças, com início marcado para as 9h30, nos Paços do concelho. A jornada 
termina no Parque da Devesa e os interessados devem inscrever-se através do mail cpcj@
vilanovafamalicao.cnpbpcj.pt . Para além destas atividades, irão decorrer ainda mais de uma 
dezena de ações de sensibilização em escolas, envolvendo cerca de 750 crianças e jovens. 
Haverá ações de formação para professores. O mês termina com a construção de um Laço 
Humano, no dia 30 de abril, pelas 14h00, nos Paços do Concelho.

As iniciativas são promovidas pela Comissão de Proteção de Crianças de Jovens em co-
laboração com a Câmara Municipal e com as forças policiais da PSP e da GNR. Este ano, 
contam com o patrocínio da EMAC e Scop.
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Os municípios de Vila 
Nova de Famalicão, Santo 
Tirso e Trofa vão assinar um 
protocolo com vista à criação 
de uma nova autoridade de 
transportes, com o objectivo 
de operar uma futura rede 
intermunicipal. A proposta foi 
aprovada em reunião do exe-
cutivo municipal na passada 
quinta-feira.

O presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
fala de um processo “longo 
e exigente”, que tem a data 

de 3 de Dezembro deste ano 
como a de conclusão de um 
processo que tenha dese-
nhado e submeta a concurso 
os percursos adequados ao 
dia a dia destas três comuni-
dades. 

Quanto à implementação 
dessa rede propriamente 
dita, o edil famalicense não 
se compromete com uma 
data, dado que não é pos-
sível prever a reacção e o 
interesse dos operadores 
de transportes da região. 

“Nós esperamos que haja 
resposta do mercado, mas 
não sabemos se ela existe. 
Neste momento estamos 
num sector onde a concor-
rência é muito reduzida. Não 
me atrevo a dizer que seja 
uma situação de monopólio, 
mas a oferta é muito reduzi-
da, e teremos que trabalhar 
com essa realidade. Não 
vamos constituir empresas 
privadas, vamos perceber 
no mercado se conseguimos 
cativar o interesse deles”, 

enquadra, assumindo desta 
forma alguma cautela relati-
vamente ao sucesso do pro-
cesso em curso.

Segundo o edil, a nova 
autoridade “poderá levar à 
constituição de uma asso-
ciação de fins específicos”, 
à semelhança do Quadriláte-
ro, ou da CIM. O objectivo é 
juntar esforços, reafectando 
recursos.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Protocolo entre Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa teve luz verde do executivo

Rede intermunicipal dá mais um passo 
e cria autoridade de transportes

“Esta não é a melhor so-
lução, mas é a solução pos-
sível, tendo em conta a reali-
dade e os interesses maiores 
da população de Lousado”. 
As palavras são do presi-
dente da Junta de Lousado, 
Jorge Ferreira, proferidas na 
inauguração das novas ins-
talações dos CTT, agora alo-
cadas na sede da autarquia 
local, consumada que está 

a decisão de encerramento 
daquele serviço, comunica-
da no final do ano passado.

A cerimónia teve lugar na 
passada terça-feira, e con-
tou com a presença do pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, 
Paulo Cunha, e de um repre-
sentante da administração 
dos CTT, Pedro Neves.

Para o edil famalicen-
se, esta é uma solução “em 
nome da comunidade, e 
movida pela necessidade 
de não descontinuar o servi-
ço”, que sabe imprescindível 
para a população de Lousa-
do. Paulo Cunha sublinhou 
que independentemente de 
não terem contribuído para 
o problema gerado, na sequ-
ência da decisão de encer-
ramento comunicada pelos 
CTT, as autarquias voltam a 
ser “a retaguarda para a so-
lução”.

Na certeza da qualidade 
do serviço que será prestado 
a partir da sede da Junta, o 
presidente da Câmara apro-
veitou para registar a con-
fiança que os CTT voltam a 
depositar nas autarquias.

Jorge Ferreira, para quem 
a transferência dos CTT é 
um mal necessário face à 
intransigência na decisão 
de encerrar o posto com dé-
cadas de existência, espera 
agora que a nova dinâmica 

gerada naquele local, que 
é o da estação ferroviária e 
do Museu Ferroviário, pos-
sa gerar atracção de novos 
serviços sociais, culturais e 
de lazer.

Não obstante a reformula-
ção do espaço da Junta, para 
receber novas valências, o 
autarca local não deixou de 
aproveitar a cerimónia que 
esta não demoverá o seu  
executivo de continuar a pug-
nar por uma nova sede para 
a Junta de Lousado. “Não é 
por isso que, enquanto o so-
nho não se realiza, teremos 
que trabalhar em condições 
menos dignas”, assinalou, 
acrescentando que “todo o 
investimento nas pessoas é 
positivo, como este que es-
tamos a fazer neste espaço”.

Pedro Neves, represen-
tante dos CTT, assegurou 
que a transição dos serviços 
para a Junta irá ser acompa-
nhada agora em permanên-
cia, mas que esse acompa-
nhamento e monitorização 
irá manter-se com o objecti-
vo de assegurar que o servi-
ço se mantém como a mes-
ma qualidade que até agora.

Acerca da adaptação fei-
ta ao espaço que era ape-
nas de Junta, caracterizou-o 
como “moderna e funcional”, 
mostrando-se satisfeito com 
a solução encontrada e “con-
fiante” no sucesso da transi-

ção, que vai de encontro a 
um “modelo mais racional” 
da rede de serviços postais.

Segundo este responsá-
vel, o posto agora instalado 
da Junta prestará todos os 
serviços que existiam no 
posto anterior, com excep-
ção dos de ordem financeira.

A mudança dos CTT para 
a Junta de Freguesia impli-
cou a reorganização das ins-
talações, um investimento de 
35 mil euros assegurado pela 
Câmara Municipal. Ocorre 
depois dos CTT terem comu-
nicado à Junta, no final de 
Novembro do ano passado, 
a intenção de encerrar o pos-
to ali existente até ao final do 
ano que passou.

Os órgãos locais começa-
ram por protestar, mas face à 
intransigência dos CTT aca-
baram cedendo ao expedien-
te que já vem sendo habitual, 
o de aceitar a transferência 
das competências para as 
Juntas. Apesar do calendá-
rio inicial estabelecer o final 
de 2018 como a data de en-
cerramento, a disponibilida-
de de Junta e Câmara para 
garantir uma solução de ma-
nutenção do serviço, acabou 
por flexibilizar a data até ao 
momento em que foi possível 
a transição.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Inauguração ocorreu na passada terça-feira

CTT de Lousado já estão na Junta

Mudança forçada por anúncio de encerramento dos CTT

Arnoso soleniza Semana Santa
A Confraria do Senhor dos Passos de Santa Maria de Arnoso promove, uma vez mais, 

as celebrações da Semana Santa, que se iniciam no Domingo de Ramos, 14 de abril, pelas 
10h30, com a bênção dos ramos no Alto do Calvário, no exterior da Capela do Senhor dos 
Passos. Em seguida, inicia-se a procissão dos ramos em direção à Igreja Paroquial, onde 
será celebrada a eucaristia. Na quinta-feira, 18 de abril, às 21h00 na Igreja Paroquial, será 
lembrado o início da Paixão do Senhor com o Lava-Pés, seguido da Ceia do Senhor e no 
final a Procissão do Senhor “Ecce Homo”, até ao Alto do Calvário. Na Sexta-Feira, 19 de 
abril, pelas 21h00, na Capela do Senhor dos Passos, será via-sacra seguida da Procissão 
da Enterro do Senhor, entre o Alto do Calvário e a Igreja Paroquial. No dia 20 de abril, sá-
bado, às 22h00, terá lugar a celebração da Vigília Pascal.

Protocolo entre autarquias foi assinado em Junho de 2017
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A empresa famalicense 
Scoop é uma das vencedo-
ras dos iTechStyle Awards, 
considerados os mais presti-
giados prémios de inovação 
da indústria têxtil nacional. O 
prémio na categoria de pro-
dutos foi conseguido com o 
“Musgo”, um casaco tecno-
lógico cem por cento portu-
guês dotado de iluminação 
inteligente com fibras óticas. 

Numa edição com deze-
nas de candidaturas, de que 
resultaram cinco empresas 
premiadas, uma por cada 
categoria, o concurso pro-
movido pelo Citeve e pela 
Seletiva Moda deu mais uma 
prova de como a indústria 
têxtil nacional respira tec-
nologia e está a dar passos 
firmes rumo ao futuro.

Os vencedores foram 
anunciados no início da pas-
sada semana no Terminal de 
Cruzeiros do Porto de Lei-
xões, durante um jantar de 
gala enquadrado no iTechS-
tyle Summit 2019. 

Daniel Mota Pinto, diretor 
de Desenvolvimento de Ne-
gócios e Estratégia da Sco-
op, recebeu o prémio das 

mãos de António Amorim 
e Braz Costa, presidente e 
diretor-geral do Citeve, pe-
rante uma plateia de empre-
sários e investigadores da 
indústria têxtil nacional. 

O casaco tecnológico 
Musgo incorpora fibras óti-
cas e muda de cor e intensi-
dade de luz a partir de uma 
aplicação móvel. A peça de 
vestuário destina-se a quem 
anda a pé, faz corrida ou cir-
cula de bicicleta e pretende 
ajudar a combater a sinistra-
lidade de peões e ciclistas, a 
partir da ideia de controlar o 
escuro, ou seja, o ambiente 

em que acontecem 75% dos 
acidentes com peões.

Para além dos vence-
dores, esta edição dos iTe-
chStyle Awards fica também 
marcada pela forte partici-
pação de todo o sector. 60 
tecidos, 35 produtos e 65 
acessórios foram apresenta-
dos a concurso cujos finalis-
tas são selecionados através 
do iTechStyle Showcase e 
iTechStyle Green Circle que 
têm lugar nas duas edições 
anuais do MODtissimo.
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Desportivo de Lousado 
com recinto qualificado

O Clube Desportivo de 
Lousado (CDL) é mais um 
dos clubes do concelho que 
recentemente viram melho-
radas as condições dos seus 
recintos. 

Depois da União Des-
portiva de Calendário, do 
Grupo Desportivo de Joane, 
do Bairro Futebol Clube e 
da Associação Desportiva 
de Gondifelos, a iluminação 
LED chegou agora ao clube 
de Lousado, depois de um 
investimento de 23 mil euros 
por parte da Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Famalicão. 

O presidente Paulo Cunha visitou o recinto do clube na passada quarta-feira, e mostrou-
-se satisfeito por ver que, de dia para dia, os clubes do concelho ganham novos argumentos 
para cativarem novos talentos e para verem crescer os que atualmente representam os seus 
emblemas. O CDL beneficiou também da colocação de relva sintética no seu polidesportivo, 
relva essa que foi cedida pela autarquia depois de ser retirada do campo n.º 2 do Estádio 
Municipal. 

“Musgo” dá prémio 
à famalicense Scoop 
nos iTechStyle Awards 

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão vai 
disponibilizar ajuda privile-
giada e gratuita na elabo-
ração de candidaturas  de 
acesso a programas de I&D 
(Investigação e Desenvolvi-
mento). Os vouchers inova-
ção foram apresentados na 
passada terça-feira  pelo ve-
reador da Economia e Inova-
ção, Augusto Lima,durante 
a Conferência Internacional 
do Têxtil e Vestuário, o iTe-
chStyle Summit, que decor-
reu no Terminal de Cruzeiros 
do Porto de Leixões, na-
quela que é uma das mais 
importantes plataformas de 
debate e reflexão sobre o 
conhecimento científico e 
tecnológico atual, envolven-
do os players inovadores da 
indústria, fornecedores de 
tecnologia, investigadores, 
cientistas e outros agentes 
ligados ao Sector Têxtil e do 
Vestuário de todo o mundo.

O município adianta que 
a medida resulta de uma 
parceria establecida com o 
CITEVE – Centro Tecnoló-
gico das Indústrias Têxtil e 
do Vestuário de Portugal, 
entidade promotora de pro-
jetos, desenvolvimento e 
elaboração de candidaturas 
a programas de investigação 
e desenvolvimento. Na prá-
tica, os voucheres inovação 
serão financiados pelo Muni-
cipio de Vila Nova de Famali-
cão no âmbito da sua política 
de incremento e incentivo 
ao surgimento e desenvol-
vimento de projetos inova-

dores do concelho e serão 
traduzidos em apoio de qua-
lidade pela competência dos 
serviços do CITEVE, entida-
de responsável pelo Cluster 
Têxtil de Portugal.

“O Citeve tem feito mui-
to pelo desenvolvimento 
do têxtil em Portugal e pela 
inovação do setor, sendo o 
seu trabalho reconhecido 
tanto a nível nacional como 
internacional. É um parceiro 
de excelência para ajudar 
as nossas empresas a che-
garem a outro patamares de 
desenvolvimento e, na sequ-
ência, a fazer chegar a mar-
ca Famalicão Cidade Têxtil 
cada vez mais longe”, afirma 
a propósito Augusto Lima.

Para além dos voucheres 
da inovação agora anuncia-
dos, a autarquia também 
já tem instituído há algum 
tempo os vouchers interna-
cionalização que ajudam as 
empresas de Famalicão a 
alargarem a sua base expor-
tadora e a diversificar merca-

dos. Resultado de acordos 
establecidos com  a Associa-
ção Empresarial de Portugal 
e com a Associação Têxtil e 
Vestuário de Portugal (ATP) 
o recurso facilita  o acesso 
de empresas famalicenses 
às dinâmicas e projetos de 
apoio à internacionalização 
desenvolvidas por estas as-
sociações patronais, bene-
ficiando de um conjunto de 
medidas de apoio no âmbito 
das atividades e do traba-
lho desenvolvido pelas duas 
associações, que facilitam 
o acesso de empresas fa-
malicenses às dinâmicas e 
projetos de apoio à interna-
cionalização, com benefícios 
vários como, entre outros, 
a concessão de desconto 
nas despesas não compar-
ticipadas para participação 
nas missões empresariais e 
feiras internacionais, o aces-
so prioritário aos programas 
das duas entidades e o aces-
so facilitado à informação.  

Câmara vai dar voucher 
para a inovação às pequenas 
e médias empresas têxteis
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A nadadora Daniela Lo-
pes, do Grupo Desportivo 
de Natação de Famalicão 
(GDNF), foi o grande des-
taque dos campeonatos ao 
sagrar-se bicampeã nacional 
aos 400 Estilos e dos 800 
Livres, assim como cam-
peã nacional de fundo, nos 
Campeonatos Nacionais de 
Juvenis, Juniores e Senio-
res, realizados nas piscinas 
Olímpicas de Coimbra, de 4 
a 7 de Abril.

Destaque também para 
a prestação de Inês Rego, 
que se sagrou vice-campeã 

nacional aos 200 Bruços, 
assim como Daniela Lopes 
que se sagrou vice-campeã 
nacional aos 200 Estilos, aos 
400 Livres e aos 200 Livres. 
Inês Rego conquistou ainda 
uma medalha de bronze aos 
100 Bruços, totalizando, des-
ta forma, sete medalhas para 
a equipa de Famalicão. 

Para o treinador Pedro 
Faia, “os atletas estão de pa-
rabéns, na sua generalidade, 
com um destaque especial 
para a Daniela Lopes e para 
a Inês Rego pelas excelentes 
marcas registadas, na certe-

za que estes campeonatos 
nacionais privilegiaram os 
nadadores que investem 
na modalidade e trabalham 
diariamente com um único 
propósito, ao longo de várias 
semanas e meses consecuti-
vos”. Para o técnico, “são es-
tes factos que demonstram 
que só com o investimento 
no trabalho sério, sistemático 
e contínuo é possível chegar 
a patamares de excelência 
no desporto de rendimento”. 
Pedro Faia sublinha que “a 
natação, como desporto indi-
vidual, tem esta vantagem de 

reconhecer quem está com-
prometido com o processo”. 
No entanto, acrescenta, “não 
estamos satisfeitos e somos 
ambiciosos, pelo que iremos 
continuar o nosso rumo e tra-
balhar ainda mais e melhor”.

A comitiva famalicense 
aos Campeonatos Nacionais 
foi composta por 24 nadado-
res.

Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Seniores, nas Piscinas Olímpicas de Coimbra

Daniela Lopes campeã nacional, 
e Inês Rego vice-campeã

Fradelos, a 14 de Abril
Feira da Páscoa 
com concurso de 
Pão Doce Tradicional

O Parque das Tílias, 
na freguesia de Frade-
los, vai ser palco, no 
próximo dia 14 de abril, 
a partir das nove horas, 
da Feira da Páscoa, in-
serida na qual também 
se realizará o concurso 
de Pão Doce Tradicio-
nal. 

A iniciativa é organi-
zada pela Junta de Fre-
guesia de Fradelos, com 
o apoio da Câmara de 
Vila Nova de Famalicão, 
e conta com a presença 
de todas as Associações e lojas de comércio local.

Todos os interessados podem participar no Concurso 
de Pão Doce Tradicional, fazendo a sua inscrição na Junta 
de Freguesia de Fradelos ou através dos contactos 252 
458 590 ou 932 458 590. Durante a feira, haverá um pro-
grama de animação com música.

Avidos: Centro Ciclista 
no pódio em prova 
regional

A equipa do Centro Ciclista de Avidos deslocou-se a 
Braga, no passado domingo, para disputar a 3.ª prova do 
Campeonato do Minho XCM. Na Maratona, Flora Carvalho 
alcançou o 3.º lugar do pódio em Masters 40/50 femininos, 
José Alberto Mendonça o 4.º lugar em Masters 60, e Nuno 
Ribeiro foi 7.º em Elites. Ainda Helder Fernandes competiu 
na Meia Maratona e foi 8.º em Elites.

A comunidade educati-
va de Ribeirão celernou, na 
passada quinta-feira, o Dia 
do Agrupamento.

Logo pela manhã, os alu-
nos da Escola Básica come-
çaram a receber os alunos 
que frequentam o quarto ano 
nas Escolas do Agrupamen-

to, acompanhados das suas 
professoras e assistentes 
operacionais, acompanhan-
do-os às diferentes ativi-
dades organizadas pelos 
alunos mais crescidos que 
frequentam o 2.º e o 3.ºci-
clo, sob orientação dos seus 
professores. Tiveram opor-
tunidade de beneficiar de 
multiatividades no Pavilhão 
Gimnodesportivo, concurso 
de leitura na Biblioteca, ati-
vidades experimentais nos 
Laboratórios, jogos de mate-
mática, fábrica de histórias, 
filmem, puzzles, teatro, fer-
romodelismo, e robótica.

Todas as turmas do 2.º e 
do 3.º ciclo prepararam o seu 
almoço convívio na sala com 
o apoio do diretor de turma e 
do seu secretário, de forma a 
receberem os elementos do 
júri. Estes percorreram todas 
as salas com o objetivo de 
verificarem a composição de 
cada mesa, tendo em conta 
várias dimensões e vários 
fatores. Os alunos do 4.º ano 
terminaram com o almoço na 
cantina da Escola Básica de 
Ribeirão.

O Dia do Agrupamento 
contou ainda com exposição 
de de trabalhos dos alunos, 
em barracas montadas. Ape-
sar do tempo chuvoso, tam-
bém esta vertente do progra-
ma se saldou por assinalável 
“sucesso”, refere o Agrupa-
mento em nota de imprensa.

No rescaldo da iniciativa, 
a diretora, Elsa Carneiro, 
aproveita para agradecer a 
toda a comunidade educati-
va, nomeadamente profes-
sores, funcionários, pais, 
e alunos que deram o seu 
contributo a mais este Dia do 
Agrupamento.

Comunidade educativa 
de Ribeirão celebrou 
Dia do Agrupamento

Exposição de trabalhos doi uma das faces do evento comemorativo
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Junta distribuiu amêndoas 
e chocolates de Páscoa

A Junta de Freguesia 
de Arnoso (Santa Maria, 
Santa Eulália) e Sezures 
associou-se à visita pascal, 
organizada pelo agrupa-
mento de escolas D. Maria 
II nos estabelecimentos de 
ensino da freguesia, que 
decorreu na passada sex-
ta-feira, e ofereceu amên-
doas e chocolates às cerca 
de três centenas de crian-
ças do ensino pré-escolar 
e básico, assim como  aos 
professores e auxiliares 
como forma de reconhecer 
“o empenho, a disponibilidade e carinho que têm para com os alunos~”.

Neste dis de visita pascal, as escolas ornamentam-se a preceito com tapetes de flores e 
arranjos para receberem o compasso, não faltando o habitual lanche partilhado da comuni-
dade educativa. Os alunos entoaram melodias compostas e ensaiadas propositadamente 
para esta especial ocasião.

“Multiplicar é a oportuni-
dades que todos temos para 
fazer a diferença…”. Foi esta 
a  ideia forte do arranque 
oficial do Anima 2019, dei-
xada pelo Secretário Geral 
da PASEC, Abraão Costa. 
Já no terreno há duas se-
manas o Anima, Encontro 
Internacional de Animação 
Sociocultural viu acontecer 
a sua abertura oficial com a 
final do concurso e conferên-
cia internacional “Dá-me o 
teu plano de combate…” na 
Casa Museu Camilo Castelo 
Branco, em Seide.

Estiveram a concurso 
dezenas de ideias de proje-
to sobre o tema “O Ideário 

da Multiplicação…”. Na final 
foram mais de trezentos os 
jovens presentes, perten-
centes às equipas finalistas 
ou envolvidos na dinamiza-
ção da sessão. Estiveram 
presentes o Diretor do Insti-
tuto Português do Desporto 
e Juventude, Dr. Vítor Dias, 
que referiu o privilégio que 
é poder acompanhar a “evo-
lução de jovens com tanto 
talento, que se superam de 
ano para ano…”. Por sua vez 
o Presidente da Federação 
Nacional de Associações 
Juvenis, Dr. Tiago Rego, re-
feriu-se à PASEC como uma 
referência internacional nas 
áreas da inovação social e 

capacitação com grupos ju-
venis. De seguida, a Vere-
adora da Juventude do Mu-
nicípio de Famalicão, Dra. 
Sofia Fernandes, aludiu à 
PASEC como uma escola de 
valores onde os jovens são 
realmente os protagonistas, 
independentemente da sua 
proveniência e origens. Se-
guiu-se a apresentação dos 
10 projetos finalistas e um 
espetáculo sobre o “Ideário 
da Multiplicação” através das 
Companhias Artísticas da 
PASEC ADN (Teatro), Arena 
(Dança) e ADV (Música).

No mesmo dia foram ain-
da lançadas mais duas obras 
pedagógicas editadas pela 

PASEC, uma o livro ACT 
sobre Inclusão Inteligente 
e o Manual de Animação 
Desportiva “Geo Toolkit” em 
Português e Inglês sobre 
Desportos de Natureza.  O 
ANIMA 2019 está integrado 
no projeto Radar, apoiado 
pelo Programa Erasmus + 
Juventude em Ação. São 
ainda parceiros no concur-
so e conferência internacio-
nal “Dá-me o Teu plano de 
Combate…” o Agrupamento 
de Escolas Camilo Castelo 
Branco, A.E. Don Sancho 
I, Município de Famalicão, 

A.E. Padre Benjamim Salga-
do, Escola FORAVE e Insti-

tuto Nun’Alvares.

O deputado social demo-
crata à Assembleia da Repú-
blica, Jorge Paulo Oliveira, 
visitou ontem (segunda-fei-
ra), a PSI-ON, Associação 
para a Educação, Desenvol-
vimento e Intervenção nas 
Comunidades, situada junto 
à Estaçáo da CP. Em nota 
de imprensa, o parlamentar 
adianta que o objectivo foi o 
de conhecer em pormenor 
o projeto “Juntos Contra a 
Violência”, que esta associa-
ção, fundada em 2012, está 
a desenvolver no concelho 
e dirigido especialmente ao 
combate e intervenção na 
Violência Doméstica e de 
Género.

O projeto “Juntos Con-
tra a Violência”, segundo 
os seus responsáveis, pre-
tende chegar ao maior nú-
mero de pessoas possível, 
de forma rápida e eficiente, 
atuando sobretudo numa 
ótica preventiva e multi-

disciplinar. Dispõe de uma 
Unidade de Apoio à Vitima 
à Violência Doméstica que 
oferece acompanhamento 
Psicológico, Social e Jurídi-
co, totalmente confidencial 
e gratuito às vitimas. Neste 
contexto a associação está 
já a acompanhar uma cen-
tena de casos tendo feito até 
ao momento mais de 440 
atendimentos. 

No rescaldo da visita, Jor-
ge Paulo Oliveira sublinha 
a expressão dos números 
do trabalho que está a ser 
desenvolvido, mas simul-
taneamente a expressão 
“preocupante quanto à real 
dimensão do problema no 
concelho de Vila Nova de 
Famalicão”.

No âmbito deste mesmo 
projeto, a PSI-ON está tam-
bém a implementar uma rede 
de cooperação a que já ade-
riram 32 organismos, onde 
se procura articular a identifi-

cação e intervenção nos ca-
sos de Violência Doméstica. 
Jorge Paulo Oliveira consi-
derou essa uma boa prática. 
“Os mais variados relatórios 
sobre a temática produzidos 
nos últimos tempos apon-
tam, invariavelmente, para a 
necessidade de se introduzi-
rem melhorias na coordena-
ção das políticas transver-
sais de prevenção e combate 
à violência doméstica bem 
como para a implementação 
de procedimentos de inter-
comunicação, articulação e 
permuta de informações en-
tre as entidades públicas en-
volvidas nestes processos. 
Esta rede de cooperação, é 
um excelente contributo nes-
se sentido”, aponta.

A PSI-ON tem orientado 
os seus esforços no sentido 
de encontrar as melhores 
formas de luta contra a vio-
lência doméstica e de géne-
ro no concelho. A sensibili-

zação da comunidade para 
a importância de denunciar 
situações de violência numa 
ótica de responsabilidade 
individual e de proteção e a 
produção e divulgação de 
informações, estudos e re-
latórios disseminando boas 
práticas nestas matérias são 
outras das apostas da asso-
ciação.

Segundo Jorge Paulo 
Oliveira “apesar de todos 
os progressos alcançados, 
as estatísticas são preocu-
pantes e revelam-nos que, 
infelizmente, o fenómeno da 
violência doméstica está lon-
ge de diminuir. Exigem-se, 
por isso, esforços reiterados 
e contínuos no seu combate 
e prevenção. Em Vila Nova 
de Famalicão esse combate 
está a ser feito e à PSI-ON, 
bem como a outras associa-
ções concelhias, temos de 
agradecer penhoradamente 
seu empenho nesse comba-

te”. 
O deputado social demo-

crata aproveitou o encontro 
para abordar os resultados 
do primeiro relatório de ava-
liação do GREVIO (grupo de 
peritos independentes res-
ponsável pelo controlo da 
aplicação da Convenção de 
Istambul), bem como para 
dar a conhecer os termos do 
Projeto de Resolução que o 
Grupo Parlamentar do PSD 

apresentou no Parlamento e 
onde recomenda ao Gover-
no a urgente concretização 
de medidas para a preven-
ção e combate à violência 
doméstica.

Jorge Paulo Oliveira salienta empenho 
das associações no Combate à Violência Doméstica

“Multiplicar” foi ideia forte do arranque do Anima 2019 

Museu Bernardino Machado recebe 
exposição sobre prisões políticas

O Museu Bernardino 
Machado acolhe, até ao 
dia 28 de abril, a exposição 
fotográfica “Voz do Silêncio 
– Prisões Políticas Portu-
guesas”. 

Esta mostra resulta de 
um projeto de reconstitui-
ção de 40 anos de Prisões 
Políticas do Estado Novo, 
uma missão fotográfica le-
vada a cabo por Pedro Me-
deiros entre 1999 e 2005 
no Tarrafal, “Colónia Penal 
do Tarrafal”, denominada 
“Campo da Morte Lenta”, 
na Prisão Forte de Peniche, na Cadeia do Aljube, na Prisão Forte de Caxias, na Sede da 
PVDE – PIDE/DGS de Lisboa, na Sede da PIDE-DGS de Coimbra e na Sede da PIDE-D-
GS do Porto.

“A intenção de realizar uma leitura atual destes locais é uma resposta à interrogação 
sobre a circunstância do tempo presente e um compromisso com a história como legado 
para o futuro. Esta é uma viagem pelas marcas da memória que persistem no espírito e voz 
interior destes lugares”, pode ler-se no texto descritivo da mostra.

A exposição está patente na Sala Júlio Machado Vaz e é de entrada livre. 
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Passou também por Vila Nova de Famalicão a operação 
“Showdown”, desenvolvida em vários concelhos da zona nor-
te do país pela Unidade de Ação Fiscal da GNR, através do 
Destacamento de Ação Fiscal do Porto, na passada quinta-
-feira. Foram detidos nove indivíduos, um dos quais sujeito a 
prisão preventiva depois do primeiro interrogatório judicial, e 
constituídos 21 arguidos.

A mega-operação, que envolveu 138 militares resulta de 
uma investigação dirigida pelo Departamento de Investiga-
ção e Ação Penal do Porto, que visou o desmantelamento de 
uma rede ilegal de exploração de apostas desportivas.

Segundo informa a GNR em comunicado, “a atividade cri-
minosa desmantelada consistia na disponibilização, gestão, 
pagamento e cobrança de valores relativos a apostas des-
portivas, as quais eram efetuadas mediante o acesso a sites 
disponibilizados em estabelecimentos comerciais”.

No âmbito da operação, a GNR procedeu a um total de 
41 buscas em diferentes localidades dos distritos de Porto, 
Braga e Viana do Castelo, vinte das quais a estabelecimentos 
comerciais, “onde eram disponibilizados os acessos aos sites 
para a prática ilícita de apostas desportivas, cinco a  empre-
sas envolvidas na exploração de sites de apostas desporti-
vas, quinze a domicílios e uma a um armazém que funciona-
va em apoio à atividade ilícita desenvolvida”.

Foram também realizadas buscas noutros países, concre-
tamente Áustria e na Alemanha, “onde se encontravam os 
servidores utilizados na exploração do jogo ilícito”, esclarece 
a GNR.

Das diligências efectuadas resultou a apreensão de 50 
veículos automóveis, no valor estimado de um milhão e du-
zentos mil euros; quatro motociclos no valor presumível de 31 
mil euros; 54 dispositivos informáticos na exploração do jogo 
ilícito e realização de apostas desportivas online(tablets, dis-
cos externos, pen drives e impressoras); 36 computadores; 
sete máquinas de jogo; 24 telemóveis; e cerca de quatro mil 
euros em numerário. Foram ainda arrestados bens imóveis 
e contas bancárias no montante de cerca de 292 mil euros.

A operação “Showdown”, considerando a dimensão trans-
nacional dos ilícitos sob investigação, contou com a “coopera-
ção policial, o patrocínio e o apoio operacional da EUROPOL, 
que disponibilizou também um analista para acompanhar as 
diligências em território nacional”, esclarece a GNR, acres-
centando que também o EUROJUST foi intervenientes no 
âmbito da coordenação da cooperação judiciária.

Para além dos nove indivíduos e dos 21 arguidos consti-
tuídos, a operação saldou-se ainda na elabo9ração de nove 
autos de noticia por exploração ilícita de apostas desportivas 
e jogos de fortuna e azar.

138 militares da GNR envolvidos em operação 
que visou vários concelhos da zona norte

“Showdown” desmantelou rede 
ilegal de apostas desportivas que 
também passava por Famalicão

Pedome: Clube do Riso 
vence concurso “Escolas 
Empreendedoras”

O Clube do Riso do Agru-
pamento de Escolas de Pe-
dome conquistou o 1.º lugar, 
na categoria de 2.º ciclo, do 
concurso de ideias “Escolas 
Empreendedoras IN.AVE”, 
com o projecto “Movit”, um 
jogo que se destina aos ido-
sos do Centro Social de Cas-
telões (pólo Pedome) e tem como principal objetivo movi-
mentar o corpo, dar asas à criatividade e desenvolver as 
capacidades cognitivas. A ideia Movit surge através de um 
projeto já existente no Clube do Riso, o “Levar Sorrisos” 
que consiste na promoção das relações intergeracionais.

O prémio foi entregue na passada semana no auditório 
da Universidade Lusíada.



20 O POVO FAMALICENSE 9 de Abril de 2019

A Associação Desportiva de Castelões 
(ADECA) conseguiu com o seu atleta Vas-
co Ribeiro, conquistar o 3.º lugar do pódio 
no  39.º Grande Prémio de Atletismo da 
JUNI, realizado na freguesia de Costa, 
concelho de Guimarães.

Para além deste resultado, destacam-
-se ainda o de Diogo Monteiro (6.º classifi-
cado) e Gonçalo Coelho (9.º classificado). 
No colectivo com Vasco Ribeiro consegui-
ram alcançar o 2.º lugar.

Em Iniciados, Francisco Silva alcançou 
o 10.º lugar. No escalão de Infantis, partici-
param Leonor Pereira (9.º lugar), Ana Neto 
(10.º) e ainda Maria Baltar e Lara Abreu que aproveitaram para continuar a sua preparação 
para as próximas provas.

Também na manhã de domingo, a ADECA esteve presente na IV edição do Trail Rota do 
Bolinhol, em Vizela. Nesta, o destaque vai para Bruno Pereira, que alcançou o 13.º lugar no 
escalão seniores masculinos, na distância de 20 quilõmetros. Estiveram também presentes e 
com boas prestações Carla Ferreira (16.ª Escalão F40) e José Coelho (71.º Escalão M50) na 
distância de dez quilómetros. 

ADECA conquista 3.º lugar do pódio 
em Guimarães

Diabéticos: 
Associação 
delibera 
sobre 
contas 
de 2018

A Associação de Dia-
béticos de Vila Nova de 
Famalicão reúne em As-
sembleia Geral no próxi-
mo dia 13 de Abril, pelas 
09h30, na sede do Lions.

A sessão tem como 
ponto essencial a apre-
ciação, discussão e voto-
ção sobre as contas do 
Exercício do Relatório de 
Atividades e Parecer do  
Conselho Fiscal, relativos 
ao exercício de 2018.

As “Ludoférias” da Páscoa da Associa-
ção Gerações arrancaram ontem, segnda-
-feira,  e prolongam-se até ao dia 18. O 
projeto de animação cultural, desportiva, 
recreativa e educativa anualmente repeti-
do, dinamizado pelo Centro Educativo da 
instituição, destinado a promover entre os 
participantes um melhor conhecimento 
das realidades do mundo e do concelho.

O grande destaque da edição desta 
ano vai para um projecto desenvolvido em 
parceria com a EAPN (Rede Europeia An-
ti-Pobreza), um conceito audiovisual que 
vai dar origem eventualmente a um filme 
em que as crianças são os grandes protagonistas e os atores e atrizes principais. Este produ-
to audiovisual vai tratar este ano questões relacionadas com o meio ambiente e a tecnologia.

Um “workshop” de culinária, adaptado a crianças que não têm mais de doze anos e “ate-
liers” de expressão artística que têm como grande tema a Páscoa e as suas tradições popu-
lares vão animar algumas manhãs no Centro Educativo da Gerações, trazendo à memória as 
vivências, os costumes e o ambiente que rodeiam esta época festiva.

No dia 18 de abril, as crianças e as animadoras deslocam-se para o Parque de Sinçães, 
onde terá lugar uma “manhã radical”. As bicicletas, as trotinetes e os patins vão ser reis e 
senhores, promete a instituição. Entre 15 e 18 de abril, da parte da tarde, e com o Parque 
da Devesa terão lugar várias atividades lúdicas livres, aproveitando o verde e os circuitos 
existentes. 

Haverá ainda o sorteio do cabaz da Páscoa, na receção da Associação Gerações, desti-
nando-se os fundos angariados a suportar uma parte das despesas com um projeto de fim de 
ano do Centro Educativo.

Aprender e brincar 
nas Ludoférias da Gerações

JP e Associação das Lameiras 
cooperam no envio de vestuário 
para Moçambique

A Juventude Popular (JP) de Vila Nova 
de Famalicão e Associação de Moradores 
das Lameiras deram as mãos a Moçambi-
que. Respondendo ao repto lançado pelo 
Movimento SOS Moçambique, que foi 
criado pela Associação de Portugueses 
em Moçambique, em colaboração com 

empresas 
portugue-
sas em 
Moçambi-
que, angariaram e expediram dez caixas de vestuário para 
aquele país.

O presidente da Concelhia de Vila Nova de Famalicão da 
JP, José Miguel Silva, agradece a todos aqueles que partici-
param nesta iniciativa, em especial aos militantes da “jota”, 
bem como à Associação de Moradores das Lameiras, nas 
pessoas da dona Maria, do senhor João, do senhor Jorge 
Salazar e da dona Dulce Azevedo. “Moçambique é um país 
irmão e merece toda a nossa ajuda”, refere a propósito da 
iniciativa José Miguel Silva.

Arlete Salgado expõe “Inspiração” 
no Museu Soledade Malvar

“Inspiração”, é o nome da exposição de pintura que a 
famalicense Arlete Salgado tem patente no Museu Sole-
dade Malvar até ao final deste mês de abril.   

A exposição mostra parte de duas das coleções da 
pintora: “Rostos” e “Abstratos”. “Rostos” são recriações de 
detalhes de obras de grandes mestres do Renascimento, 
como “O Nascimento de Vénus” ou a “Primavera”, de Bot-
ticelli, em pintura a óleo sobre tela.  “Abstratos” são recen-
tes experiências criativas de abstração que resultam numa 
explosão de cor e formas, em acrílico sobre tela.

Refira-se que Arlete Sagado é natural de Joane, onde 
nasceu em dezembro de 1940. Arlete foi professora do 
ensino básico durante mais de 35 anos, a maior parte dos 
quais em Requião. Depois de aposentada, o gosto já anti-
go pela arte da pintura concretizou-se, finalmente, a partir 
de meados dos anos 90. 

Utilizando técnicas de pintura diversificadas, desde a 
aguarela ao pastel, do óleo ao acrílico, ao longo do tempo Arlete aperfeiçoou técnicas e expe-
rimentou temas abrangentes. Começando pela paisagens naturais e urbanas, numa primeira 
fase, os temas passaram por retratos, naturezas vivas e mortas, mas sempre fascinada com 
o detalhe, e mais ainda com a expressão do olhar.

JUSTIFICAÇÃO

-----Notária Maria Clara das Neves Pereira, com Cartório sitio na Avenida Dr. 
Artur da Cunha Araújo, número 305, em Vila de Conde.-----------------------------
CERTIFICO, narrativamente para efeitos de publicação, que, neste Cartório, 
de folhas 26 a folhas 27v, do Livro de Notas para Escrituras Diversas Setenta 
e Oito, se encontra exarada uma escritura de justificação, com data de vinte e 
sete de março de dois mil e dezanove, através da qual Rui Manuel Veloso Pe-
reira da Silva, NIF 212014889, solteiro, maior, natural da freguesia de Frade-
los do concelho de Vila Nova de Famalicão, residente habitualmente em 158 
Blackthorn Ave, Toronto on M6N 3H8, no Canadá, em quando em Portugal, 
na Rua de Ferreirinhos, número 271, na freguesia de Fradelos, do concelho 
de Vila Nova de Famalicão, justificou que é dono e legítimo possuidor, com 
exclusão de outrem, de um prédio rústico situado na Rua da Cerejeira, na 
freguesia de Fradelos, do concelho de Vila Nova de Famalicão, composto 
de cultura, com a área de quatro mil e setenta e cinco metros quadrados, a 
confrontar do norte com José da Silva Raposo, do sul com caminho público, 
do nascente com Carlos Alberto Veloso Pereira da Silva e do poente com ca-
minho público e herdeiros de Américo Ferreira da Silva, omisso na matriz pre-
dial rústica respetiva, e não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Famalicão, por ter sido por ele adquirido, por compra a António 
Manuel da Costa Gonçalves, viúvo, residente na Rua da Boca, número 341, 
na freguesia de Fradelos, concelho de Vila Nova de Famalicão, por contrato 
meramente verbal, em data que não pode precisar, mas que terá sido no início 
do ano de mil novecentos e noventa e oito, há, portanto mais de vinte anos, há 
portanto, mais de vinte anos, de forma pública, contínua, pacífica, e de boa fé. 
Está conforme o original. Vila de Conde, 27/03/2019. Registada com o n.º 877.

A Notária,
Maria Clara Pereira
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250 alunos treinaram 
Suporte Básico de Vida

O Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, em 
colaboração com a HumanitAVE e o apoio do INEM, levaram 
a efeito um Mass Trainig de Suporte Básico de Vida que con-
tou com a participação de cerca de 250 alunos, professores 
e auxiliares. 

Os alunos “demonstraram a sua preparação e interioriza-
ção dos conceitos o que, por si, revela o sucesso da iniciati-
va”, conclui a HumanitAVE acerca da actividade, aproveitan-
do para agradecer a todos quantos colaboraram na acção.  
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Esta é a quadragésima edi-
ção deste simples devocional 
que tem como critério máxi-
mo, a Palavra de Deus, ex-
plicada e aplicada em nosso 
cotidiano, em conformidade 
com a Bíblia Sagrada. Neste 
sentido, convidamos a todos 
os leitores, a meditar nas 
Sagradas Escrituras, apre-
ciando-a, lendo-a constante-
mente, refletindo e aplicando 
os seus princípios, ensinos e 
verdades no mais profundo de 
nossos corações, como tam-
bém, praticando no dia-a-dia 
o seu conteúdo de sabedoria 
espiritual e inspiradora. 

A nossa Vida é feita e con-
duzida por inúmeros momen-
tos, alguns de sorrisos, outros 
de lágrimas e constrangimen-
tos, aqueles de saudades e de 
conquistas, como também de 
fracassos, de falhas, porém, 
existe aqueles de grandes ex-
pectativas e de vitórias. Cada 
momento, faz a nossa história 
e ao mesmo tempo deixa as 
suas marcas. Para algumas 
pessoas, principalmente as 
adversidades e contrarieda-
des, são vivenciadas de forma 
errónea, o que leva milhares e 
milhares, a perderem o ânimo, 
a esperança e a auto estima, 
o que torna um fator negativo 
para anossa atualidade. Nes-
te sentido, estamos falando de 

um grande mal, que chama-
mos de Depressão. Estima-se 
que mais de 300 milhões de 
pessoas vivem com Depres-
são, alertou a Organização 
Mundial da Saúde recente-
mente, onde esta patologia já 
é considerada como a princi-
pal causa de problemas de 
saúde e incapacidade em todo 
o mundo. A Depressão é um 
tempo bastante prolongado de 
tristeza e desânimo, onde per-
de-se a alegria de viver e ver 
a Vida de uma forma positiva. 
As causas de uma Depressão 
pode ter a sua origem em uma 
desilusão, doença, perda, 
como também, por culpa e 
sofrimento, o que leva muitos 
a um profundo isolamento. O 
comportamento de uma pes-
soa Depressiva, muitas ve-
zes é se reportar ao silêncio, 
expõe sempre um aspecto 
desmotivado e recorre a um 
estado de solidão. A Depres-
são pode ser de certa forma, 
leve e durar pouco tempo, ou, 
ser muito profunda e durar 
meses, como também, anos. 
Em Portugal, especialistas 
têm estimado que a Depres-
são possa afetar anualmente 

cerca de 400 mil pessoas. 
A Depressão não faz discri-
minação, afeta pessoas de 
todas as idades, de todas as 
esferas da Vida, em todos os 
países. Ela provoca angústia 
e tem impacto na capacidade 
das pessoas realizarem até 
mesmo tarefas diárias mais 
simples, com consequências 
às vezes devastadoras para 
o relacionamento com a fa-
mília e amigos,e de interferir 
na capacidade de ganhar a 
vida e diminuir seu senso de 
autoestima. A Depressão tem 
sido a causa que leva várias 
pessoas a cometerem o suicí-
dio, estamos falando de uma 
estimativa mundial de 800 mil 
por ano. Em termos mundiais, 
o suicídio ocupa a segunda 
principal causa de morte en-
tre os 15 e os 29 anos. Já em 
Portugal, o suicídio tem sido 
comum na classe de pessoas 
mais idosas, nomeadamente 
as que tem doenças crónicas 
incapacitantes e que vivem 
sós. Isto é preocupante.As 
pessoas com depressão nor-
malmente apresentam vários 
dos seguintes sintomas: perda 
da motivação; alterações no 

apetite; dormir mais ou menos 
do que se está acostumado; 
ataques de ansiedade; falta 
de concentração; elevada in-
decisão; vontade de se isolar 
da família e amigos; inquieta-
ção constante; sentimentos 
excessivos de inutilidade, de 
culpa ou falta de esperança, 
e, pensamentos, principal-
mente suicidas. Depressão 
não é pecado, nem sinal de 
falta de fé. Pessoas muito es-
pirituais e firmes com Deus 
também passam por momen-
tos de Depressão. Biblica-
mente, Elias sentiu depressão 
ao ponto de querer morrer.Ele 
era um homem de muita fé e 
coragem. Ele orava e milagres 
aconteciam, mas, depois que 
teve uma grande vitória no 
monte Carmelo, Elias perdeu 
suas forças, e assim, se es-
condeu em uma caverna … 
Leia I Reis capítulo 19. Ele 
se sentia sozinho, derrotado, 
assustado, um falhado, com 
vontade de morrer. Durante 
sua Depressão, Elias teve um 
encontro especial com Deus, 
que lhe restaurou e deu âni-
mo para continuar. Também 
o Profeta Jeremias ficou tão 

deprimido que desejou nunca 
ter nascido! Veja em Jeremias 
20:17-18, o que ele diz: … “Por 
que não me matou na madre? 
Assim minha mãe teria sido 
a minha sepultura, e teria fi-
cado grávida perpetuamente! 
Por que saí da madre, para 
ver trabalho e tristeza, e para 
que os meus dias se consu-
mam na vergonha?” … Outra 
personagem bíblica também 
teve uma Depressão, Noe-
mi,porque perdeu seu marido 
e seus filhos. Com tais acon-
tecimentos, Ela perdeu a ale-
gria de viver e tentou se isolar 
da pouca família que restava. 
Ela se sentiu abandonada 
por Deus, mas, Ele não tinha 
abandonado Noemi. Através 
de sua nora … Rute … Deus 
restaurou a alegria de Noemi. 
A amizade leal de Rute mudou 
a vida de Noemi. Na depres-
são você não pode se isolar. 
Deus coloca amigos no seu 
caminho para lhe ajudar. Um 
amigo pode ser um agente de 
Deus para sua restauração 
… Leia Rute capítulo 1. Elias, 
Jeremias e Noemi venceram 
a depressão. Deus os susten-
tou e os ajudou a ultrapassar 
o sofrimento e a Depressão. 
Mas, encontre alguém que 
possas partilhar o teu proble-
ma, procure dialogar ao má-
ximo sobre o que se passa 

consigo, não fique só, procure 
companhia. A Depressão não 
é um sinal de fraqueza e pode 
afetar qualquer pessoa. Ela 
pode ser tratada com psicote-
rapia, medicamentos antide-
pressivos ou uma combinação 
de ambos, quando orientado 
por um profissional da saú-
de. Busque ajuda! Lembre-se 
que, se receber cuidados ade-
quados, você poderá melho-
rar. Você também pode contar 
com Deus, Ele vê a sua tris-
teza, o seu problema, e atra-
vés do Senhor Jesus Cristo, 
Ele quer ajudar-Te, curar suas 
emoções e lhe restituir a ale-
gria de viver. Você pode fazer 
uma Oração e com certeza, 
Ele vai Te ouvir. Creia, confia 
e receberás um grande mila-
gre em sua Vida. Ele colocará 
alguém ao seu lado para lhe 
ajudar, você vai Vencer! Saiba 
que Deus é Bom em todo o 
tempo … Que Deus nos Aben-
çoe, hoje e sempre.

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: Leitura Bíblica: 
“O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, 

quem o levantará?”
PROVÉRBIOS18:14.



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

Alvará para prestações de serviços, 
restauração e comércio.

TLM.: 933 594 771
ARRENDO

Loja 160m². Rua Barão 
da Trovisqueira. 750€
TLM.: 914 904 464

VENDO
T2 em Oliveira

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

TLM.: 914 904 464

MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE

Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificulda-
des da vida, amor, sorte, inveja, negócios, maus-olhados, 
insucessos escolares, maus-vícios. Faz aproximação e 
afastamento. Resultado na mesma semana. Todos os dias 
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

VENDO
Casa grande c/ terreno 

em Calendário.
TLM.: 969 994 181 

VENDO - 968 670 680
V.N.F. - Gavião - Vila Lam. - 495.000€

800m² - 1800m² de terreno
V.N.F. - Landim - Vila Trav. - 245.000€

540m² - 1600m² de terreno
Algarve - Garrão - Vila Porti - 2.590.000€

610m² - 1.296.000m² de terreno
V.N.F. - Landim - Terreno - 75.000€

 1500m² para construção

VENDO
Terreno de construção c/ 
2750m² em Calendário.
TLM.: 969 994 181

VENDE-SE
Loja em Viatodos 

(junto aos Bombeiros) 
+/- 60 m²

TLM.: 914 904 464

FAZEMOS 
MUDANÇAS
TLM.: 917 848 945

VENDO
ANTIGUIDADES
TLM.: 961 699 265

ALUGA-SE
T2 em Antas c/ linda 

varanda c/ muito sol e com 
moveis de cozinha.

TLM.: 967 704 847

ELECTRICISTAS CERTIFICADOS (M/F)
Experiência:
Certificado-Sistemas Fotovoltaicos
Sistemas de Monotorização e controlo de sistemas 
remotos.
Oferece-se:
Salário fixo + Incentivos.

CONTACTO: 252 314 145

PRECISA-SE
Ajudante de cozinha 
c/ experiência para 

restaurante nos 
arredores da cidade
TLF.: 252 866 277

VENDO
Vivenda T3

 em Cavalões.
TLM.: 918 323 168

ALARMES ATLÂNTICO
ADMITE:

Técnico de alarmes.
Rua S. João de Deus n.º 15

CONTACTO: 252 373 135

ALUGO
Garagen perto do 

Mini-Preço, Calendário.
TLM.: 918 154 587

ALUGA-SE
Restaurante todo equipado 

perto do Tribunal.
TLM.: 969 732 029

EMPRESA METALÚRGICA EM V. N. FAMALICÃO PRETENDE RECRUTAR
(ENTRADA IMEDIATA)

TORNEIRO/ FRESADOR CNC | TORNEIRO/ FRESADOR DE MÁQUINAS 
CONVENCIONAIS (Com pelo menos 3 anos de experiência profissional na área)

OFERECEMOS:
- Vencimento compatível c/ a experiência
- Prémios de produtividade e Formação profissional
- Cantina própria

CANDIDATURAS PARA: Rua do Carvalhinho, 25 - Apartado 5012 | 4760-648 Lousado
TLF.: 252 490 020 | FAX: 252 490 029 | rh@cmw.pt

EMPRESA METALÚRGICA EM V. N. FAMALICÃO 

PROCURA:
Reformados (área da maquinação) para 

funções a tempo inteiro ou parcial.
CANDIDATURAS PARA: Rua do Carvalhinho, 25 - Apartado 

5012 | 4760-648 Lousado |TLF.: 252 490 020 
FAX: 252 490 029 | rh@cmw.pt

MARIA PEREIRA
Consultas de Tarôt

Quiromancia (leitura 
de mãos). Ajuda a 
resolver todos os 
seus problemas.

TLM.: 915 017 267

CAVALHEIRO
60 ano, vida confortável. 

Pretende conhecer senhora 
para uma boa amizade.

TLM.: 917 760 972

VENDO
Comercial Renaut, 1900 Disel 

Ano 2000. Vidros eletricos, ABS. 
Entrego c/ registo onde quiser. 

Melhor oferta.
TLM.: 927 133 661

25 ANOS DE ATIVIDADE

EMPRESA 
CERTIFICADA

ANUNCIE 
AQUI!
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HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140
LOIRA CÉLIA 

Rainha do O natural.
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

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

BONEQUINHA 
DE LUXO

19 ANOS | FOTO REAL
Elouquece os homens

 de bom gosto e 
sastisfazer os seus 
desejos em lingeri. 
Todos os dias das
 9h00 às 22 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

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 
Morena clara, sexy, belo 

corpo, rosto delicado, estilo 
namoradinha ou puro sexo. 

Oral incrível para
 homens de bom gosto. 

Prazer do inicio ao fim. Todos 
os dias das 9h às 22h00.

TLM.: 919 643 991

A ADORÁVEL 
PORTUGUESA
Divorciada, meiga e sensua. 
Peito XXL, coxa grossa, oral 

ao natural divinal e 69 guloso.
Todos os dias.

TLM.: 917 392 262

SIMONE
Combinação perfeita para 
o teu dia. Muitos beijinhos, 

relação envolvente c/ 
acessórios e massagem. 

Todos os dias.
TLM.: 915 637 044

PORTUGUESA 
Quarentona, meiguinha e 

carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

LENA
Super delicasa, corpinho de 
sonho, meiga e safada. Faço 
deslocações a moteis, hoteis, 

festinhas, jantares e férias. 
Todos os dias. Venha 

disfrutar de momentos únicos.

TLM.: 915 104 229

VIVIANE
Boca de Mel. Desfrute de

 bons momentos em 
ambiente envolvente e 

relaxante. Oral delicioso, 69, 
carícias. Com vídeo erótico. 
Não atendo privados e fixos. 

TLM.: 913 441 183

RELAX RELAX RELAX RELAX

ANÚNCIE AQUI!

1.ª VEZ 
PORTUGUESA
Olá sou uma portuguesa, 
loira, 35 anos, sensual, 

meiga e atrevida. Completa 
oral ao natural, massagens 
relaxantes. Deslocações a 

hoteis. Foto real. Sem 
enganos. Venha comprovar.

TLM.: 967 599 723

TRAVESTY
 PÉROLA NEGRA

1.ª vez, foto real, dote 
de ferro, corpo danone, 

O natural, completa, com 
massagem, leitinho 
e duche. 24 horas.

TLM.: 910 676 919  

1.ª VEZ
24 anos, mega novidade, 

O natural, 69 beijinho 
atrevido u cama, foto real. 
Venha-me experimentar. 
Atendo em lingeri. Tudo 
nas calmas c/ beijinhos.
TLM.: 919 417 194

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

TLM.: 917 695 497

50CUENTONA
Recebe só alguns cavalheiros 

de segunda a sábado das 
10 às 21 horas. Só este mês.
TLM.: 913 590 701

INDIAZINHA
DE VOLTA

Amazonense, 
doce menina, 

meiga, 
carinhosa,
 O natural, 

69 delicioso, 
pele macia, 
safadinha s/ 

pressas.
910 735 530

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem, 

toda nua, toda sua, 
ambiente discreto. 

Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

NOVIDADE
Boa como o milho, peito 

XL, Oral ao natural, 
estilo namoradinha. 

Adoro beijar. 
Atendimento a cavalheiros 

de bom gosto.
 Sem enganos.

TLM.: 913 590 643

TRAVESTY 
PORTUGUESA
Boazona, bronzeada, 

faço massagem 
relaxante. Foto 

verdadeira. Nada 
de enganos.

TLM.: 925 547 116

RELAX




