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EDITORIAL
BALANÇO
POSITIVO

Este é o último Boletim Municipal do mandato
autárquico que termina no último trimestre deste
ano. Chegados a este ponto, faço um balanço
francamente positivo do exercício que iniciámos
em 2013 na Câmara Municipal. Os compromissos
que assumimos com os famalicenses estão
cumpridos praticamente na sua totalidade. É
verdade que há muitas obras em curso, mas
estão no terreno e é garantido que dentro
de poucos meses estarão concluídas e que
os famalicenses vão ganhar equipamentos e
espaços públicos novos, essenciais ao bemestar do seu dia-a-dia. Nesta edição do Boletim
Municipal, olhamos de forma mais particular
para os últimos meses deste exercício e damos
conta do significativo incremento da qualidade
de vida que Famalicão conheceu recentemente
por via de um conjunto de equipamentos e
investimentos que foram concluídos. Como tenho
afirmado por diversas vezes, a construção de
um município faz-se obra a obra, programa a
programa, projeto a projeto, com o contributo
de todos os artífices que são os famalicenses.
O que está publicado neste boletim é o reflexo
de uma pequena parte da dinâmica que está
imprimida em Vila Nova de Famalicão e que é
a maior garantia de futuro. O Concelho está em
velocidade cruzeiro, a um ritmo que só pode
conduzir a um melhor amanhã. Da minha

parte, foi um prazer ter dado o meu contributo
para o crescimento de Famalicão ao longo dos
últimos anos enquanto autarca. Agradeço aos
famalicenses a oportunidade dada e, como
cidadão famalicense apaixonado pela sua terra,
continuarei a pugnar sempre pelos superiores
interesses do nosso concelho.
Bem hajam!
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ANIMA-TE
FAMALICÃO
Vila Nova de Famalicão foi um dos primeiros municípios do país a promover o reencontro dos
cidadãos com a cultura em segurança, com o Anima-te 2020, um programa de verão ao ar livre que
se revelou um verdadeiro sucesso.
Este ano, Famalicão decidiu repetir a fórmula do “Anima-te” e convida mais uma vez as pessoas a
saírem de casa e a desfrutarem de uma programação sociocultural eclética e de qualidade com
todas as condições de segurança.
O Anima-te vai decorrer nos meses de junho, julho e agosto, com mais de 80 espetáculos entre
concertos, teatro, cinema, espetáculos circenses, entre muitos mais.

“Os Famalicenses
e o Ambiente
agradecem”
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VIA CICLO
PEDONAL:
A PÉ OU DE
BICICLETA
PARA
EXERCITAR OU
DESCONTRAIR
CARATERÍSTICAS
. Pavimento regular betuminoso e com declives
suaves;
. Disponível para utilização durante todo o ano;
. Acessível a pessoas com mobilidade reduzida;
. Interdita ao uso de veículos a motor (motociclos,
carros, tratores);
. Permitido a bicicletas elétricas;
. Velocidade máxima 20 Km/hora;
. Cruzamentos com estradas devidamente
sinalizadas;
. Cruzamentos com a rede viária principal (EN
204 e ER 206) com colocação de semáforos (a
aguardar autorização do IP).

Moniz Ferreira

Os famalicenses já têm ao seu dispor uma via
ciclo pedonal com condições de excelência
para a mobilidade sustentável, mas também
para a prática desportiva ou simplesmente
para lazer. O antigo trajeto dos comboios, que
encerrou em 1995, dá agora lugar às pessoas
que a pé ou de bicicleta podem desfrutar
de um percurso com rio, árvores, campos,
passadiços, hortas e animais. Com uma
extensão de perto de 11 quilómetros, a via ciclo
pedonal atravessa as freguesias de Vila Nova
de Famalicão, Brufe, Louro, Outiz, Cavalões e
Gondifelos, seguindo depois no concelho da
Póvoa de Varzim.

“Experimentei hoje,
adorei.”

Ana Maria Matos Fonseca
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“Parabéns Famalicão está a
ficar ainda mais bela por isso
escolhi viver e trabalhar em
Famalicão”.
Hortense Alecrim

“Muitos parabéns. Excelente
trabalho. Um orgulho viver em
Famalicão”.
Rui Almeida

PRAÇA
MERCADO
MUNICIPAL

aberto de segunda
a sábado
praca.mercadofamalicao

Acompanhe online, visite presencialmente!
A nova Praça de Famalicão foi inaugurada no dia 25 de abril, mas antes disso já era possível
conhecer o espaço e os seus protagonistas através do site em www.pracafamalicao.pt.
O portal oferece aos visitantes uma viagem digital completa pelo novo espaço comercial, cívico e
cultural de Famalicão e alarga inclusivamente o conceito do mercado para lá das paredes físicas do
espaço.
Aqui, os visitantes podem encontrar os comerciantes e produtores que estão no renovado mercado
municipal, mas também descobrir outros produtores/agricultores de Famalicão das mais variadas
freguesias do concelho que vendem os seus produtos.
Intuitivo e dinâmico, permite uma viagem muito próxima da realidade ao espaço através de uma
planta de organização com a identificação de todos os negócios e seus agentes e contactos,
possibilitando uma perceção clara da organização e localização dos espaços, bancas e lojas.
De design simples e atrativo o site disponibiliza também um separador com informação sobre a
história deste emblemático edifício e da sua reabilitação/requalificação arquitetónica, assim como
todas as notícias e eventos associados ao espaço.
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“Esta Praça é claramente
um dos projetos que marca
a vida e a história de
Famalicão. Marca pela maisvalia que representa, por ser
uma verdadeira ferramenta
ao serviço de Famalicão e
símbolo da força e da energia
dos famalicenses”.
Presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha

08

SAÚDE
E BEM-ESTAR
COM O
FAMALICÃO
EM FORMA

Mais informações sobre o
“Famalicão em Forma” através
do número 252 320 954 ou do
email desporto@famalicao.pt.

Desde outubro de 2020 que o “Famalicão em
Forma” extravasou o palco de treinos do Parque
da Devesa e passou a incluir as freguesias de
Ribeirão, Joane e Oliveira de São Mateus nos seus
planos de exercício físico.
O programa desportivo é promovido gratuitamente
pela Câmara Municipal para promover a prática
regular de atividade física entre a população.
De uma forma geral, o programa começa por
avaliar o estado de saúde de cada pessoa, com
a realização de uma avaliação inicial que incluiu
a análise da composição corporal, da função
respiratória e cardiovascular e a caraterização
dos comportamentos e estilos de vida adotados;
prescreve exercício físico de acordo com as
necessidades e características de cada um e
disponibiliza acompanhamento e orientação nos
treinos, dando conselhos e dicas, sempre com o
auxílio de técnicos especializados.
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“Famalicão em forma, uma
boa maneira para descontrair
e fazer exercício físico ao ar
livre.”
Natália Faria 46 anos, Lagoa

“Depois da rotina do dia de
trabalho, é a melhor forma
para quebrar essa rotina.”
Filipe Fernandes 34 anos, Vila Nova de
Famalicão

“Melhor forma de fazer
exercício físico ao ar livre e
com acompanhamento.”
Sérgio Rocha 46 anos, Vila Nova de
Famalicão
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DESENVOLVIMENTO
À BOLEIA DA
CULTURA
Qualidade de Vida também passa pela dimensão
cultural.
Catorze entidades artísticas do concelho de Famalicão estão a promover um conjunto de ações
culturais em regime de cocriação com a comunidade, envolvendo a população em iniciativas de arte
urbana, circo, teatro, música, dança, artes performativas e laboratórios, com o objetivo de promover a
inclusão através da arte.
O projeto HÁ CULTURA | CULTURA PARA TODOS é promovido pelo Município de Vila Nova de
Famalicão e cofinanciado pelo NORTE 2020, através do Fundo Social Europeu (FSE). Está inserido no
programa estratégico de descentralização cultural do município para alavancar o desenvolvimento
do concelho através da formação de uma cidadania mais ativa e esclarecida, incentivando o
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais.
Refira-se que projeto HÁ CULTURA iniciou em 2019, desenvolvendo-se em conjunto com as Comissões
Sociais Inter-Freguesias (CSIF) existentes no concelho, cobrindo todo o território com ações artísticas
para vários públicos.

AÇÕES EM CURSO

PARCEIRO: MOMENTO – ARTISTAS
INDEPENDENTE
Se o Mundo acabasse amanhã, o que eu faria
hoje?
Tipologia: artes performativas (teatro, música e
dança)
Público-Alvo: pessoas portadoras de deficiência,
população sénior e pessoas em risco de exclusão
social
Freguesias Abrangidas/CSIF: Bairro, Delães,
Carreira, Bente, Ruivães e Novais.
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PARCEIRO: A CASA AO LADO
Arte’ID
Tipologia: arte urbana / pintura mural
Público-Alvo: população sénior (+65)
Freguesias Abrangidas/CSIF: Lousado, Esmeriz*
e Cabeçudos (*não estão a trabalhar com esta
freguesia, devido a conflito com o projeto Urban
Youth d’A Casa ao Lado)
Período de Implementação: abril a agosto de 2021

PARCEIRO: FÉRTIL ASSOCIAÇÃO CULTURAL
Diálogo
Tipologia: teatro, vídeo e música
Público-Alvo: jovens e adultos em situação de
desemprego
Freguesias Abrangidas/CSIF: Gondifelos, Cavalões,
Outiz e Louro
Período de Implementação: abril a agosto de 2021

PARCEIRO: TEATRO DA DIDASCÁLIA
Todos Somos Paisagem
Tipologia: artes performativas, artes plásticas e
botânica
Público-Alvo: jovens no início da adolescência,
jovens «nem/nem», adultos em situação de
desemprego e reformados.
Freguesias Abrangidas/CSIF: Joane*, Pousada
Saramagos, Mogege, Vermoim (*apenas irão
trabalhar com esta freguesia)
Período de Implementação: abril a novembro de
2021
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FAMALICÃO
INCLUSIVO
CENTRO DE
RECURSOS
EDUCATIVOS
Famalicão é o lugar de todos
O Município é um parceiro atento e ativo de muitos pais e cuidadores de crianças do concelho
com Necessidades de Saúde Específicas (nomeadamente com comprometimento severo motor e
cognitivo), procurando capacitá-los com um conjunto de respostas - meios humanos, materiais e
organizacionais – que lhes permita superar as àreas de menor realização e potenciar as de maior
realização. Tendo consciência da importância desta resposta, bem como da necessidade de facultar
propostas e oportunidades de forma equitativa, o Município pretende colaborar de uma forma ativa e
interventiva. Surge assim, fruto do trabalho em rede realizado no âmbito da Rede Famalicão Inclusivo
a concetização do Centro de Recursos Educativos instalado no CIEES, em Vale S. Cosme.
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O Centro de Recursos Educativos tem
essencialmente como objetivos promover meios
para o desenvolvimento de competências e
capacitação a alunos com Necessidades de
Saúde Específicas, independentemente das suas
limitações, no sentido de melhorar a qualidade
e bem estar de vida; Apoiar e contribuir para o
desenvolvimento integral dos alunos, jovens, mas
também dos pais/cuidadores, dando resposta em
diversas áreas; estabelecer ações de comunicação
que informem e capacitem os famalicences para
um crescer e aprender em equidade e garantir o
acesso a serviços e diversas terapêuticas.

Público–alvo
Crianças e Jovens a frequentar a rede escolar
e solidária do Municipio que necessitem de
medidas de suporte à aprendizagem: universais,
seletivas e adicionais; Crianças acompanhadas
e referenciadas para a intervenção da Equipa
Local de Intervenção (ELI); Jovens e adultos que
frequentam as instituições do concelho no âmbito
da Deficiência.
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SANEAMENTO
BÁSICO
INVESTIMENTO
NA QUALIDADE
DE VIDA
O concelho de Famalicão está em constante evolução,
desenvolvimento e crescimento, atraindo para o território pessoas e
empresas, que escolhem o concelho para concretizarem o seu projeto
de vida.
Neste sentido, o setor do Saneamento Básico carateriza-se pela
constante necessidade de investimentos em obras e melhoramentos.
O território tem beneficiado de grandes melhorias infraestruturais,
realizando um trabalho contínuo de ampliação das redes de
saneamento e, consequentemente, aumentando a população
abrangida por este serviço.
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A PERCENTAGEM

2017
83%
A REDE
2017
2021

2021
90%
660 KM
759 KM
“Nunca na história de
Famalicão, em quatro anos,
foi feito um tão grande
volume de obra de água
e saneamento com esforço
municipal, isto é, com
montante do orçamento
municipal.”
“A autarquia está a fazer um
esforço muito maior, uma vez
que esta rede serve menos
fogos do que servia no
passado. Porque estamos a ir
agora à população que está
mais dispersa, isso significa
mais esforço municipal.”
Presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha
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MELHORES
ACESSIBILIDADES
PARA TODOS!
Ao longo deste mandato, a Câmara Municipal investiu quase
sete milhões de euros em obras da rede viária municipal. Foi um
investimento que saiu diretamente dos cofres do município para as
freguesias do concelho.
Ao todo foram executadas quase 300 intervenções que envolveram
muitas centenas de ruas, travessas, avenidas e caminhos ao longo do
território famalicense.
Requalificações, ampliações de vias, pavimentações, construção de
passeios, muros de suporte, execução de rotundas e muitas outras
intervenções foram realizadas ao longo de centenas de quilómetros.
Para além do investimento direto a autarquia apoiou ainda a
execução de dezenas de obras através da oferta de materiais, como
toneladas de betuminoso, cimento e areias, entre outras matérias
primas.
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ESTACIONAMENTO
GRATUITO
NO CENTRO
URBANO
Famalicão é certamente uma das cidades do país que oferece mais lugares de estacionamento
gratuito no núcleo urbano. O objetivo desta aposta do município é dar resposta às necessidades
dos famalicenses atraindo-os ao centro para que possam fazer as suas compras, passear e conviver,
dando vida e dinâmica à cidade.
Para além dos parques municipais, os famalicenses dispõem ainda de muitas centenas de lugares de
estacionamento gratuito nos parques públicos do Auchan e do E-Leclerc.

Parque do
Campo da Feira
800 lugares
(exceto
à quarta-feira)

GRÁTIS

Parque
provisório da
Antiga Central
de Camionagem
150 lugares

Parque da
Devesa junto
à Central de
Camionagem
347 lugares

Parque
da Casa das
Artes
108 lugares

Parque
Estádio Municipal
(Rua S. Julião)
50 lugares

Parque da
Devesa (Citeve)
150 lugares

Parque da
Estação
70 lugares

(gratuito para
detentores de titulo de
transporte público)
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SUSTENTABILIDADE
TRANSPARENTE
O Relatório de Sustentabilidade e Responsabilidade
Social de Famalicão foi apresentado em março.
Através do Relatório de Sustentabilidade e Responsabilidade Social de Famalicão, a Câmara
Municipal faz um exercício de total transparência dando a conhecer a atividade municipal de uma
forma integrada e global, evidenciando o seu contributo para a promoção da sustentabilidade e
da responsabilidade social no território, dando conta do que está a ser feito e como está a ser feito,
onde são investidos os recursos (financeiros, materiais ou humanos) e como se está a cumprir o plano
estratégico delineado.
A estrutura do último Relatório, que é referente a 2020, assenta nos 4 pilares da sustentabilidade –
governança, economia, social e ambiental. Os dados são referentes aos anos de 2018 e 2019.

O APLAUSO DA OCDE
Na apresentação pública do documento, que
decorreu via digital no dia 2 de março, o
diretor-geral de Desenvolvimento e Cooperação
da OCDE (Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico), Jorge Moreira
da Silva, elogiou o Município de Vila Nova
de Famalicão pela preocupação que tem
demonstrado com as questões do desenvolvimento
sustentável, numa altura “em que ainda não
existem assim tantos municípios que tenham
abraçado esta causa”. O representante da OCDE
salientou ainda o “papel determinante” que os
municípios têm em todo este processo e elogiou
o trabalho até agora desenvolvido nesta área
pela autarquia famalicense, revelador de “um
grande espírito de transparência e de uma grande
vontade de envolver os cidadãos”.
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ALGUNS DADOS
Comissões Sociais Inter-Freguesias
Famalicão Comunitário

Balcão Único de Atendimento

13546
11262

Geral

Tesouraria

10399
13206

Obras Particulares

16031
14596

Águas e Resíduos

3964
4130

2019

Tempo Média de Espera

00:05:51

00:07:04

Satisfação

100%

90%

2018

Prazo médio de pagamentos VNF

12

12

12

12

10

11

10

13

1º trimestre
(dias)

2º trimestre
(dias)

3º trimestre
(dias)

4º trimestre
(dias)

2018

2019

Consulte
aqui o
documento
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croafamalicao

CENTRO DE
RECOLHA
ANIMAL DE
FAMALICÃO
BATE RECORDES
NA ADOÇÃO

Com perto de 5 mil gostos, a
página de facebook do CROA
tem sido um instrumento
importante na divulgação
dos serviços do CROA, assim
como, na promoção da
adoção de animais.

Desde o início de 2021 até ao mês de maio foram adotados no Centro de Recolha Animal (CROA) de
Famalicão mais de 170 animais, um número muito positivo e que promete bater recordes, depois de,
em 2020, o equipamento ter promovido a adoção de 565 animais.
De resto, nos últimos anos o CROA de Famalicão tem vindo registar um aumento do número de
animais adotados, sendo que passou de 433 animais adotados em 2017 para 565 em 2020. Este dado
colocou Vila Nova de Famalicão no pódio dos CROA com mais animais adotados a nível nacional,
posicionando-se em segundo lugar, logo atrás de Lisboa que conseguiu promover a adoção de 863
animais.
Entretanto, o CROA de Famalicão já recolheu, este ano, 213 animais da via pública, 45 dos quais
tinham tutor.
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UMA NOVA CASA
PARA OS ANIMAIS
ERRANTES
O município tem a decorrer a bom ritmo as obras
de construção do novo Centro de Recolha Oficial
Animal que vai nascer junto às instalações atuais
do Canil Municipal, numa área de cerca de 5500
metros quadrados.
Será um equipamento de qualidade que dotará
o concelho de um espaço com condições para
acolhimento e tratamento de animais errantes.
Estará equipado com cerca de 80 boxes para
cães, 45 para gatos e 4 para outras espécies.
Melhorar os objetivos sanitários, controlar doenças,
melhorar o bem-estar animal e segurança da
população, melhorar as condições de trabalho
e a funcionalidade do espaço atualmente
existente são preocupações que estão na base
da construção deste novo equipamento.
Recorde-se que a autarquia inaugurou em junho
de 2019 o Parque Canino em Sinçães, junto
à Casa das Artes. Um espaço com uma área
de 288 metros quadrados e um investimento
de 12.100 euros.
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01 Quadrilátero Cultural – Concerto de
Dada Garbeck, em Seide S. Miguel ....
02 Inauguração Praça - Mercado Municipal
25/04/2021
03 12 de Maio de 2021
04 Inauguração da Cozinha Experimental
com a Chef Lígia Santos ....
05 Vacinação Covid-19 08/04/2021
06 Mês da Família ...
07 Regresso às Aulas, Escola Básica
Conde S. Cosme 15/03/2021

MOMENTOS
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COMÉRCIO
DA VILA
A SUA LOJA EM
SUA CASA
O Marketplace - Comércio da Vila é uma iniciativa de âmbito local, promovida pela ACIF em
parceria com o Município de V. N. Famalicao que tem como objetivo dinamizar e integrar o
ecossistema comercial da cidade.
É uma montra digital do comércio de Famalicão, mas também uma loja virtual onde os comerciantes
mostram e vendem os seus produtos e serviços.
Através do Marketplace - Comércio da Vila, todos os consumidores podem aceder a produtos e
descontos, obter informações, realizar encomendas, escolher um prestador de serviços para as
entregas e utilizar todas as formas de pagamento, incluindo as novas cashless e contactless.
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VANTAGENS:
PROMOÇÕES
E DESCONTOS,
PAGAMENTOS
INTEGRADOS E
ENTREGAS DELIVERY

Para além das promoções e descontos para
os consumidores, a aplicação tem associado
um cartão para pagamentos com “tecnologia
revolut” que permite carregamentos e a sua
utilização nos equipamentos municipais, com as
piscinas ou Casa das Artes.
A aplicação integra um serviço delivery que
permitirá em breve “entregas em apenas duas
horas”.

ADESÃO
DE COMERCIANTES
Os comerciantes que queiram ver a sua loja no
Comércio da Vila devem preencher o formulário
de adesão disponível no site da ACIF,
em www.acif.pt. A adesão é gratuita, assim como
a permanência na plataforma durante os primeiros
seis meses.

ADESÃO
DE CONSUMIDORES
A adesão ao Marketplace desenvolve-se a partir
da aplicação Comércio da Vila que está disponível
para download gratuito nos sistemas operativos
Android e IOS a partir da Play Store e App Store,
respetivamente. Basta um simples registo, sem
custos, para ter acesso às lojas de Famalicão em
sua casa.
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“PRODUTO
QUE É NOSSO”
É BOM
Selo Made IN Famalicão reconhece qualidade
Produto que é Nosso é um programa de Incentivo ao Consumo de Produtos Locais e Endógenos
que pretende reconhecer e evidenciar os produtos locais de Vila Nova de Famalicão, contribuindo
fortemente para a sua promoção e alargamento das redes de distribuição e comercialização.
Integram-se neste programa os produtos do setor agroalimentar, agrícolas e transformados, que se
enquadrem na tipologia de produtos e nos critérios de avaliação e reconhecimento estabelecidos.
Os produtos que cumpram os critérios definidos no normativo para a gestão e dinamização deste
programa serão reconhecidos com a atribuição do “Selo Made IN Famalicão – Produto Que é
Nosso”.
No desenvolvimento desta ação, o Município conta com a colaboração das cooperativas agrícolas
Fagricoop e Frutivinhos.
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www.famalicaomadein.pt

Aqui encontra os “Produtos que é Nosso” e
os contactos dos fornecedores no Portal do
Famalicão Made IN.
Aqui encontra o formulário para os produtores se
candidatarem à obtenção deste selo de qualidade
deve preencher formulário disponível.

Ao longo do ano, o
município estabelece
parcerias com várias áreas
comerciais existentes no
concelho que resultam em
campanhas periódicas de
venda de produtos nesses
estabelecimentos.
Fique atento ao Produto que
é Nosso.
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FAMALICÃO
CONSEGUIU
ARRECADAR
PERTO DE 34
MILHÕES DE
EUROS DO
PORTUGAL
2020

O município de Famalicão conseguiu captar
para o território perto de 34 milhões de
euros através de vários projetos que foram
aprovados aos Fundos Europeus Estruturais e
de Investimento, no âmbito do Portugal 2020.
A capacidade do município de aproveitamento
das oportunidades dos fundos comunitários
é mais patente se se comparar com o valor
arrecadado no anterior quadro comunitário –
o QREN 2007-2013 – que foi de 29 milhões de
euros, menos cerca de cinco milhões de euros.
O investimento conseguido foi canalizado
para um conjunto de intervenções que estão a
decorrer no concelho e vão mudar a face de
Famalicão num futuro muito próximo.
Trata-se de obras como, entre outras,
a reabilitação do Mercado Municipal, do
Centro Urbano, do Teatro Narciso Ferreira, da
rede urbana pedonal e ciclável, incluindo a Via
Ciclo Pedonal Póvoa de Varzim – Famalicão.
Destaque ainda para a aprovação do projeto
“Life Pateiras - Natural Adapt 4 Rural Areas”,
ao programa Life dirigido diretamente pela
União Europeia. Neste âmbito Famalicão
conseguiu arrecadar mais um milhão de
euros para as Pateiras do Ave, em Fradelos,
através de um projeto que proporcionará uma
intervenção de grande montante naquele
complexo natural.

MARCA HISTÓRICA
Com este volume de financiamento foi possível
executar investimentos de cerca de 52 milhões
de euros. Isto significa que aos 34 milhões de
euros dos fundos comunitários conseguimos
adicionar 18 milhões de fundos municipais e isso
foi a razão principal para que conseguíssemos
captar os apoios. A capacidade do município
de investir nestes projetos, de alocar os seus
recursos próprios e a sua capacidade de
endividamento é que permitem a captação
deste enorme volume de fundos comunitários.
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“As oportunidades
comunitárias não se repetem.
Se no tempo certo, não
soubermos aproveitar
as oportunidades, elas
dificilmente se repetirão.”
Presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha
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MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
Todos os processos urbanísticos submetidos
e acompanhados online.
Desde o passado mês de abril que todos os processos urbanísticos do município de Famalicão
são submetidos online, através do novo balcão de atendimento digital, uma ferramenta destinada
a profissionais do setor que permite a instrução de processos de obras, o seu acompanhamento, o
esclarecimento de dúvidas e a sua atualização sempre que necessário.
O novo balcão de atendimento digital do urbanismo veio assim facilitar e simplificar o acesso
aos serviços municipais de uma área marcadamente técnica sem prejuízo do rigor administrativo
necessário e em benefício da uma maior transparência municipal.
Depois de um registo simples, o utilizador pode efetuar os seus pedidos, carregar documentos,
preencher formulários e submeter processos, trocar mensagens e ver o histórico das suas ações. Esta
área de atendimento virtual do Urbanismo junta-se ao atendimento geral virtual do Balcão Único que
está disponível no mesmo endereço eletrónico e permite o acesso dos cidadãos a documentação,
ao acompanhamento dos seus processos e ao histórico das comunicações trocadas com o município.
A plataforma digital de atendimento geral do município já é utilizada regularmente por perto de mil
utilizadores registados.

O acesso ao Atendimento
Técnico do Urbanismo via
digital faz-se a partir do
Portal do Município, em
www.famalicao.pt, na área
Residentes, Balcão Virtual
(www.famalicao.pt/balcaovirtual).
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NOVA
ENTRADA
DIGNIFICA
CENTRO DE
ESTUDOS
CAMILIANOS

O Centro de Estudos Camilianos de Seide,
projetado pelo arquiteto Siza Vieira, tem ao dispor
dos seus visitantes uma nova entrada mais ampla,
mais digna e mais bela, percorrida entre jardins
mesmo diante da Casa do Nuno, a residência do
filho de Camilo Castelo Branco, onde o escritor
chegou a habitar numa fase final da sua vida. A
criação da nova entrada representa a conclusão
do projeto de Siza Vieira que, para além da
construção do Centro de Estudos, envolveu
um plano global de valorização do espaço
camiliano, com o arranjo urbanístico do Largo de
Camilo, construção do Centro Social e Paroquial,
requalificação da igreja paroquial e adaptação da
Casa do Nuno a sede da Junta de Freguesia.
Esta obra inclui-se numa candidatura cofinanciada
pelo Norte 2020, através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, no âmbito da operação
“ROTA CAMILO - VALORIZAÇÃO DA VISITA DE
SEIDE S. MIGUEL”, enquadrada na Estratégia de
Eficiência Coletiva PROVERE – Minho Inovação.
Para além desta obra em prol da valorização
da memória de Camilo Castelo Branco, decorrem
em Seide as obras de renovação e restauro da
Quinta e da Casa dos Caseiros, observando a
traça original do edifício. A intervenção insere-se
-se na candidatura «Rota Camilo: Valorização
da Casa-Museu e Cemitério da Lapa», aprovada
no âmbito do programa operacional Norte 2020,
sendo cofinanciada através Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER).
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BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Obras de ampliação e modernização melhoram
serviços.

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
vai ganhar novos espaços com a criação
de uma sala para audiovisuais, uma sala de
leitura informal para estudo de grupos, uma
nova área para albergar o espólio de Eduardo
Prado Coelho e a ampliação da sala de leitura
e outros serviços. As obras de ampliação
serão realizadas através da construção de um
prolongamento do edifício em pleno Parque
de Sinçães, em direção à Casa das Artes, com
ligações para circulação em vidro tratado do
ponto de vista acústico e térmico.
Para além das obras de ampliação, todo o
edifício, que conta quase com 30 anos de
existência, será remodelado, modernizado e
adaptado às novas exigências tecnológicas.
A obra foi adjudicada à empresa Costeira –
Engenharia e Construção SA por 1,6 milhões de
euros e um prazo de execução de um ano.
A autoria do projeto de remodelação pertence
ao arquiteto João Eduardo Marta, o mesmo
que assinou o projeto de construção do edifício,
em 1988.
A Biblioteca Municipal de Famalicão nasceu
em 1913, instalando na altura na cave dos
Paços do Concelho. Em 1987, entra para a
Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e um
ano depois é lançada a primeira pedra para
a construção do novo edifício, na presença
de Mário Soares. Passados quatro anos, a
1 de junho de 1992, é inaugurado o edifício
com 2400m2, situado em pleno espaço verde
do centro da cidade, o Parque de Sinçães. A
cerimónia associou-se às comemorações do
aniversário da morte do seu patrono Camilo
Castelo Branco e ao Dia Mundial da Criança.
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FAMALICÃO
VAI TER
UMA REDE
MUNICIPAL DE
TRILHOS DA
NATUREZA
O concelho de Vila Nova de Famalicão vai dispor
de uma Rede Municipal de Trilhos da Natureza
com a extensão de 62,3 quilómetros que irá dar a
conhecer o património natural e histórico-cultural
do território.
O projeto surge como produto turístico associado
ao desporto foi aprovado no âmbito da operação
do Provere Minho Inovação, do Programa
Operacional Norte 2020.

QUATRO PERCURSOS
PEDESTRES
PORTAS DA VILA
percurso circular
com 17,5 km que se
desenvolve em torno
de Vila Nova de
Famalicão. Percorre
o núcleo urbano,
ligando-o ao Penedo
da Moura e ao
Monte de Santa
Catarina
e à Ciclovia.

NINE-ARNOSO
percurso circular
com 14km que se
desenvolve nos vales
dos Rios Este e
Guisande, entre estas
duas localidades.

CAMINHOS DO AVE
percurso circular
com 15,8 km que
acompanha o rio
Ave desde o Parque
de Lazer Calça
Ferros ao mercado
e ponte sobre o rio.
No regresso percorre
as localidades de
Oliveira São Mateus,
Oliveira Santa Maria,
subindo à Capela
de Santa Tecla e
regressando ao
ponto de partida
pela freguesia de
Pedome.

GONDIFELOS
percurso circular
com 15km que se
desenvolve entre
as localidades de
Gondifelos, Gemunde
e o Castro de
Penices, sendo que
aproximadamente
um terço do
percurso decorre em
traçado comum com
a ciclovia.
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“Famalicão é a minha casa,
aqui sinto segurança e
confiança. Os famalicenses
são simpáticos, acolhedores,
benevolentes e pessoas cultas
e a cidade é linda, com os
seus parques verdes, o seu
comércio e as suas pessoas.
Aqui é o meu lugar, porque
Famalicão é a minha vida!”
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O MEU LUGAR!

Veja o vídeo

Natural de Carélia, no norte da Rússia, bem perto
da fronteira com a Finlândia, Zhanna Rolska,
chegou a Vila Nova de Famalicão há 12 anos.
“Cheguei a Portugal como turista, e percorri o país
desde Valença ao Algarve”, afirma sublinhando
que se apaixonou por Famalicão. “A minha mãe
que já cá vivia disse-me: Anda para Famalicão,
que vais gostar muito! E assim aconteceu”, recorda.
Licenciada em Economia, a moda e a costura
sempre a fascinaram. E foi em Vila Nova de
Famalicão que concretizou o seu sonho. “Aqui fiz
do meu hobbie o meu trabalho”. A pandemia da
Covid 19 trocou-lhe as voltas, mas o destino voltou
a sorri-lhe. “Tive que fechar o meu atelier de
costura, mas agora faço aquilo que amo”.
Zhanna Rolska trabalha atualmente com
peles naturais e colabora com o Museu de
Automobilismo e Moda de Málaga no restauro
de vestidos da alta costura e dos interiores dos
automóveis em tecido.
Em Famalicão encontrou o seu lugar e constituiu
família.
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OLHAR COM
HISTÓRIA
FAMALICÃO
– PÓVOA DE
COMBOIO
Investigação e texto de Joaquim Castro

Com o início do período de Regeneração em Portugal, em maio de 1851, dá-se o investimento nas
infraestruturas do país tendo em vista a aproximação de Portugal em relação à Europa desenvolvida
em termos de tempo-distância e em termos económicos.
Aguardava-se que o caminho de ferro fosse um estímulo para a economia do país, fornecendolhe meios para escoar a produção, unificando assim um território caraterizado por meios e vias de
transporte e comunicações muito arcaicos.
Em 1875 foi inaugurada a primeira linha ferroviária que alimenta a cidade de Famalicão (Linha
Ferroviária do Minho).
Em 12 de junho de 1881, numa outra orientação, chegava a Famalicão a linha da Póvoa, um
prolongamento da linha do Porto - Póvoa de Varzim que tinha sido inaugurada em 1875.
Este troço de caminho de ferro com cerca de 30 quilómetros, proporcionou o aumento das relações
comerciais e afetivas entre as duas regiões, desempenhando assim, por mais de um século um papel
fundamental no desenvolvimento das mesmas.
A extensão da linha da Póvoa até Famalicão encerrou os seus serviços no dia 23 de dezembro de
1995, após a CP considerar o seu encerramento a partir dos finais da década de 80 e início da
década de 90.
Nos dias de hoje o mítico troço da Póvoa de Varzim até Famalicão alberga uma Via Ciclo-Pedonal,
dando a conhecer as belas paisagens a quem lá passa, agora a pé ou de bicicleta.
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Companhia
A linha férrea do Porto à Póvoa e Famalicão inicialmente estava
sob a tutela da Companhia dos Caminhos de Ferro do Porto à
Póvoa e Famalicão. Em 1927 deu-se a sua fusão com a Companhia
do Caminho de Ferro de Guimarães, pois estas duas tinham uma
rentabilidade muito reduzida e não fazia sentido ambas operarem na
mesma zona do Pais. Assim nasceu a Companhia dos Caminhos de
Ferro do Norte de Portugal. Anos mais tarde, em 1947, todas as linhas
passaram para a alçada da Companhia dos Caminhos de Ferro
Portugueses.

Bitola estreita
Em 1930 procedeu-se ao alargamento
da bitola de 900mm para 1000mm
na extensão da linha da Póvoa até
Famalicão, pois era na altura a bitola
mais utilizada nas outras linhas de via
estreita. Os trabalhos duraram apenas
20 dias sem interrupção da atividade
ferroviária.
Verão
Dada a afluência da população na altura de
verão para a Póvoa de Varzim foi criado em
1935 um serviço de verão que permitia realizar a
ligação de Famalicão ate á Povoa de uma forma
bem mais rápida, durando apenas 50 minutos.
Também eram por vezes acrescentadas até duas
carruagens para essas ligações.
Memórias
Algum do material circulante na linha do Porto à Póvoa e Famalicão
encontra-se exposto no Museu dos Caminhos de Ferro de Lousado. É
possível visitar quatro exemplares de Locomotivas a Vapor:
• Locomotiva 6 PPV fabricada em 1874 pela Black Hawthorn em
Inglaterra. É a locomotiva mais antiga, existente em Portugal, da
época da inauguração das vias estreitas;
• Locomotiva PPF 14 fabricada em 1905 pela Henschel & Sohn na
Alemanha;
• Locomotiva CFG 6 fabricada em 1907 pela MachinemFabrik na
Alemanha;
• Locomotiva Norte 104 fabricada em 1931 pela Henschel & Sohn na
Alemanha;
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FAMALICÃO
AMIGO DO
DESPORTO
Município recebe galardão pelo quarto
ano consecutivo.
O Município de Vila Nova de Famalicão voltou
a receber, pelo quarto ano consecutivo, o título
de “Município Amigo do Desporto”, uma distinção
atribuída pela Associação Portuguesa de Gestão
do Desporto (APOGESD) em parceria com a
Cidade Social e com o apoio institucional da
República Portuguesa.
A atividade desportiva gratuita e orientada
para a população, nomeadamente com os
programas “Famalicão em Forma” e “Mais e
Melhores Anos”, inscrições e seguros dos jovens
atletas nas diferentes federações desportivas
suportadas pelo município, o apoio às atividades
das associações e coletividades, a ampliação e
modernização do parque desportivo do concelho
e a sua permanente manutenção, a promoção
de motricidade infantil e a organização de
múltiplos eventos desportivos são alguns dos
argumentos que valem a Vila Nova de Famalicão
este reconhecimento público nacional pelas suas
políticas e dinâmicas desportivas.

“Apostar no desporto é
apostar na qualidade de vida,
no bem-estar e na saúde dos
famalicenses” e que, por isso,
“esta é uma distinção que nos
deixa a todos muito satisfeitos
e certos de que este trabalho
não pode parar”.
Presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha

O PROGRAMA
O Programa MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO constitui uma rede de municípios portugueses, um
grupo de partilha de boas práticas, de benchmarking e de formação em relação ao modelo de
intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo assim
como dos resultados obtidos pelos municípios portugueses.
Trata-se também, de um sistema de reconhecimento público de boas práticas, através da atribuição
do Galardão “MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO”.

www.formar.pt/programas
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O DESPORTO COMO
ESCOLA DE VIDA
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão quer mais, mas
também melhor desporto. Uma campanha de sensibilização municipal
sobre a “Ética no Desporto”, promove os valores positivos que devem
nortear a prática desportiva fazendo do desporto uma verdadeira
escola de cidadania.
Composta por um conjunto de cinco cartazes dedicados a várias
temáticas, a iniciativa tem como objetivo chamar a atenção dos
agentes desportivos, mas também de toda a comunidade para a
importância da adoção de comportamentos éticos durante a prática
desportiva.
A ética no desporto refere como se devem comportar todos aqueles
que estão envolvidos na prática desportiva, ajudando a prevenir
comportamentos como a violência no desporto, o bullying, o racismo,
a xenofobia, a discriminação social, a dopagem, entre outros. A ética
no desporto promove o respeito, a honestidade e a lealdade.
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FIM DO
FIBROCIMENTO
NAS ESCOLAS
DO CONCELHO

A Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão está a concluir o processo de
remoção de fibrocimento nas escolas do
concelho. Depois de terminada a intervenção
na Escola Básica Dr. Nuno Simões, a autarquia
avançou para a retirada de amianto das
escolas básicas Júlio Brandão e D. Maria II. Os
três projetos foram aprovados pelo Norte 2020
e contam com financiamento através do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional.
No total, as intervenções implicaram um
investimento de cerca de 410 mil euros e
tiveram uma comparticipação de 345 mil euros.
A autarquia tinha já assumido a remoção
de fibrocimento na Escola Básica Conde
de Arnoso, investindo mais de 210 mil euros.
Também a Escola Básica de Ribeirão ficará
livre de amianto depois das obras de
requalificação e ampliação do edifício.
As intervenções contemplam a remoção dos
painéis da cobertura dos edifícios, que contêm
fibrocimento, sendo aplicados novos painéis
sandwich com isolamento térmico.
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ENSINO
PROFISSIONAL
É GARANTIA
DE MAIOR
EMPREGABILIDADE

Consulte
aqui os cursos
disponíveis

O Ensino profissional é um dos grandes desafios com que se depara o país e Vila Nova de
Famalicão vai à frente na promoção e valorização desta via de ensino que é cada vez mais, uma
opção de futuro para os nossos jovens.
O desenvolvimento depende diretamente da qualidade dos recursos humanos e isso depende da
existência de bons profissionais. Não há boas empresas sem bons técnicos. Não há bons ecossistemas
empresariais sem a competência das pessoas.
Território de afirmação e do conhecimento, Famalicão tem privilegiado a educação, a formação e a
qualificação profissional através de um trabalho impar da Rede Local de Educação e Formação que
tem trabalhado para garantir uma maior adesão e empregabilidade no ensino profissional através
de uma oferta formativa concertada e abrangente, tendo por base um rigoroso diagnóstico das
necessidades de formação das empresas da região.

Os alunos que estão prestes
a terminar o 9.º ano de
escolaridade têm agora
que escolher a via de
ensino que desejam e, em
Vila Nova de Famalicão,
mais de metade opta pelo
Ensino Profissional. A pensar
nesta procura, o município
famalicense disponibiliza
toda a informação sobre
esta oferta educativa aos
alunos e encarregados de
educação através do Portal
da Educação, em
www.famalicaoeducativo.pt.
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MUNICÍPIO
AMIGO DA
JUVENTUDE
A Câmara Municipal de Famalicão já integra
a Rede Nacional de Municípios Amigos da
Juventude, criada no final do ano de 2020 pela
Federação Nacional das Associações Juvenis
(FNAJ) com o objetivo de consolidar a ligação
e a cooperação entre o movimento associativo
juvenil e as autarquias.
A plataforma conta com a adesão de mais
de 70 municípios portugueses, traduzindo-se
numa rede de contactos e compromisso para
a implementação de políticas de juventude,
potenciadora de uma abordagem inovadora na
forma de encarar as questões da participação
jovem.
A adesão a esta rede pioneira eleva o atual
compromisso da autarquia famalicense com os
jovens do concelho, potenciando a criação de
mais e melhores políticas amigas da Juventude,
por meio da partilha de boas práticas, da
criação de estratégias e da promoção de
sinergias.
Refira-se que a FNAJ conta com mais de mil
associações juvenis na sua rede nacional,
envolvendo cerca de meio milhão de jovens.

FOI ATRIBUÍDO O
MAIOR VALOR DE
SEMPRE EM BOLSAS
DE ESTUDO
A Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão atribuiu em 2021, 364 bolsas de
estudo aos jovens famalicenses que frequentam
o ensino superior, quase mais cem do que
no ano anterior, o que representa um esforço
financeiro municipal no valor de 222.150 euros,
o maior investimento de sempre no apoio aos
alunos universitários.
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LOJA DO
CIDADÃO DE
FAMALICÃO
VAI SER UMA
REALIDADE

“Teremos em Vila Nova
de Famalicão uma Loja
do Cidadão à altura da
dimensão e dinâmica do
concelho que oferecerá as
condições que hoje não
existem para a prestação de
serviços públicos essenciais às
pessoas”.
Presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha

Espaço central com 3000m2 vai dar
qualidade ao atendimento público no concelho.
A Loja do Cidadão de Vila Nova de Famalicão vai ser uma das maiores do país e vai reunir as
duas conservatórias dispersas pela cidade (Registo Civil, Registo Predial, Comercial e Automóvel),
os dois serviços de finanças do concelho, a delegação local da Segurança Social e um Espaço
do Cidadão. As obras de construção do espaço, numa área central da cidade com cerca de 3000
m2, encontram-se em fase de conclusão, mediante um investimento de dois milhões de euros. A
entrada em funcionamento dar-se-á, previsivelmente, entre agosto e setembro deste ano. Os custos
da intervenção estão a ser assumidos pela autarquia em 80% do seu valor, sendo cerca de 20%
assegurados por fundos comunitários, através do Norte 2020.
A Loja do Cidadão de Famalicão vai ficar instalada no espaço da antiga superfície comercial Inô,
junto aos Paços do Concelho. Para o seu funcionamento foi estabelecido protocolo para a instalação
e gestão entre as partes envolvidas.

46

FAMALICÃO
TAMBÉM É
O LUGAR
DO ENSINO
SUPERIOR
UNIVERSIDADE
LUSÍADA
O projeto educativo da Universidade Lusíada
- Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão,
para além de integrar vários níveis de ensino,
correspondentes aos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos de Estudos,
conducentes à obtenção dos graus de Licenciado,
Mestre e Doutor, integra ainda um conjunto de
ações especializadas, que vão desde os cursos
de Pós-Graduação e de Especialização, cursos
de curta Duração, Livres, Técnicos e Formações
Especializadas que visam promover a qualificação,
a formação contínua e o aperfeiçoamento e/ou
reconversão dos cidadãos.

Rua José António Vidal, 81
4760-409 Vila Nova de Famalicão
252 303 600
www.cespu.pt
dir.essva@cespu.pt

Edifício da Lapa - Largo Tinoco de
Sousa, 4760 Vila Nova de Famalicão
252 309 200
www.fam.ulusiada.pt
info@fam.ulusiada.pt

CESPU - ENSINO
SUPERIOR CIÊNCIAS
DA SAÚDE
Na cidade de V. N. de Famalicão, a CESPU
iniciou a sua atividade no âmbito do ensino
superior politécnico, em 1997, com a criação
da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave
(ESSVA). Em Março de 2004, foi inaugurado,
o novo edifício da Escola Superior de Saúde
do Vale do Ave, que se constitui como uma
escola modelar para o ensino das ciências e
tecnologias da saúde.

47

IPCA – ESCOLA
TÉCNICA SUPERIOR
PROFISSIONAL
O IPCA está em funcionamento em São Cosme,
no Centro de Inovação, Investigação e Ensino
Superior (CIEES), com os Cursos Técnicos Superiores
Profissionais, nas áreas da Gestão, do Design, da
Tecnologia e da Hotelaria e Turismo. A escolha
da cidade de Vila Nova de Famalicão para o
funcionamento destes cursos prende-se, não só
com o objetivo de dar resposta às necessidades
das empresas da região em termos de recursos
humanos qualificados, mas também por esta
cidade ser o Município mais exportador do Norte
de Portugal e o terceiro do país, liderança que
detém já há vários anos.

Avenida de Tibães, nº 1199
4770-568 Vila Nova de Famalicão
253 601 100
www.uminho.pt
gcii@reitoria.uminho.pt

CIEES
Avenida de Tibães, nº 1199
4770-568 Vila Nova de Famalicão
253 802 209
www.ipca.pt
sa_tesp_famalicao@ipca.pt

UNIVERSIDADE
DO MINHO
Quase dois anos depois da sua chegada a
Vila Nova de Famalicão, a Universidade do
Minho (UM) é já uma presença consolidada
no território, afirmando a sua atividade através
do polo de investigação laboratorial instalado
no CIIES (Centro de Investigação e Inovação e
Ensino Centro de investigação da Universidade
do Superior de Famalicão), em Vale S. Cosme,
que conta já com 16 laboratórios, onde
trabalham neste momento 80 investigadores
em 40 projetos aprovados, representando um
financiamento global de 10 milhões de euros
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FREGUESIAS

O continuo desenvolvimento do território e a
qualidade de vida da sua população é uma
construção diária. Todas as obras contam, desde
as maiores, que infraestruturam o território às mais
pequenas que pavimentam caminhos, renovam
espaços desportivos e de lazer e disponibilizam
parques infantis, por exemplo. E não menos
importantes são as obras imateriais, que se
traduzem em dinâmicas sociais, culturais,
desportivas e educativas que fazem crescer
a comunidade como um todo e cada individuo
em particular.
É do Nosso Lugar que cuidamos em cada
intervenção e todas são importantes para
o dia-a-dia dos famalicenses.

01 GAVIÃO
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02 ARNOSO STA. EULÁLIA

03 CABEÇUDOS

05 AVIDOS

06 CRUZ

07 NOVAIS

09 GONDIFELOS

04 CARREIRA

08 BAIRRO

10 VALE S. MARTINHO

11 ARNOSO STA. MARIA
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12 LANDIM

13 FRADELOS

14 JOANE

15 PEDOME

17 CASTELÕES

18 OLIVEIRA S. MATEUS

19 RUIVÃES

20 VERMOIM

16 LOUSADO

21 OLIVEIRA STA. MARIA
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22 VALE S. COSME

23 ESMERIZ

01 Requalificação Adro da Igreja, Gavião
02 Rua da Resistência, Arnoso Sta. Eulália
03 Há Cultura para Todos ARTE’ID, Cabeçudos
04 Requalificação do Cemitério Paroquial, Carreira
05 Rua José Redrigues do Rêgo, Avidos
06 Cosntrução de Miradouro, Cruz
07 Construção do Centro Pastoral de S. Simão de Novais
08 Há Cultura para Todos Se o Mundo acabasse amanhã, o que eu faria
hoje, Bairro
09 Há Cultura para Todos Diálogo, Gondifelos
10 Reabilitação da Junta de Freguesia, Vale S. Martinho
11 Reabilitação da Sede de Junta, Arnoso Sta. Maria
12 Substituição de Cobertura da Sede de Junta, Landim
13 Saneamento na Rua D. Dinis, Fradelos
14 Pavimentação e alargamento Av. Padre Silva Rêgo, Joane
15 Capela Mortuária, Pedome
16 Construção de CicloPedonal, Lousado
17 Alargamento do Cemitério, Castelões
18 Pavimentação de Rua de Pocinhos, Oliveira S. Mateus
19 Há Cultura para todos Ensaio A Última Ceia, Ruivães
20 Pavimentação da Travessa Além do Ribeiro, Vermoim
21 Pavimentação Rua Casa Nova, Oliveira Sta. Maria
22 Inauguração da Iluminação do Campo de Jogos, Vale S. Cosme
23 Cosntrução de Capela Mortuária, Esmeriz
24 Rua N. Senhora de Fátima, Mouquim
25 Saneamento na Rua do Penedo de Moura, Vilarinho das Cambas
26 Pavimentação da Rua Dr. Carlos Araújo Chaves, Louro
27 Parque de Pitelas Ginásio ao Ar Livre, Mogege
24 MOUQUIM

25 VILARINHO DAS CAMBAS

26 LOURO

27 MOGEGE
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REVISTA
DE IMPRENSA
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08/01/2021

MAIOR FABRICANTE MUNDIAL
DE BOTÕES MORA EM
FAMALICÃO E ENFIA MAIS
UMA EXPANSÃO

10/02/2021

24/02/2021

CÂMARA QUER INSTALAR
CAMPUS DA PROTEÇÃO CIVIL
EM BAIRRO

FAMALICÃO GANHA NOVOS
TRILHOS PEDESTRES NA
NATUREZA, JUNTO A RIOS

02/03/2021

10/03/2021

FESTIVAL DE CINEMA
JOVEM DE FAMALICÃO EM
NOVEMBRO COM CONCERTO
DE CAPITÃO FAUSTO

ESPAÇOS VERDES NO
CORAÇÃO DE FAMALICÃO VÃO
DRENAR ÁGUA PARA EVITAR
CHEIAS

LOJAS SOCIAIS AJUDAM
FAMÍLIAS CARENCIADAS
EM FAMALICÃO

07/05/2021

10/11/2020

FAMALICÃO QUER CRIAR
CENTRO TECNOLÓGICO PARA
O SETOR METALÚRGICO
E METALOMECÂNICO NO
CONCELHO
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FAMALICÃO
YOUR PLACE
O MUNICÍPIO
NA SUA MÃO
Nunca foi tão fácil agendar uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, adquirir bilhetes para os espetáculos da Casa das Artes, iniciar um processo de adoção
de um animal, requisitar livros da biblioteca Camilo Castelo Branco ou ainda comunicar o serviço
da leitura da água ou solicitar a recolha de monstros domésticos. Agora tudo isto e muito mais está
à distância do telemóvel, com a nova aplicação “Famalicão Your Place”, já disponível para IOS e
Android.
O inovador serviço municipal arrancou em maio e veio contribui para a afirmação de Vila Nova de
Famalicão como uma Smart City.
O novo serviço foi desenvolvido no âmbito da estratégia B-Smart Famalicão, como resultado do
Plano Estratégico Famalicão Visão 25. A aplicação vem introduzir uma nova fórmula de relação
dos cidadãos com a autarquia, nomeadamente no que diz respeito à acessibilidade, proximidade,
portabilidade e rapidez facilitando o acesso a um vasto conjunto de serviços da autarquia.
A aplicação pode ser descarregada no Google Play e App Store sob o nome “Famalicão your place”.
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PAULO
CUNHA
No tempo dos dois últimos mandatos,
desempenhei funções autárquicas à frente da
Assembleia Municipal de V. N. de Famalicão,
tendo como presidente de Câmara o Dr. Paulo
Cunha, que decidiu não se recandidatar nas
próximas eleições.
Ponderado que em causa estão funções
executivas, a evidente popularidade, o
reconhecimento público de cidadãos de diferentes
orientações políticas, representantes empresariais,
associativos , trabalhadores e o gosto quase
devoto pela função, a decisão, para além de
surpreendente, revelou um desprendimento tão
singular, que não poderia deixar de o registar
nesta oportunidade.
Sei bem que o Dr. Paulo Cunha tem vida para
além da política, enquanto professor universitário,
advogado e mais. Não desconheço a apego
profundo à família, que nos últimos anos, pela
dedicação ao cargo, se viu privada por longos
momentos da sua presença. Mas tenho também
a certeza que a ponderação feita, pelo gosto
profundo e pela oportunidade única de servir
através de funções políticas o concelho que o viu
nascer, terá sido uma das mais difíceis e solitárias
da sua vida.
Quero agradecer-lhe a lealdade institucional
e pessoal, os ensinamentos, o respeito pela
Assembleia Municipal que ajudou a dignificar
atribuindo-lhe todos os recursos que lhe foram
solicitados e principalmente a amizade, que num
ou noutro caso também se encontra na política.
Resta-me por fim desejar-lhe, no que ao
futuro respeita, toda o sucesso e realização
relativamente aos desafios profissionais e até
políticos que decida abraçar. Fica mesmo assim
a certeza de que no que de si dependa e onde
seja, se manterá sempre ao serviço de V. N. de
Famalicão.
Presidente da Assembleia Municipal,
Nuno Melo
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VERTICAL
1. Valência do CIIES
2. Número de boxes que o novo Centro de
Recolha Oficial Animal irá ter para canídeos
3. Número de campos do Complexo
Municipal de Ténis
4. Número de árvores do centro urbano
6. Nova valência da Fundação Cupertino de
Miranda
12. A via ciclável e pedonal da cidade faz a
ligação da estação ferroviária
às …
14. Quarta freguesia visitada no Roteiro das
Freguesia

HORIZONTAL
5. Palavra chave que carateriza a obra da
nova Estação Rodoviária de Passageiros
7. Local da Nova Incubadora Famalicão
Made IN
8. Quilómetros da Ciclo-Pedonal Póvoa
Famalicão
9. Pessoa mencionada na rubrica “O meu
lugar”
10. Uma das freguesias que Ciclo-Pedonal
Póvoa Famalicão atravessa
11. Um dos serviços com qualidade
certificada
13. Número dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
15. Uma das freguesias que recebe os treinos
do Famalicão em Forma
16. Nome do lugar dos produtores locais no
Mercado Municipal
17. Anos de atividade do Famalicão Made in
18. Lugar onde será construído o Centro de
Atletismo de Famalicão

SOLUÇÕES
VERTICAL 1. Universidade do Minho; 2. Oitenta; 3. Quatro; 4. Quatrocentos e dezasseis; 6. Torre Literária; 12. Escolas; 14. Bairro
HORIZONTAL 5. Conforto; 7. Ciies; 8. Onze; 9. Komlan; 10. Gondifelos; 11. Ambiente; 13. Dezassete; 15. Joane; 16. Mercado dos Lavradores; 17. Seis; 18. Talvai

PASSATEMPO

14
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MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

JUNHO 2021

FAMALICÃO
E A COVID-19

A Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão não deixará de
responder com os meios que estiver
ao seu alcance a uma situação de
agravamento da emergência social
e sanitária em que vivemos e de
reorientar os recursos indispensáveis
à salvaguarda da saúde pública e
da dignidade das pessoas.
Paulo Cunha, Presidente da Câmara Municipal
02-12-2020
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Famalicão e a Covid-19

A resposta à
pandemia

01
FAMALICÃO E A COVID-19

4

Num ano em que todos os esforços
se voltaram para o combate e
prevenção da pandemia, também
o município de Vila Nova de
Famalicão se viu obrigado a reagir
e a adotar uma série de medidas
para salvaguardar, em primeiro
lugar, a saúde e o bem-estar dos
famalicenses, e antecipar o outro
lado desta crise sanitária provocada
pela Covid-19: o da crise social e
económica.
Que medidas foram essas? Qual o
seu impacto? Que peso tiveram no
orçamento municipal? A resposta a
estas e outras perguntas nas próximas
páginas desta publicação.

O reconhecimento
internacional

!
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Sabia que….
Com quase três milhões de euros, Vila
Nova de Famalicão foi o segundo município
da região Norte e o oitavo do país que,
entre março e setembro de 2020, mais
investiu em ações de combate e prevenção
à Covid-19?
Os números constam no relatório “Impacto
das medidas adotadas no âmbito da
COVID-19 nas entidades da Administração
Local do Continente” apresentado em
janeiro deste ano pelo Tribunal de Contas.

Em julho de 2020, a Organização das Nações Unidas
(ONU) e a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE) destacaram as
políticas sociais públicas de resposta à pandemia
adotadas pelo município de Vila Nova de Famalicão.
A ONU apontou Famalicão como um exemplo
internacional na introdução de medidas consideradas
inovadoras e recomendadas para resposta à Covid
-19 em áreas urbanas.
Por sua vez, a OCDE elogiou, entre outros pontos, o
apoio à produção e distribuição local, destacando a
criação, em conjunto com as entidades económicas,
de um marketplace para o comércio local – o
Comércio da Vila - e de um programa para incentivar
o consumo de produtos locais – Selo “Produto que é
Nosso”.

O plano da saúde pública

02

Vacinar.
A palavra
de ordem.

O trabalho desenvolvido no Centro de
Vacinação pela autarquia e pelos técnicos
municipais é um trabalho de enorme valor
para o bem-estar, segurança e conforto dos
utentes, mas também dos profissionais de
saúde. Só assim é possível desenvolver esta
tarefa que nos envolve a todos e a todos
diz respeito.
Paulo Cunha.
Presidente da Câmara Municipal

FAMALICÃO E A COVID-19
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O arranque do processo de vacinação trouxe confiança e esperança quanto ao futuro. Desde
que abriu, a 13 de fevereiro deste ano, e até início de junho, o Centro de Vacinação Covid-19 de
Famalicão já administrou mais de 56 mil vacinas.
A infraestrutura, que está localizada no CIIES – Centro de Inovação, Investigação e Ensino
Superior, em Vale S. Cosme, mediante uma parceria estabelecida entre o Município e o
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Vila Nova de Famalicão, conta com o apoio
de mais de duas dezenas de técnicos cedidos pela Câmara Municipal para acolhimento,
encaminhamento e orientação dos utentes.
A limpeza e segurança do espaço estão também entregues aos recursos humanos do município,
que cedeu também diverso equipamento logístico, administrativo e informático, bem como material
de higienização e proteção.
Mais recentemente, a autarquia avançou ainda com a contratação de mais de duas dezenas de
enfermeiros para reforçar e aumentar a capacidade de resposta do Centro de Vacinação.

Foi este o valor investido pela Câmara
Municipal na construção de um edifício de
apoio ao serviço de urgência do Centro
Hospitalar do Médio Ave (CHMA), em
Famalicão, para o combate à pandemia da
Covid-19.
O equipamento, com uma área aproximada
de 400 metros quadrados e com
capacidade para cerca de 35 pessoas,
entrou em funcionamento no final do
ano passado e centralizou o tratamento
e avaliação de doentes respiratórios,
assegurando a separação física completa
do restante serviço de urgência médicocirúrgica e criando condições para que o
hospital desenvolvesse as respostas médicas
aos doentes Covid-19, sem comprometer o
indispensável atendimento a todos os outros
pacientes.

O apoio
ao CHMA

150 mil euros.

+

Outras medidas:
. Programa Proteger Famalicão
• Criação de Hospitais de Retaguarda
• Implementação do Centro de
Rastreio
• Desinfeção do espaço público e do
mobiliário urbano
• Atribuição de um apoio
extraordinário aos Bombeiros do
concelho e ao Núcleo da Cruz
Vermelha de Ribeirão

7
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!
O outro lado
da pandemia
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A resposta social

Sabia que…
Em abril de 2020, a Câmara Municipal
reforçou a área social do município
com uma verba de cerca de dois
milhões de euros para dar resposta
às necessidades sociais decorrentes
da pandemia da Covid-19?
Paulo Cunha referia-se então a esta
alteração orçamental como “uma
almofada social que garante as
respostas necessárias a uma previsível
crise social e económica”.

FAMALICÃO E A COVID-19
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Para além das medidas de saúde pública e de combate e prevenção da Covid-19, a Câmara
Municipal tem em vigor um conjunto de ações, transversais a vários setores, para fazer frente aos
efeitos sociais e económicos da pandemia na comunidade.
É o caso do programa de apoio à renda Covid-19; do alargamento dos escalões de descontos
na fatura da água e saneamento que permite uma redução em média de 12 por cento no valor
final da fatura dos consumidores e do alargamento do desconto atribuído no IMI às famílias
com dois (40 euros) e três ou mais filhos (70 euros) aos casais com um dependente (20 euros).
Destaque ainda para os apoios concedidos às associações culturais e desportivas do concelho
e para algumas das medidas adotadas para apoiar o setor social, entre elas, a suspensão
do pagamento das tarifas fixas de água, saneamento e resíduos a todas as instituições de
solidariedade social existentes no concelho e a atribuição de um apoio financeiro anual
extraordinário, no valor total de 318 mil euros, para ajudar as IPSS a fazer face às despesas
associadas ao combate e à prevenção da Covid-19.

Apoios que
fazem a
diferença

9
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• Criação de um prazo excecional para
obtenção de bolsa de estudo
• Criação do Gabinete de Emergência Social
• Linha de Apoio Psicológico Covid-19
• Linha “Mais e Melhores Anos”
• Criação de uma bolsa de voluntários Covid-19
• Apoio no estudo em casa (distribuição de
material informático, refeições escolares em
regime de take-away)
• Projeto “Todos Por Todos”
• Oferta de tablets a todos os lares do
concelho

Esquadrão Covid

04

Pow!

Os superheróis dos
tempos
modernos

Campanha original
desafia cidadãos a
transformarem-se em
super-heróis.
Revista Sábado (10-11-2020)

FAMALICÃO E A COVID-19
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A avó Micas, o avô Zé, os pais Ana e Toni e os gémeos Leonor e Luís já são caras bem
conhecidas de todos os famalicenses. São as principais personagens do “Esquadrão Covid”, a
campanha de sensibilização lançada pela Câmara Municipal junto da comunidade famalicense
para a prevenção da Covid-19.
Particularmente dirigida ao público mais jovem, a campanha assenta na ideia de que qualquer
cidadão pode ser um super-herói na luta contra o vírus, o maior vilão dos tempos modernos.
Com ilustrações de Theresa Campos e bem ao estilo de uma história aos quadradinhos, o
“Esquadrão Covid” incita à proteção armada contra a Covid-19 com gel desifetante, máscara
de proteção e distanciamento social, com cada personagem a transmitir uma mensagem de
comportamento responsável.
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Retratos de uma pandemia

05

Retomar
Famalicão

06

O apoio à economia

!

Programa estará ativo até
ao final do ano de 2021.
Candidate-se em
www.famalicaomadein.pt

FAMALICÃO E A COVID-19
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Os efeitos da pandemia cedo se fizeram sentir na economia local.
O impacto económico das medidas de confinamento levou a Câmara Municipal a pôr em marcha
um conjunto de apoios direcionados para os empresários do concelho.
Para além das medidas anunciadas em finais de março de 2020, mais recentemente, a autarquia
e a ACIF lançaram o programa Retomar Famalicão que prevê a atribuição de um apoio
financeiro mensal correspondente a 50% dos encargos mensais com as faturas de energia e
ambiente aos operadores económicos do concelho que viram a sua atividade reduzida em virtude
da pandemia.
O apoio do Retomar Famalicão já chega a cerca de 350 empresas do concelho. Estima-se que
possa abranger cerca de 1000 empresas e implicar um esforço financeiro municipal que pode
chegar aos 2 milhões de euros.

Aqui tem o
seu pedido!

+
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Quase 50 mil refeições entregues e um
volume de negócios estimado a rondar o
milhão de euros.
É este o balanço do serviço de entrega
gratuita de refeições ao domicílio criado
pela Câmara Municipal e pela Associação
de Restaurantes de Famalicão que, durante
mais de cinco meses, permitiu que os
famalicenses desfrutassem da sua refeição
no conforto do lar sem necessidade de
se deslocarem para levantarem a sua
encomenda.
A medida, que esteve em funcionamento
até ao final do passado mês de abril,
envolveu mais de 80 estafetas, contou com
a adesão de mais de 80 restaurantes de
todo o concelho e implicou um investimento
municipal na ordem dos 175 mil euros.
Recorde-se que o serviço, válido para todo
o concelho, foi criado em novembro de 2020
apenas para os fins-de-semana. Em janeiro
deste ano a medida foi alargada para
todos os dias da semana, de segunda a
domingo, ao jantar.

Outras medidas:
• Alargamento da isenção da derrama às
empresas
• Redução do IRS para 4,5%
• Suspensão das taxas de ocupação
de espaço público, com esplanadas,
publicidade ou outros, bem como da
publicidade colocada nos estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços
• Suspensão/redução em 50% das rendas
dos espaços comerciais arrendados
pelo Município pelo período em que os
estabelecimentos comerciais estiverem
encerrados/ abertos ao público durante a
presente pandemia
• Criação de linha de apoio às empresas

A resposta cultural e desportiva

07

A cultura
na casa dos
famalicenses

!

Sabia que…
As entidades culturais e artísticas
famalicenses reconheceram publicamente
todo o apoio que o município teve para
com as estruturas, associações e movimentos
culturais do concelho durante a pandemia,
com a atribuição de um Voto de Louvor à
Câmara Municipal?

FAMALICÃO E A COVID-19
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Apesar do confinamento obrigatório, que determinou o encerramento das salas de espetáculos de
todo o país, em Vila Nova de Famalicão a agenda cultural não parou e durante o último ano os
espetáculos chegaram até ao conforto do lar dos famalicenses através da internet.
Durante os dois períodos de confinamento, em 2020 e 2021, o programa “Há Cultura em Casa”,
promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, apresentou aos famalicenses mais
de 130 espetáculos, divididos por mais de 50 horas de programação cultural online que no
total contaram com cerca de 250 mil visualizações.
Os artistas locais foram os principais protagonistas dos mais de cem espetáculos promovidos no
âmbito do “Há Cultura em Casa”, transmitidos ao fim-de-semana na página oficial de Facebook
do programa “Famalicão Comunitário”.
Entre a primeira e a segunda edição do projeto estiveram envolvidos mais de duas centenas de
artistas e técnicos de som e luz.

Youtube
Famalicão
Sénior

Especialmente dirigido aos seniores do
concelho, o canal de Youtube Famalicão
Sénior é uma ferramenta de comunicação
que tem como objetivo manter os
seniores ativos, informados e próximos da
comunidade.
O canal surgiu como uma resposta
do município proporcionando uma
programação constante dedicada ao
desporto, à cultura, ao conhecimento e à
nutrição.

As aulas do Youtube são um
bom incentivo para a prática do
exercício físico e ao mesmo tempo
são uma companhia nestes tempos
que vivemos e dá para “matar” as
saudades das aulas e dos professores.
Teresa Oliveira Abreu Costa, 58 anos,
Nine.

17
FAMALICÃO E A COVID-19

Revista de Imprensa
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17 de novembro de 2020
Empresa de Famalicão lança
tecido que evita contágio por
Covid-19

04 de dezembro de 2020
Como Famalicão marca um
golo contra a covid-19

10 de fevereiro de 2021
Centro de Vacinação instalado
na antiga Didáxis de S. Cosme

12 de fevereiro de 2021
Câmara de Famalicão
apresenta programa de apoio
às empresas e empresários
locais

06 de março de 2021
IPSS recebem apoio para
combate à Covid em Vila
Nova de Famalicão
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