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ARMINDO COSTA

No arranque de mais um ano de trabalho,
sobretudo para aqueles que tiveram férias no mês
de Agosto, que em muitas regiões do País ficou
marcado pelos incêndios, gostaria de reflectir com
os Famalicenses sobre a importância das coisas
simples, ou, se preferirem, sobre a importância das
pequenas obras.
Vila Nova de Famalicão é hoje um concelho em
movimento, mercê das grandes obras de que está
a ser alvo, umas de iniciativa da Administração
Central, outras de iniciativa da Câmara Municipal.
Temos em construção a variante nascente à cidade,
temos a duplicação da Linha do Minho, temos a
transformação da Linha de Guimarães em via de
bitola larga e temos em construção a auto-estrada
para a Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Em todos
os casos, estamos a realizar sonhos de décadas!
Mas a provar que temos um grande projecto
para um grande concelho, os grandes investimentos não ficam por aqui. Assim, temos em construção sete novos jardins-de-infância; estamos a
pavimentar as principais estradas municipais que
atravessam todo o concelho; estamos a enterrar
217 quilómetros de tubos para as redes de água e
saneamento; estamos a construir e a recuperar um
total de cerca de 300 habitações sociais para as
famílias de baixos recursos económicos; e estamos
a dotar o Município com diversos equipamentos,

designadamente o Centro Cultural de Camilo
Castelo Branco, a Casa da Música, a Biblioteca
Municipal de Ribeirão, etc..
Por entre o grande volume de investimentos
em grandes obras tão necessárias para as populações, há, porém, algumas muito mais pequenas
pelo seu custo financeiro, mas de grande significado e eficácia no grande concelho que estamos
a construir. Dou como exemplos o canil municipal
e a torre de vigia contra incêndios florestais. O
canil, que custou apenas 25 mil euros, vem acabar
com o sofrimento de muitos animais abandonados
e constitui um grande veículo pedagógico junto
das crianças, para que as novas gerações protejam
os direitos dos animais.
Por isso, podemos dizer que até o canil municipal marca uma ruptura com o passado. Um
passado de insensibilidade que ignorava o sofrimento de muitos bichos que deambulavam pela
cidade, sem rumo e sem protecção alguma. E a
solução, ainda que provisória, era, afinal, uma
coisa bem simples.
A torre de vigia de Jesufrei foi mais um passo
no âmbito do plano municipal de prevenção de
fogos florestais. O investimento foi de apenas 15
mil euros e a Câmara Municipal cumpriu o seu papel
na defesa da nossa floresta. Um grande projecto
também é feito de coisas simples como estas.
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NOME...........................................................................
....................................................................................
MORADA .....................................................................
....................................................................................
FREGUESIA .................................................................
CP ............. - .........
LOCALIDADE ...............................................................
E-MAIL ........................................................................
Para receber em sua casa, gratuitamente, o BOLETIM MUNICIPAL de Vila Nova
de Famalicão, preencha o cupão, recorte pelo picotado (aceitam-se fotocópias)
e envie os dados para a Câmara Municipal, através dos seguintes meios:
ENDEREÇO POSTAL: BOLETIM MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA
DE FAMALICÃO - Praça Álvaro Marques – 4764-502 Vila Nova de Famalicão
ENDEREÇO ELECTRÓNICO: boletimmunicipal@cm-vnfamalicao.pt
TELEFAX: 252 312849

DUPLICAÇÃO DA LINHA DO MINHO À VISTA Nos primeiros meses de 2002, a Administração
Central começou a aplicar no concelho de Famalicão o maior investimento público de sempre em obras de
acessibilidades, com a construção da variante à cidade e a duplicação da Linha do Minho. As duas obras
deverão estar concluídas no primeiro semestre de 2004. Para além das estações de Famalicão e Nine
modernizadas, as vias rodoviárias que hoje cruzam com a Linha do Minho estarão desniveladas, fruto das
inúmeras obras que estão em curso entre Lousado e Nine. Acabam todas as passagens-de-nível e fica
garantida a segurança e a mobilidade das pessoas. Ao mesmo tempo, os milhares de automóveis que hoje
circulam no centro da cidade passarão a ter uma alternativa segura e acessível.
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MOMENTOS
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26.06.2002
14.09.2002

Armindo Costa num encontro de trabalho
com Luísa Cruz, Coordenadora Distrital
de Braga do Instituto da Droga
e Toxicodependência

Milhares de seniores famalicenses em Fátima

22.09.2002
10.05.2002
26.07.2002

Convívio com idosos na Casa das artes,
durante a apresentação do Cartão Sénior Feliz

28.09.2002

Recepção ao ministro dos Assuntos
Parlamentares, Luís Marques Mendes
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Armindo Costa com o ministro
de Estado e da Defesa
Nacional, Paulo Portas, no 28º
aniversário da Associação dos
Deficientes das Forças Armadas

10.10.2002

Protocolo entre
a Câmara Municipal
e o Riba de Ave
Óquei Clube

Armindo Costa com Domingos Castro na apresentação do III
Grande Prémio Famalicão-Joane, em atletismo, organizado pela
Associação Teatro Construção

MOMENTOS

FREGUESIAS | Setembro 2003

16.10.2002
20.10.2002

23.01.2003

Boletim Municipal

Sessão de apresentação
do Guia dos Direitos do Consumidor

Lançamento da primeira pedra do Centro Social e Paroquial de
Brufe

21.11.2002

10.12.2002

Vila Nova de

Fama icão

Jantar de solidariedade
em favor da Associação
de Moradores das Lameiras

12.11.2002

Inauguração sede social
da Associação Recreativa
Covense (Ruivães)

Recepção ao secretário de Estado
da Presidência, Feliciano Barreiras Duarte

08.11.2002

Reunião de trabalho com o presidente
da Associação Industrial do Minho,
António Marques

08.02.2003

Sessão comemorativa do 35º aniversário
do Grupo Desportivo de Ribeirão

Assinatura do pacto de desenvolvimento regional
entre a Universidade do Minho, a Associação Industrial do Minho
e as autarquias de Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Braga e Guimarães
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contactos
Boletim Municipal
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Praça Álvaro Marques
4764-502 Vila Nova de Famalicão

ESTRADA CEIDE S. MIGUEL-RUIVÃES
Finalmente, vamos poder
tornar a circular nesta estrada.
Para mim, esta é a melhor e mais
necessária obra. Já furei três pneus este
ano por circular nesta estrada.
Para o presidente, muito obrigado.

E-mail:
boletimmunicipal@cm-vnfamalicao.pt

Fax:
252 312849

CARTÃO JOVEM

DIREITOS DOS ANIMAIS

Desde já quero felicitar-vos por
esta iniciativa [Cartão Jovem
Municipal], pois penso que já se
justificava algo que incentivasse os
jovens a apreciar o que é feito na nossa
terra. Muito obrigado. Precisamos de
mais iniciativas com esta.

David Azevedo | Vila Nova de Famalicão

Carla Ribeiro | Louro

TONY CARREIRA NO ESTÁDIO
Foi com um grande orgulho
que vimos a nossa cidade cheia
de gente. Esperemos que continue
assim, não só nas Antoninas, mas ao
longo do ano, com mais concertos, para
Famalicão continuar a ser tão bem
falado como foi, e claro, para os
famalicenses desfrutarem de boa música
sem terem de sair da cidade.
David Azevedo | Vila Nova de Famalicão

Quero deixar junto da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão o meu profundo
agradecimento pela sua pronta ajuda
ao meu pedido que passo a relatar:
Sou funcionária da Continental Pneus,
empresa do Grupo Continental,
situada em Lousado. Hoje [25 de
Junho de 2003] pela manhã, quando
cheguei, uma colega e amiga
contou-me que estava um cãozinho
em sofrimento, muito perto da
fábrica, pois tinha sido atropelado e
não conseguia levantar-se.

MARCHAS ANTONINAS
Acompanhei e gostei de todas
as marchas participantes, pelo
esforço, dedicação e alegria que
transmitiram. A minha modesta opinião
é que, sem dúvida, a marcha da Escola
Básica 2,3 de Ribeirão foi uma justa
vencedora. Parabéns a todos os
participantes e oxalá que no próximo
ano apareçam muitas mais.
Joaquim Mirra | Calendário

CÂMARA NA INTERNET
Depois de sair da minha linda
terra, há 32 anos, é com
imenso prazer que agora posso ter
notícias através da Internet.
Gostaria de saber onde posso obter o
mapa de Vila Nova de Famalicão,
porque a cidade cresceu tanto que já
tenho necessidade de guia.
Obrigado pela vossa página na Internet.
Linda Ferreira | Canadá

N.R. - O sítio do Município de Vila Nova
de Famalicão na Internet, no endereço
www.cm-vnfamalicao.pt, está em fase de
desenvolvimento, dada a grande quantidade de
conteúdos que queremos disponibilizar a todos
os internautas. Todas as plantas do concelho
já estão acessíveis, no “link” do Plano Director
Municipal. Porém, em breve, teremos
disponíveis outros mapas da cidade e do
concelho.
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De imediato, telefonei à Câmara
Municipal e disseram-me que viriam
cá. Neste momento, o cãozinho já foi
socorrido, anestesiado no local e
recolhido para tratamento ou
simplesmente para que o seu
sofrimento termine. Não posso deixar
de homenagear tanto os vossos
serviços como o carinho dos vossos
funcionários que assistiram este
animal.
O meu muito obrigado!
Clara Alves Costa | Lousado

CINEMA AO AR LIVRE
Fico contente com estas
iniciativas [“Cinena Paraíso”,
organizado numa parceria entre o
Cineclube de Joane e a Câmara
Municipal, na Praça D. Maria II]. Dão
outro ânimo à nossa cidade. Falta agora
a criação de um sítio com bares onde os
jovens possam divertir-se, coisa que faz
muita falta a Famalicão. Lembro-me dos
tempos em que os jovens de outras
cidades, como Porto e Braga, vinham
para Famalicão. Mas temos de ir
devagar, não é? Continuem assim, pois
estou orgulhoso destas iniciativas da
Câmara.
David Azevedo | Vila Nova de Famalicão

VIGILÂNCIA FLORESTAL
Excelente trabalho! Muitos
parabéns! A vossa autarquia é
um modelo para o país! Continuem por
muitos e bons anos!
Margarida Pardal | Lisboa
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REDE DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR CRESCE
NOVOS JARDINS-DE-INFÂNCIA EM GAVIÃO E BRUFE
O MUNICÍPIO de Vila Nova de
Famalicão viveu, no dia 27 de Abril, mais
uma jornada significativa para a educação
das crianças do concelho, com a inauguração dos novos jardins-de-infância de
Brufe e Gavião.
São dois novos equipamentos educativos que vão servir um universo total de
uma centena de crianças de duas freguesias
que integram o perímetro urbano da
cidade, tendo-se traduzido num investimento municipal total de 578 mil euros
(mais de 100 mil contos), sem contar com
o mobiliário.
“A Câmara Municipal definiu como
uma das prioridades da sua actuação o
estabelecimento de um programa de
desenvolvimento da rede pública da
educação pré-escolar, em parceria com as
Juntas de Freguesia e as comunidades
locais, parceiros fundamentais para o
desenvolvimento do concelho”, afirmou o
presidente da Câmara Municipal, durante
as cerimónias de inauguração das duas
escolas.
“Estamos a cumprir escrupulosamente
esse programa de trabalho”, acrescentou
Armindo Costa, recordando que, para além
da abertura destes dois novos jardins-de-infância e dos recém-abertos jardins-de-infância de Gondifelos e Riba de Ave, a
Câmara Municipal tem neste momento
em curso a construção de mais sete
equipamentos desta natureza, nas
freguesias de Avidos, Bente, Calendário
(lugar de Lage), Esmeriz, Lagoa, Mouquim
e Requião, num investimento superior a
1,6 milhões de euros.
“Por isso, podemos afirmar que estamos
a fazer um investimento histórico na
educação pré-escolar”, disse ainda Armindo
Costa, considerando que, “mais do que
nunca, o futuro de Portugal e das suas
comunidades locais está ligado ao que de
bom ou mau for realizado no plano da
educação”.
O novo Jardim-de-Infância de Gavião
está situado num edifício construído de
raiz, no lugar do Barreiro, tendo-se traduzido num investimento de 242 mil euros.
Está equipado com duas salas e uma cantina para servir um universo de 50 alunos.
Já o novo Jardim-de-Infância de Brufe,
integrado na sede de Junta de Freguesia,
também está equipado com duas salas e
uma cantina, servindo igualmente um
universo de 50 crianças, tendo-se traduzido
num investimento de 335 mil euros.
Para além dos autarcas locais e do
executivo da Câmara Municipal, as
cerimónias de inauguração dos dois novos
equipamentos educativos de Famalicão,
que registaram a presença de largas dezenas
de pessoas, foram apadrinhadas pelo
governador civil de Braga, José António
de Araújo, e pelo arcebispo-primaz de
Braga, D. Jorge Ortiga, que esteve em
Brufe, terra de onde é natural.
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Novo Jardim-de-Infância de Brufe e imagens da inauguração (em cima)
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ENERGIA INFANTIL TOMA CONTA DA CIDADE
CÂMARA ASSINALA DIA MUNDIAL DA CRIANÇA COM A ABERTURA DE DOIS NOVOS PARQUES DE DIVERSÃO INFANTIL
VÁRIOS MILHARES de crianças invadiram, no dia 30 de Maio,
a cidade de Vila Nova de
Famalicão para se associarem às
comemorações do Dia Mundial
da Criança, promovidas pela
Câmara Municipal. As atenções
dividiram-se por vários locais e
momentos, tantos foram os
motivos existentes para que a
pequenada soltasse toda a sua
energia e alegria.
Desde logo, foi preciso “testar”
devidamente a robustez dos dois
novos parques de diversão infantil
da cidade, que o presidente da
Câmara Municipal tinha acabado
de inaugurar, para “proporcionar
às crianças e famílias os espaços
que elas merecem, até porque –
disse – a cidade é sobretudo de e
para as pessoas”.
O primeiro dos novos parques
infantis de Famalicão fica situado
no Parque de Sinçães, espaço
nobre da cidade que integra uma
ampla área verde e onde está
situada a Casa das Artes e a
Biblioteca Municipal Camilo

Armindo Costa e Jorge Carvalho juntaram-se à pequenada no primeiro teste aos novos parques infantis de Famalicão

Castelo Branco. Já a segunda infraestrutura ao serviço das crianças
famalicenses está implantada no
Parque D. Maria II, bem no
centro da cidade famalicense. Os
dois equipamentos, que integram

vários instrumentos lúdicos,
corresponderam a um investimento camarário de cerca de 20
mil euros.
Entretanto, mais de 500
crianças encheram a Casa das

Artes, onde analisaram e aprovaram uma série de moções reivindicativas do Direito à Diferença.
Foi durante a realização da sessão
da Assembleia Municipal de
Crianças e Jovens Famalicenses,

plenário levado muito a sério
pelos pequenos deputados de
Famalicão que clamaram por mais
atenção face à problemática da
deficiência.
As atenções estiveram também concentradas no Parque da
Juventude, local onde o autor e
intérprete de música para
crianças, Carlos Alberto Moniz,
promoveu um concerto carinhosamente dirigido para as mais
de 2500 crianças presentes no
local.
Naquele que foi o grande
momento de confraternização
estiveram presentes as crianças
dos jardins-de-infância, das
Instituições Particulares de
Solidariedade Social e das
escolas do 1º Ciclo do Ensino
Básico do concelho, também elas
dinamizadoras de vários momentos de animação, se mais não
foi, através da energia aplicada
nos vários instrumento lúdicos e
nos três insufláveis gigantes que a
Câmara Municipal disponibilizou
ao longo de todo o dia.

CRIATIVIDADE E ALEGRIA NO PAVILHÃO MUNICIPAL
FORAM MUITAS as crianças que aceitaram o convite
da Câmara Municipal para comemorarem o Dia Mundial
do Ambiente, no Pavilhão Municipal, no dia 5 de Junho,
onde decorreram diversas iniciativas de animação,
sob o signo da sensibilização ambiental. A concentração/
convívio das mais de duas mil crianças do ensino pré-primário e do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho
que aderiram à iniciativa, decorreu num ambiente de
verdadeira euforia, tal foi o impacto que causou na
pequenada o desfile de moda ecológica e a representação
teatral “Venceslau – Um Conto Ambiental”, pelo
grupo “Crème de la Crème”. Durante a festa, o vereador
do Ambiente, José Santos, deu a conhecer os
vencedores do concurso “Escolas Floridas”, uma
iniciativa do Centro de Estudos e Actividades
Ambientais (CEAB), cujo principal objectivo foi
fomentar o gosto saudável pela natureza e pelos
espaços verdes, promovendo a criatividade infantil
na elaboração das tarefas de embelezamento melhoramento dos jardins das escolas. O Jardim-de-Infância

Barranhas 1, de Vilarinho das Cambas, foi o grande
vencedor do concurso, enquanto que a Escola Básica
do 1º Ciclo de Santana, em Oliveira de S. Mateus, e o Jardim-de-Infância da Prelada, em Lemenhe, foram distinguidas
com os 2 e 3 lugares.
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160 MIL EUROS PARA
ACTIVIDADES DAS ESCOLAS
MUNICÍPIO APOSTA FORTE NO APOIO A TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO

1,2 MILHÕES DE EUROS
PARA TRANSPORTES ESCOLARES
A CÂMARA Municipal canalizou uma verba superior a 1,2 milhões
de euros (cerca de 240 mil contos) para o transporte escolar dos
cerca de 9 mil alunos do concelho. O Plano Anual de Transportes
Escolares da autarquia para o ano lectivo de 2003/2004, traduz a
aposta na continuidade “de um sistema de transportes escolares
adequado aos horários dos estabelecimentos de educação e ensino
e que responda às exigências de qualidade, tanto em conforto
como em segurança e operacionalidade, para todos os que distam,
desde a sua residência até à escola, mais de três quilómetros”. O
documento foi elaborado em colaboração com os conselhos
executivos e órgãos de direcção das escolas, associações de pais
e encarregados de educação, assim como com os respectivos
agentes transportadores, cobrindo todos os territórios educativos
e respectivas áreas de influência e servindo os alunos do 2º e 3º
Ciclo do Ensino Básico, Secundário, Ensino Profissional e Ensino
Especial e Carenciado de todas as unidades educativas da rede
pública e privada do concelho.

Os responsáveis escolares foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho

A CÂMARA Municipal atribuiu
um total de 160 mil euros a 149
estabelecimentos de ensino que
são frequentados por alunos
famalicenses, a título de
comparticipação financeira das
actividades educativas no ano
lectivo 2002-2003.
O plano de financiamento –
que se destinou a apoiar o desenvolvimento da actividades
educativas e as bibliotecas escolares – abrangeu estabelecimentos
do ensino pré-escolar, do ensino
básico e do ensino secundário,
facto que é inédito no Município
de Vila Nova de Famalicão.
O montante de 160 mil euros
transferidos para as escolas já
inclui os apoios ao Instituto
Nun’Álvres, de Santo Tirso, e a

Alfacoop – Cooperativa de
Ensino, de Ruilhe, porque são
escolas frequentadas por 738
crianças e jovens de Famalicão.
De acordo com Ar mindo
Costa, os subsídios foram
concedidos mediante “novos
critérios de apoio financeiro aos
estabelecimentos de ensino, que
definem com objectividade, não
só as responsabilidades do município, mas também as responsabilidades das próprias escolas”.
Ao nível do ensino pré-escolar,
cada estabelecimento de ensino
recebeu 20 euros por aluno, para
despesas com material de desgaste
indispensável ao desenvolvimento
das actividades educativas; ao
nível do 1º ciclo do ensino básico,
cada escola recebeu dez euros por

aluno, para despesas com o desenvolvimento das suas actividades e projectos diversos, e
400 euros para apoio a cada
biblioteca escolar; já ao nível das
2º e 3º ciclos do ensino básico e
do ensino secundário, a autarquia
transferiu para cada instituição
educativa a quantia de 3 euros
por aluno, para desenvolvimento
de actividades e projectos, e 400
euros para apoio a cada biblioteca
escolar.
“É com esta transparência e
com este sentido de responsabilidade que actuamos”, referiu
o presidente do Município,
frisando “os critérios objectivos,
transparentes e absolutamente
justos”, ao contrário do que “era
prática corrente no passado”.

CÂMARA ENTREGOU MATERIAL PEDAGÓGICO ÀS ESCOLAS
A CÂMARA Municipal de Vila Nova de
Famalicão distribuiu mais de mil
colecções de exposições alusivas aos
Descobrimentos Portugueses, a todos
os Agrupamentos de Escolas do
Concelho e às escolas de ensino
secundário. Trata-se de diverso material
pedagógico de alta qualidade, utilizado
por altura das Comemorações dos
500 anos dos Descobrimentos
Portugueses, que o departamento de
Educação e Cultura da autarquia
conseguiu trazer para o concelho, a
custo zero, depois de vários contactos
estabelecidos com o Ministério da
Cultura. À disposição dos estudantes famalicenses ficaram diversas colecções de cartazes alusivas a várias
temáticas relacionadas com a época dos descobrimentos.
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CÃES ABANDONADOS BEM ACOLHIDOS
NO NOVO CANIL MUNICIPAL
DIREITOS DOS ANIMAIS RESPEITADOS EM FAMALICÃO

“UMA PEQUENA-GRANDE
obra.” Foi desta forma que o
presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão
classificou o novo canil municipal,
inaugurado em Abril passado.
Segundo Armindo Costa, a nova
infra-estrutura municipal de
protecção animal “é pequena nos
custos que acarretou, mas grande
na importância que tem para o
concelho”.
Acompanhado pelo vereador
do Ambiente, José Santos, e pela
delegada nortenha da Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais,
Adriana Lopes, o presidente da
Câmara Municipal elogiou “as
condições dignas com que os cães
abandonados, agora, são acolhidos
em Famalicão”.

O novo canil municipal de
Famalicão, que implicou um
investimento autárquico de 25 mil
euros, fica situado num terreno
adjacente à Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) da cidade, em Esmeriz.
Dotado de todas as condições
de higiene e segurança, o novo
canil de Vila Nova de Famalicão
está equipado com duas zonas
distintas. Uma primeira área,
designada de quarentena e equipada com seis celas, destina-se a
acolher os animais para tratamento. Num segundo espaço, equipado com oito celas, estão os animais com condições de adopção.
Paralelamente a estas duas
zonas de per manência dos
animais, a infra-estrutura integra

um edifício pré-fabricado, equipado com um pequeno consultório veterinário, escritórios e sala
de recepção de visitantes, que disponibiliza ao público diverso
material informativo-formativo
sobre sensibilização animal.
Adriana Lopes, da Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais,
agradeceu, “de forma veemente”,
o esforço e a abertura de espírito
manifestados pela Câmara
Municipal para com os direitos dos
animais. “Não é preciso projectos
magalómanos para se obter
grandes resultados”, salientou
Adriana Lopes, concor-dando
inteiramente com a posição de
Armindo Costa, quando catalogou o novo canil de Famalicão
como “uma pequena-grande obra”.

contactos
Telemóvel: 91 7775786
E-mail: canilmunicipal@cm-vnfamalicao.pt

O LOGOTIPO

testemunho
Não sou residente no concelho de Vila Nova de Famalicão, mas sou cidadã portuguesa.
Gosto muito de animais e faço tudo para os ajudar quando posso. Participo com
regularidade num fórum sobre animas (Arca de Noé, no portal www.clix.pt). Foi com
grande satisfação que vi colocada uma notícia sobre a vossa Câmara no Fórum dos
Cães: a notícia do novo Canil Municipal. Achei uma acção tão boa que tinha de vos
felicitar. (...) A ideia de trabalharem junto das escolas é também muito boa, pois assim
as crianças tomam consciência de como devem ser tratados os animais. Por isso, mais
uma vez os meus parabéns sinceros.
Joana Portelo
(Mensagem enviada por e-mail)

UM SIMPÁTICO cãozinho desenhado por Ana Rita Araújo
Gonçalves, de 10 anos, aluna da
Escola Básica do 1º Ciclo da
Prelada, em Lemenhe, é o logotipo
eleito para identificar a nova infraestrutura de protecção animal de
Vila Nova de Famalicão. Trata-se do
primeiro classificado, das muitas
sugestões apresentadas pelas
crianças do concelho, em resposta
ao desafio lançado nesse sentido
pelo Centro de Estudos e Actividades Ambientais (CEAB) e pela
Liga Portuguesa dos Direitos dos
Animais. O concurso foi lançado a toda a comunidede Educativa de Vila Nova de
Famalicão, tendo como objectivos primeiros a sensibilização para com os direitos
dos animais e a promoção da criatividade das crianças. Todos os outros trabalhos
apresentados a concurso foram utilizados para decorar as paredes da área social
do novo canil municipal.
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ESCOLA DE GUIONISTAS
NASCE EM FAMALICÃO
VILA NOVA de Famalicão poderá vir a ter
um Centro de Estudos e da Escrita de
Audiovisuais. A ideia foi lançada pelo
Presidente da Câmara Municipal na
cerimónia de encerramento do Famafest’
2003, naquele que poderá ser o contributo
decisivo para a definitiva afirmação de
Famalicão como uma capital do cinema.
“Temos condições para dedicar algum do
nosso tempo e esforço à formação técnica
dos mais jovens, criando uma estrutura
permanente que seja um viveiro de novos
criadores na área do cinema e do vídeo,
para que esta ligação de Famalicão ao
cinema perdure de geração em geração”,
assinalou Armindo Costa, acrescentando
que este “será um dos caminhos mais
sustentados para o aparecimento de novos
criadores nacionais da sétima arte”. Deste
modo está dado o primeiro passo para que
“o Famafest não se concentre apenas no
período em que as luzes se acendem e as
estrelas desfilam”, concluiu Armindo
Costa.

CAMACHO COSTA
HOMENAGEADO
A PRIMEIRA grande ovação do Famafest’
2003 foi para Camacho Costa, o actor
desaparecido poucos dias antes do
Festival – ele que era um amigo do Famafest
desde a primeira hora. Na cerimónia oficial
de inauguração do certame, na Casa das
Artes, Lauro António lembrou “o grande
actor” e “a grande personalidade do
mundo do espectáculo” ao recordar que
Camacho Costa foi homenageado na
edição de 2002, nessa altura a par de Ruy
de Carvalho, “quando não se sabia ainda
que estava doente”. Esta verdadeira
“segunda homenagem” do Famafest a
Camacho Costa foi, aliás, sublinhada
também pelo presidente da Câmara de
Famalicão ao recordar que o actor “foi
sempre uma presença assídua nas edições
do Famafest” e que, também por isso, “a
sua memória e o entusiasmo com que vivia
este evento serão sempre para nós motivo
de reconhecimento”. Para além desta
homenagem espontânea, a edição 2003 do
Famafest homenageou oficialmente o
maestro António Vitorino de Almeida, o
compositor e cantor Carlos Mendes e Raul
Solnado, pelos seus 50 anos de actividade
profissional.

A actriz brasileira Lucélia Santos e o português Raul Solnado foram as grandes atracções do Famafest’ 2003

FAMALICÃO CAPITAL DO CINEMA
FAMAFEST’ 2003 FOI UM SUCESSO
O FAMAFEST 2003 – V Festival
Internacional de Cinema e Vídeo de Vila
Nova de Famalicão, que se realizou entre
7 e 14 de Março, traduziu-se num estrondoso sucesso, reflexo da sua consolidação
nacional e do seu reconhecimento internacional, como o comprovaram as numerosas
obras que se apresentaram a concurso, provenientes dos mais diversos pontos do globo.

quadro

de

Ao longo de oito dias, Vila Nova de
Famalicão foi a capital nacional do cinema,
atraindo figuras ilustres do meio artístico
português e internacional, como a actriz e
realizadora brasileira Lucélia Santos, a
pianista austríaca Ingeborg Baldaszti e os
portugueses Raul Solnado, António Vitorino
d’Almeida e Carlos Mendes, além de Lauro
António, director do Festival.

Simultaneamente, pelos três auditórios
onde foram projectados os mais de 150
filmes exibidos e onde decorreram diversas
iniciativas paralelas, como concertos e
exposições, colóquios e teatro, passaram
vários milhares de espectadores, destacando-se o elevado número de crianças das
escolas do concelho que aderiram às
sessões infantis do festival.

honra

O JÚRI Internacional do V Festival Internacional de Cinema e Vídeo de Vila Nova de Famalicão, constituído por Raul Solnado,
António Vitorino d’ Almeida, Carlos Mendes, Jorge Reis-Sá, Ingeborg Baldatzsti, Márica Benatti, Helena Corado e Rosa Coutinho
Cabral, decidiu por unanimidade atribuir os seguintes prémios:
GRANDE PRÉMIO DO FAMAFEST | “No Fim do Rolo”, de Thierry Binisti, França, 2002
GRANDE PRÉMIO LUSOFONIA | “A Herança da Viúva”, de Sol de Carvalho, Moçambique, 2001
PRÉMIO ADAPTAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS | “O Cavaleiro D. Quixote”, de Manuel Gutiérrez Aragón, Espanha, 2002
PRÉMIO BIOGRAFIAS E DOCUMENTÁRIOS (sobre temas literários) | “As Palavras de Jack Kerouak”, de Henry Ferrini, EUA, 2001
“Um Mali de Escritores”, de Patrick Cazals, França, 2002
PRÉMIO ADAPTAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS PARA CRIANÇAS E JOVENS | “Harold Pebble”, de Claude Allix, França, 2002
Camacho Costa no Famafest’ 2002
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DOCES TENTAÇÕES EM LANDIM
II FESTIVAL NACIONAL DE DOÇARIA CONVENTUAL E TRADICIONAL DE FAMALICÃO
PELA SEGUNDO ano consecutivo,
a Alameda do Mosteiro de Landim foi pequena
para albergar os milhares de visitantes que acorreram
ao II Festival Nacional de Doçaria Conventual e Tradicional
de Vila Nova de Famalicão, realizado nos dias 23, 24 e 25
de Maio. Junto ao milenário mosteiro canonical
de Landim, estiveram presentes perto de meia centena
de confeccionadores nacionais, oriundos de todas
as regiões do país, a darem a conhecer esse ancestral
e delicioso património nacional que é a doçaria conventual
e tradicional. A par dos irresistíveis sabores
disponibilizados, a Câmara Municipal promoveu
um extenso e rico programa de animação cultural,
com a organização de um vasto conjunto de espectáculos
tão diversos, que incluíram fado, teatro de rua,
cantares ao desafio, canto gregoriano e espectáculo
de esgrima, entre outros. “Com a realização desta
iniciativa estamos a dar passos decisivos
na materialização de uma forte aposta numa verdadeira
política de promoção do Turismo cultural do concelho,
que valoriza aquilo que Famalicão tem de bom,
como é o caso da doçaria tradicional e conventual
e do seu rico património histórico edificado, de que faz
parte o vetusto Mosteiro de Landim”, destacou
Armindo Costa, visivelmente satisfeito pela grande adesão
de pessoas ao certame, numa confirmação “do enorme
potencial turístico do festival”.
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MUSEU DO CAMINHO-DE-FERRO
EXIBE RELÍQUIAS EM LOUSADO
CP E CÂMARA DE FAMALICÃO COOPERAM NA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPAÇO MUSEOLÓGICO

REPÚBLICA PORTUGUESA EM DEBATE
A CÂMARA Municipal de Vila Nova de Famalicão, através do Museu
Bernardino Machado, deu início, no passado mês de Maio, à
organização de um ciclo de conferências sobre os Presidentes
da República Portuguesa. A iniciativa, que se prolongará até
2005, ano em que Vila Nova de Famalicão vai comemorar os 800
anos de atribuição do Foral de D. Sancho I, os 170 anos da criação
do concelho e os 20 anos de elevação a cidade, conta com a
realização de perto de duas dezenas de conferências, sob a
tutela do professor universitário Norberto Cunha, coordenador
científico do Museu Bernardino Machado, e com a presença
dos mais qualificados historiadores e investigadores da República
Portuguesa.
A primeira conferência, realizada no dia 9 de Maio, versou sobre a
figura de Teófilo Braga, Presidente da I República, entre 1910 e 1911
e em 1915, tendo como orador convidado Amadeu Carvalho Homem,
professor associado com agregação de História da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra.
Entretanto, o ciclo de conferências prosseguiu no dia 6 de Junho,
com o professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Sérgio Campos Matos a apresentar a figura de Manuel de Arriaga,
Presidente da República Portuguesa, entre 1911 e 1915.

Registo da primeira conferência sobre Teófilo Braga

PRÓXIMAS CONFERÊNCIAS
BERNARDINO MACHADO
Conferencista | Prof. Doutor António Ventura,
Professor Associado com Agregação
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Data | 10 de Outubro de 2003 | 21h30
Local | Museu Bernardino Machado

Armindo Costa com o presidente da CP, Crisóstomo Teixeira, numa visita ao museu

“O MUSEU do Caminho-de-Ferro de Lousado é uma grande
homenagem aos homens que,
como Fontes Pereira de Melo,
tiveram a visão e a coragem de
lançar o grande projecto do
caminho-de-ferro que revolucionou as comunicações e a vida dos
portugueses a partir do século
XIX.”
É deste modo que o presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, Armindo
Costa, enquadra a abertura ao
público do Museu do Caminho-de-Ferro de Lousado, ocorrida a
18 de Maio de 2003, no âmbito
das comemorações do Dia
Internacional dos Museus.
“Temos em Lousado, no local
onde funcionava a oficina de
construção e de reparação de material ferroviário circulante, a
história dos caminhos-de-ferro, o
mesmo é dizer, uma parte importante da história contemporânea
portuguesa” disse Armindo Costa,

endereçando os parabéns à CP,
“porque soube aproveitar esta
oportunidade para requalificar a
antiga secção museológica de
Lousado, transformando-a num
museu moderno, de dimensão
nacional e mesmo internacional”.

sárias após a modernização da
actividade ferroviária, em 1977,
com a substituição da tracção a
vapor por modernas, para o
tempo, máquinas a diesel.
São várias as locomotivas em
exposição, todas jóias ferroviárias,

O Museu do Caminho-de-Ferro de Lousado
é uma mostra importante e expressiva
do acervo – existente na CP – de oito companhias
de ferro, desde os recuados tempos de 1885 até 1977.
O Museu do Caminho-de-Ferro de Lousado é uma mostra
importante e expressiva do acervo
– existente na CP – de oito companhias de ferro, desde os
recuados tempos de 1885 até
1977. O novo espaço museológico ocupa antigas oficinas,
existentes no perímetro da estação
de Lousado, tornadas desneces-

como a locomotiva n.º 6 CFPPV,
construída em Inglaterra,
em 1874, pela firma Black
Hawthorn, a mais antiga
máquina a vapor de via estreita
existente em Portugal, ou a
CFG, baptizada de Soares
Velhoso, gerente da Companhia de Caminhos de Ferro de
Guimarães.

SIDÓNIO PAIS
Conferencista | Prof. Doutor João Medina,
Professor Catedrático de História da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa
Dia | 7 de Novembro de 2003 | 21h30
Local | Museu Bernardino Machado
CANTO E CASTRO
Conferencista | Prof. Doutor Norberto Cunha,
Professor Catedrático da Universidade do Minho.
Data | 12 Dezembro de 2003 | 21h30
Local | Museu Bernardino Machado
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FAMALICÃO E S. VICENTE OFICIALIZARAM GEMINAÇÃO
MUNICÍPIOS UNEM-SE PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL
O concelho de S. Vicente, de Cabo Verde é o mais recente município
irmão de Vila Nova de Famalicão. Em Janeiro deste ano,
uma delegação autárquica famalicense, liderada pelo presidente
da Câmara Municipal, Armindo Costa, deslocou-se à ilha
de S. Vicente para ratificar com aquele município cabo-verdiano,
presidido por João Faria, o protocolo de geminação entre os dois
municípios lusófonos.
“A GEMINAÇÃO que agora
formalizamos perspectiva uma
abertura à aprendizagem mútua,
através do intercâmbio de ideias,
projectos e acções, cujo único
propósito é contribuir para a
melhoria da qualidade de vida
dos nossos cidadãos”. As palavras
de Armindo Costa, presidente
da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, foram
proferidas na cidade de Mindelo,
município de S. Vicente, de Cabo
Verde, na cerimónia de ratificação
do protocolo de geminação entre
Vila Nova de Famalicão e S.
Vicente, em 21 de Janeiro último.
Acompanhados por uma
delegação autárquica e empresarial de Vila Nova de Famalicão
e na presença das entidades
autárquicas e forças vivas do
município de S. Vicente, Armindo
Costa e João Faria, presidente
do Município de S. Vicente,
selaram assim o compromisso
assumido em 23 de Outubro
de 2001, altura em que foi dado
em Vila Nova de Famalicão o
primeiro passo para o processo de

destino

geminação entre os dois
municípios lusófonos.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, o acordo celebrado
representa uma “união histórica”,
que “une dois municípios tão
distantes entre si, mas tão
próximos nas suas afinidades e
semelhanças”. E acrescentou:
“Esta geminação, para além do
significado histórico que acarreta,
é sobretudo um compromisso
entre dois povos, que os envolverá numa lógica de parceria para
o desenvolvimento local e
regional”.
Na sua intervenção, o autarca
famalicense reafir mou ainda
a sua determinação “de tudo
fazer, para que sejam materializados os domínios de acção
inscritos no protocolo de
geminação” e que prevêem
parcerias diversas. A saber: a
promoção de encontros de
delegações qualificadas dos dois
municípios, aos mais diversos
níveis, tendo por objectivo a troca
de experiências, de saberes e

turístico

de

Momento em que os autarcas de Famalicão e S. Vicente trocaram as pastas de Geminação

iniciativas; a promoção de
intercâmbios de âmbito cultural,
social e educativo, turístico ou
outros entre as populações dos
dois municípios e designadamente das suas diversas
organizações representativas,
mobilizando em conformidade
os incentivos e meios considerados para tanto adequados; a
organização de missões comerciais e empresariais no sentido
de reforçar laços e relações
nestes dois domínios, contri-

buindo, sempre que possível,
para a promoção do desenvolvimento sócio-económico
das duas comunidades, através
da fixação de investimentos
nestas cidades.
João Faria, presidente da
Câmara de S. Vicente, partilhou
da satisfação de Armindo Costa
com a oficialização da gemina ção
do seu município com Vila Nova
de Famalicão, concelho que,
assinalou, “já é tido entre nós
como mais uma irmã gémea de

S. Vicente, facto que nos orgulha”.
“Muitas são as áreas em que
esta geminação poderá e irá
seguramente dar fr utos. Em
cada uma delas, estudos serão
feitos e protocolos serão assinados.
Faço votos para que esta
geminação agora estabelecida
venha a ser profícua para os
nossos Municípios e que os
protocolos que venham a ser
assinados produzam na prática
os efeitos desejados”, concluiu
João Faria.

sonho

COM 227 quilómetros quadrados de superfície, a ilha de S. Vicente é a terceira mais
pequena (depois da Brava e do Sal) entre as dez que constituem o arquipélago de Cabo
Verde. Situado na rota dos navios que atravessam o oceano Atlântico, o município
tirou partido da sua localização geográfica particularmente privilegiada, tendo-se
desenvolvido a partir do porto natural da cidade do Mindelo, para onde confluem
muitos dos navios mercantes de longo curso que atravessam o Atlântico, para
abastecimento e/ou reparação. O clima é caracterizado por uma temperatura suave,
graças à acção moderadora exercida pelo oceano e pelos ventos alísios. A temperatura
média anual raramente se eleva acima dos 25ºC e nunca desce abaixo dos 20ºC.
A temperatura da água do mar varia entre 21ºC em Fevereiro e Março e 25ºC em Setembro

e Outubro. Graças a esta estabilidade climatérica o turismo é possível praticamente ao
longo de todo o ano. A esta atmosfera climatérica singular, acresce a riqueza da cultura
de um povo, cujo modo de ser afável, solidário e hospitaleiro, transforma o arquipélago
num destino turístico de sonho.
Mais informações sobre S. Vicente em:
www.cabonet.cv
www.caboverde.com
www.mindelo.info
www.janelanaweb.com/viagens/svicente.html
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DELÃES LARGO DOS CARVALHOS RENOVADO
“SINTO UM prazer especial e muito
orgulho por estar em Delães, porque
estamos aqui para assinalar obra feita.” Foi
desta modo que o presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão,
Armindo Costa, se referiu ao renovado
Largos dos Carvalhos, na freguesia de
Delães, agora transformado num espaço
de lazer para a população.
A cerimónia de inauguração, que
decorreu em 16 de Fevereiro último, levou
várias dezenas de populares ao Largo dos
Carvalhos, espaço densamente povoado
numa zona central da freguesia delaense.
O arranjo urbanístico do Largo dos
Carvalhos, que consistiu na pavimentação,
iluminação e criação de zona ajardinada,
implicou um investimento total de 19.179
euros, tendo sido realizado ao abrigo de
um protocolo entre a Câmara Municipal
e a Junta de Freguesia de Delães,
no âmbito de uma política de reabilitação
dos espaços públicos das 49 freguesias do
concelho. Daí a satisfação do presidente
da Junta, Luís Faustino, para quem,
esta obra, “foi apenas o começo de uma
série de projectos” que a Junta de Freguesia,
de maioria PSD/CDS-PP, “já pôs em
marcha”. Assim, Luís Faustino garantiu
que 2003 “será um ano de obras na
freguesia de Delães”, de que serão
exemplo o arranjo do adro da Igreja
Paroquial e a pavimentação de alguns
caminhos.

Momento em que Armindo Costa e Luís Faustino entregaram um novo espaço de lazer à população de Delães

renovação urbana avança na cidade

Praça
D. Maria II
renovada
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APÓS OBRAS de reabilitação, o topo norte
da Praça D. Maria II foi reaberto ao público
no final do ano passado. Num investimento
de cerca de 32,5 mil euros, a Câmara
Municipal renovou aquele espaço verde,
numa intervenção que contemplou a
instalação de jogos de água nos dois lagos
existentes, a regularização do piso da praça,
a renovação dos bancos e a ampliação do
relvado a áreas que se encontravam em terra.

Edifício
Aro
iluminado

A ENTRADA em funcionamento da
iluminação pública na Praceta Ana
Plácido, no final do ano passado, foi
recebida com alegria pelos moradores
do Edifício Aro. Numa cerimónia
simbólica, o presidente da Câmara
Municipal deslocou-se ao local e ligou
o interruptor “mágico”. A intervenção
da Câmara representou um investimento de cerca de 20 mil euros.
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PROCESSOS
URBANÍSTICOS
NA INTERNET
OS MUNÍCIPES requerentes de
licenciamentos de obras particulares já podem consultar,
através da Internet, no sítio
oficial da Câmara Municipal, em
www.cm-vnfamalicao.pt,
os processos que estejam em
curso no Departamento de Urbanismo e Habitação. O novo
método de consulta permite o
acesso ao andamento e tramitação dos processos. Para aceder a este novo serviço público,
prestado gratuitamente pela
autarquia, o munícipe interessado deverá inscrever-se previamente, através do preenchimento de formulário próprio disponível no sítio da Câmara Municipal na Internet, no endereço
www.cm-vnfamalicao.pt,
sendo-lhe posteriormente concedida uma palavra-passe.

TÚNEL RODOVIÁRIO SOB A LINHA DO MINHO AVANÇA
MORADORES DE MÕES E SANTO ADRIÃO COM ACESSO DIRECTO À CIDADE
CHEGARAM A bom termo as
negociações entre a Câmara
Municipal e a Refer com vista à
construção de um túnel rodoviário
sob a Linha do Minho, no lugar
de Santo Adrião, na zona norte
da cidade e freguesia de Vila Nova
de Famalicão, conforme reivindicaram os moradores, no âmbito

das obras de duplicação e electrificação daquela via-férrea, entre
o Porto e Braga, que estão a
decorrer em bom ritmo.
No acordo conseguido, a Refer
comparticipa no pagamento das
obras de construção da nova
passagem, inicialmente prevista
unicamente para peões, e no

restabelecimento de acesso, até ao
montante de 234 mil euros, competindo à Câmara Municipal os
custos com a elaboração do projecto e restante montante necessário para a execução da obra, que
deverá implicar um investimento
global próximo dos 500 mil euros.
“A população de Mões e Santo

Adrião, que faz parte da cidade,
terá melhores condições de acesso
ao centro urbano. Só por isso
justifica-se o inevitável acréscimo
de custos que o nosso projecto
implica, mas temos que fazer
obras para o futuro”, afirmou, a
propósito, o presidente da Câmara
Municipal, Armindo Costa.

ALTERAÇÕES
A LOTEAMENTOS
MAIS RÁPIDAS
OS PEDIDOS de alteração a
alvarás de loteamento têm a vida
mais facilitada na Câmara Municipal. Desde Abril de 2003, os
munícipes são dispensados da
publicação dos avisos no “Diário
da República”, bastando a
publicitação desses avisos na
imprensa local e por meio de
editais.

aconteceu

A CÂMARA libertou a Estrada Municipal 573 (ligação Antas-Oliveira de S. Mateus,
por Ceide) do perigoso estrangulamento que existia na Rua do Largo, em S. Simão de
Novais, operação que se traduziu num acréscimo de segurança para peões e
condutores que utilizam diariamente esta via municipal. Tratava-se de uma habitação,
por sinal a residência do presidente da Junta de Freguesia, Manuel Azevedo, que ali
vivia desde o dia em que se casou, já lá vão 43 anos. A operação de demolição, que
ocorreu no dia 17 de Fevereiro de 2003, constituiu por isso, um momento de emoção
para o autarca, que passou a viver numa habitação providenciada pela autarquia.

“ATÉ QUE enfim!...” O desabafo foi lançado por moradores do lugar do Pinheiral, em
Antas, quando, no dia 16 de Abril de 2003, as máquinas da Câmara Municipal demoliram
uma casa velha situada, literalmente, no meio da estrada municipal nº 573-1, que liga
Antas a Requião, constituindo, assim, um obstáculo ao tráfego rodoviário. Há muitos
anos que decorriam negociações entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
e a proprietária da habitação, mas só agora, por intervenção decisiva do Executivo
liderado por Armindo Costa, foi possível levar as negociações a bom termo, de modo
a que a estrada fosse alargada naquele local.
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SENIORES FELIZES
A POLÍTICA Municipal de apoio à Terceira Idade
é uma das prioridades da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão no domínio da solidariedade social.
Para Armindo Costa, as políticas sociais de apoio aos idosos
representam “um acto de justiça”, pois foram eles que
“contribuíram de forma decisiva para a construção
do Portugal de hoje e que doaram o melhor das suas vidas
na construção do grande concelho que é Vila Nova
de Famalicão”. Por outro lado, o presidente da Câmara
Municipal não tem dúvidas em afirmar que “a chamada
Terceira Idade é mais uma etapa de vida de cada um, que,
como as anteriores etapas, deve ser vivida intensamente,
com desafios a ultrapassar e objectivos a atingir”.
Consciente desta realidade e com a plena convicção de que
nenhuma comunidade se pode considerar verdadeiramente
solidária se deitar ao abandono os seus jovens da Terceira
Idade, a Câmara Municipal passa das palavras aos actos,
aplicando um modelo de desenvolvimento social que
promove efectivamente a qualidade de vida e o bem-estar dos
idosos Famalicenses. O Cartão Sénior Feliz e o programa de
Desporto para a Terceira Idade “Mais e Melhores Anos”,
são pretexto para a organização de diversas jornadas de
confraternização entre os idosos de Vila Nova de Famalicão.
A alegria e o entusiasmo patentes fazem crer que os seniores
de Famalicão são realmente cada vez mais felizes!

DIA DOS AVÓS | 12-09-2002

DIA DOS AVÓS | 12-09-2002

PASSEIO DOS IDOSOS A FÁTIMA | 14-09-2002
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MAGUSTO SÉNIOR | 08-11-2002

I MOSTRA SÉNIOR | 25-11-2002

FESTA DE NATAL | 05-12-2002

FESTA DE NATAL | 05-12-2002

I MOSTRA SÉNIOR | 25-11-2002

SARAU DESPORTIVO | 30-05-2003

SARAU DESPORTIVO | 30-05-2003

DESFILE DE MODA | 03-06-2003

DESFILE DE MODA | 03-06-2003
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FLORESTA SOB VIGILÂNCIA

Vereador José Santos apresentou torre de vigia de Jesufrei

Toda a mancha florestal do concelho de Vila Nova de Famalicão
está sob vigilância aérea atenta e
permanente. A Câmara Municipal
colocou em funcionamento, em
Julho deste ano, uma nova torre
de vigia para detecção de focos
de incêndio na floresta, ficando
assim coberto todo o território
concelhio.
Implantada no monte do
Xisto, na freguesia de Jesufrei, o
novo posto de vigia de fogos
florestais, com 25 metros de
altura, permite a vigilância de toda
a zona norte e oeste do concelho,
juntando-se às duas outras torres
existentes, localizadas no Monte
de Santa Cristina, em Requião, e
no monte de Santa Catarina, em
Calendário.

A estrutura, que implicou um
investimento municipal de 15 mil
euros, há vários anos que era
reclamada pelas corporações de
bombeiros do concelho e pelo
Serviço Municipal de Protecção
Civil de Vila Nova de Famalicão,
sendo encarada como um reforço
de peso para a prevenção de
fogos florestais.
A partir deste ano, os responsáveis pela protecção civil municipal mostram-se confiantes
numa significativa redução do
número de hectares ardidos na
mancha verde do concelho e os
resultados até agora verificados
parecem dar-lhes razão, apesar das
elevadas temperaturas registadas.
Recorde-se que o Programa de
Prevenção Contra Incêndios da

Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão está no terreno
desde o dia 1 de Julho, tendo em
vista a salvaguarda do património
ecológico e florestal do concelho.
A funcionar em estreita colaboração com todas as corporações de bombeiros do concelho e
com a GNR de Vila Nova de
Famalicão, a brigada de vigilância
diária é composta por seis unidades móveis (motorizadas) e as três
torres de vigilância fixas, numa
operação que envolve cerca de 30
pessoas por dia.
Os meios humanos envolvidos
nesta campanha são, na sua
grande maioria, elementos ligados
aos bombeiros, com larga experiência na área de prevenção e
combate a incêndios.

aconteceu

PROFESSORES
HOMENAGEADOS
A Câmara Municipal distinguiu com a medalha de Gratidão Municipal 17 professores do 1º Ciclo do
Ensino Básico, que se aposentaram no final do ano lectivo 2001/2002 e que exerceram a sua actividade
lectiva no concelho. Para Armindo Costa, que enalteceu o “contributo que estes professores deram a
todas as gerações de famalicenses que passaram pelas suas salas de aula e pelo exemplo de vida,
coragem e profissionalismo que deixam aos seus colegas”, esta foi “uma forma simples e simbólica
de agradecer tudo o que estes docentes transmitiram às crianças famalicenses ao longo dos anos,
não só ao nível de conteúdos, mas também pelos ensinamentos morais, exemplos e conversas que se
guardam para toda uma vida”. Eis a lista dos professores homenageados:
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Adosinda Silva (Fradelos)

Maria Elisa Oliveira (Ribeirão)

Ana Paula Costa (Vila Nova de Famalicão)

Maria Emília Torres (Lemenhe)

Arminda Tão Cirne (Fradelos)

Maria de Fátima Anes (Vermoim)

Beatriz Páris (Calendário)

Maria José Carneiro (Fradelos)

Dulce Ferreira Melo (Requião)

Maria Leonor Seara Cardoso (Vila Nova de

Felicidade Paços (Vila do Conde)

Famalicão)

Ilda Fraga (Vila Nova de Famalicão)

Maria Teresa Lima (Santo Tirso)

José Luís Cardoso (Vila Nova de Famalicão)

Rosa Maria Mesquita (Vila Nova de Famalicão)

Mariana Lopes (Vila Nova de Famalicão)

Teresa Aguiar (Delães)

ANTONINAS

2003

COR E ALEGRIA NAS MARCHAS INFANTIS
NA ABERTURA das inesquecíveis Antoninas 2003, as Marchas Antoninas Infantis
transformaram por completo a cidade de Famalicão, demonstrando que as festas
famalicenses também pertencem aos mais novos e que eles não deixam os
seus créditos por mãos alheias. Subordinadas ao tema “Santo António e a
Brincadeira”, as Marchas Antoninas Infantis envolveram toda a comunidade escolar
dos ensinos pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Vila
Nova de Famalicão, culminando um trabalho aturado e cuidadosamente delineado
ao longo de meses. Depois da concentração nos jardins dos Paços do Concelho,
as Marchas percorreram a Rua Adriano Pinto Basto, a Alameda D. Maria II, a
Rotunda D. Sancho I e a Avenida de França. Nas Piscinas Municipais, a Câmara
Municipal preparou um programa de animação para todos os participantes, assim
como um lanche retemperador de energias. Ao longo do percurso, ninguém
imaginaria que se estava a viver uma qualquer sexta-feira, tal era a festa que os
milhares de crianças conseguiam fazer transbordar. Desde arcos e balões, a
manjericos e martelinhos, com mil e uma vestimentas, apropriadas ao tema das
Marchas, num verdadeiro mar de cor e alegria, onde até nem faltaram as
encenações e as canções alusivas ao santo padroeiro, as crianças de todo o
concelho de Famalicão deram uma verdadeira lição de como é de pequenino
que se começa a preservar as tradições, os usos e os costumes – a dar razão,
afinal, ao povo, quando diz que é de pequenino que se torce o pepino. Santo
António, esse, do alto do seu pedestal, um pouco mais acima, na rotunda que
tem o seu nome, parecia, quiçá, sorrir, perante tanta alegria, tanta sinceridade
festiva e tanto exemplo dos mais novos munícipes de Famalicão.

O suplemento “Antoninas 2003” faz parte integrante do Boletim Municipal da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão | nº 3 | Setembro 2003
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SANTO ANTÓNIO EM NOITE MEMORÁVEL
A MULTIPLICIDADE dos trajes, o fascínio de um ambiente secular, uma autêntica
viagem no tempo com sabor a tradição, religiosidade e autenticidade – eis alguns
dos “ingredientes” que levaram a que o Cortejo Histórico das Antoninas 2003
transformasse as ruas de Vila Nova de Famalicão numa noite verdadeiramente
medieval. Milhares de figurantes-actores entrelaçaram a história, a mística e a
tradição com a expectativa da numerosa multidão que se foi apinhando ao longo
do percurso, conseguindo, com êxito, uma inter acção que engrandeceu o já de
si grandioso Cortejo. Pode dizer-se com segurança que praticamente nada foi
estático ao longo dos treze quadros que compuseram este Cortejo Histórico sobre
“Santo António – História e Tradição”, formado essencialmente à base das
associações e colectividades de todo o concelho famalicense, que assim
emprestaram todo o seu empenho a mais esta importante iniciativa das Antoninas
2003, a demonstrar, afinal, que continua a dar frutos a política que neste domínio
tem vindo a ser levada a cabo pela Câmara Municipal.

II
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DESFILE ETNOGRÁFICO MOSTRA A ALMA DE UM POVO
NINGUÉM CONSEGUIU ficar indiferente ao Desfile
Etnográfico com que todos os agrupamentos folclóricos
do concelho de Vila Nova de Famalicão coloriram e
embelezaram as ruas da cidade, naquele que foi mais
um dos pontos altos da edição deste ano das Festas
Antoninas. De tempos de antanho, de séculos atrás,
eis que os trajes se mostraram garbosos, em toda a
sua originalidade, desde o Traje de Trabalho ao Traje
Domingueiro, passando pelo Traje de Ir à Feira e até
mesmo o traje de Ir-Ver-a-Deus. E é claro que não
faltou o Traje de Romaria e o inigualável Traje de
Noivos. Os homens não se esqueceram das foucinhas,
dos engaços, nem mesmo do forcado de virar o
centeio ou do malho que, como o próprio nome indica,
serve para malhar o milho. E as mulheres trouxeram
de casa as cestas, cheias de pão, que os homens no
campo também têm fome depois de muita labuta, ou
ovos, até mesmo os galináceos, galos de crista alta e
vermelhuda, daqueles que verdadeiramente cantam
de galo e são reis e senhores na capoeira, a dar razão

ao povo quando diz que onde canta galo não canta
galinha. E porque o sol aperta, ninguém se esqueceu
dos chapéus de palha, de abas largas como convém
a quem passa o dia no campo – ou então, nos trajes
mais “ricos”, as sombrinhas não faltaram, desde as mais
simples às mais rendilhadas. A roca de fiar, a bilha de
barro, com a indispensável malga – só não se sabia
se levava água ou puro tinto… –, o ouro a resplandecer
nos peitos garbosos das mulheres, as mais delas de
mãos nas ancas, os puxos nos cabelos à moda antiga,
e os homens de jaqueta, de colete, casaco ao ombro,
numa postura característica que hoje quase só se
encontra em ocasiões tão festivas como esta. No meio
de todo este turbilhão de tradições revividas, surge a
música incomparável saída da magia de artistas que
fazem das concertinas, dos cavaquinhos e dos acordeões pequenas orquestras, onde não faltam os ferrinhos, as violas os bombos ou os recos-recos – uma
miscelânea que cativa o mais desprevenido, porque
de harmonia, simplicidade e pura alegria se trata.

III
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ARTE, MAGIA E MOVIMENTO
AS MARCHAS Antoninas saíram à rua na noite de de Santo António, e a cidade de
Famalicão transbordou de arte, de magia, de movimento – num entusiasmo que
muitos afirmam a pés juntos nunca ter visto em anos muito recentes. A Escola
Básica 2,3 de Ribeirão imaginou como se deve “Ser Cidadão do Mundo”, projectou
esse imaginário em plena festa dos santos populares, meteu mãos à obra, não se
poupou a esforços e deu o seu melhor nas festas de Famalicão – e acabou por
ser eleita como a melhor Marcha Antonina deste ano. Entre as oito marchas
concorrentes – “e todas deviam sair vencedoras”, disse a propósito o presidente
da Câmara, Armindo Costa –, o entusiasmo era geral e mesmo os que não ficaram
nos lugares cimeiros reconheceram que a qualidade patente na edição deste ano
superou todas as expectativas. Para o sucesso desta “Noitada de Santo António”,
que trouxe até à cidade largos milhares de pessoas, também terá contribuído o
facto de a saída das Marchas ter sido, este ano, “transferida” para a noite do dia 12
– a verdadeira “Noitada” -, uma reivindicação antiga do povo que este ano foi
possível concretizar. O segundo lugar ficou para a marcha da Associação Desportiva
e Cultural de Santa Eulália, com o tema “Santo António vem com ela”, aparecendo
depois, por ordem decrescente, a Associação Grupo Cénico e Recreativo de
Esmeriz (“Santo António e a cidade”), o Rancho Folclórico de S. Pedro de Bairro
(“As fogueiras de Santo António”), a Associação Recreativa e Cultural de Antas (“O
fado e a canção nas Antoninas de Famalicão”), a Associação Recreativa e Cultural
Flor do Monte, da Carreira (“As vindimas”), a Associação Cultural e Desportiva de
S. Martinho de Brufe (“Santo António, a noite é de folia”) e o Grupo de Jovens de
Pousada de Saramagos (“Os Saramagos”).
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PÃO DE SANTO ANTÓNIO PARA MILHARES
NO DIA 13 de Junho, milhares de pessoas concentraram-se na Rua de Alves Roçadas,
junto à Capela de Santo António, em pleno centro da cidade de Famalicão. O motivo
não era, tão-somente, a participação na missa solene em honra do Santo, mas,
principalmente, esperar pela distribuição do “Pão de Santo António”, também por
muitos designado como “Pão Bento”, concretizando-se, assim, uma cada vez mais
arreigada tradição perpetuada de modo muito especial nas Festas Antoninas.
O concelho de Famalicão vivia, então, o Feriado Municipal, o “dia grande” do “seu”
santo – o dia em que o programa das Festas Antoninas era essencialmente
consagrado às cerimónias religiosas. Depois da celebração da missa solene – com
a Capela de Santo António a abarrotar de fiéis e estes, ainda, a espalharem-se pelas
imediações, preenchendo por completo a Rua de Alves Roçadas, entretanto vedada
à circulação automóvel -, surgiu a tão aguardada distribuição do “Pão de Santo António”,
numa cerimónia – se assim se pode dizer – que congregou milhares de pessoas
que, por vezes a muito custo, conseguiram levar para casa um pão que, dizem
muitos, tem poderes mágicos ou milagrosos e, inclusive, é capaz de se conservar
em bom estado durante muitos meses. Este Feriado Municipal em Vila Nova de
Famalicão teve ainda a marcá-lo a saída da tradicional procissão em honra de Santo
António, que percorreu as principais artérias da cidade, demonstrando, mais uma
vez, todo o esplendor e a devoção que os Famalicenses dedicam ao seu santo.

NOVOS TALENTOS
A ASSOCIAÇÃO de Moradores das Lameiras (AML) e a Fundação Castro Alves
foram os grandes vencedores do I Festival da Canção Infanto-Juvenil de Vila
Nova de Famalicão. O grupo “Lameirinhas”, em representação da AML,
conquistou o 1º lugar do 1º escalão – para crianças com idades compreendidas
entre os 6 e os 12 anos – com a interpretação de “Acreditar em Ti”, letra de
Costinha e música de Costinha e Charly Martinez. Já no segundo escalão,
que abrangia a faixa etária dos 13 aos 16 anos, as meninas Ana Margarida,
Ana Isabel, Ana Margarida e Teresa Mariana, em representação da Fundação
Castro Alves, conquistaram a admiração do júri com a interpretação da letra e
música de Frederico Sá, “Ao pé de ti”. O I Festival da Canção Infanto-Juvenil
realizou-se no âmbito das Festas Antoninas 2003, na Casa das Artes, que foi
pequeno para receber todas as pessoas que quiseram assistir ao despertar
de novos talentos musicais em Vila Nova de Famalicão. Tendo como objectivo
central a descoberta de novos talentos no âmbito da expressão musical e o
incentivo à criação artística, o evento contou com a interpretação 12 canções
originais, em representação de sete instituições do concelho: Associação
Greculeme, de Lemenhe; Associação de Moradores das Lameiras, de Vila
Nova de Famalicão; Associação Teatro Construção, de Joane; Fundação Castro
Alves, de Bairro; Grupo Coral do Divino Salvador de Joane; Paróquia de
Nine; e Didáxis – Cooperativa de Ensino de Riba de Ave.
V
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MÚSICA PARA TODOS OS GOSTOS
COMO NÃO podia deixar de ser, os espectáculos musicais marcaram presença
em praticamente todos os dias de realização das Festas Antoninas. A Câmara
Municipal, no respeito pelos mais variados públicos, disponibilizou uma série de
concertos abrangentes, marcados pela qualidade dos seus intérpretes. Desde o
rock à música popular e ligeira, passando pelo fado e pelo folclore, houve música
para todos os gostos e feitios. A adesão popular foi de tal ordem que não houve
palco que não “rebentasse pelas costuras”. O Estádio Municipal esgotou duas
vezes, com os concertos de Tony Carreira e dos Xutos e Pontapés. A Casa das
Artes vestiu-se a rigor para o concerto dos Clã. A Praça D. Maria II foi pequena
para acolher todos aqueles que quiseram assistir aos concertos de Andy e Cindie,
da Tuna Académica da Universidade Lusíada, dos Chegadinhos ao Copo, da Maria
do Sameiro & Toni Castro e de Costinha. Para finalizar, um mar de gente deslocouse até às imediações dos Paços do Concelho para assistir à Monumental Serenata
da Canção de Coimbra, interpretada pelo Grupo de Fados e Baladas de Coimbra,
de Francisco Magina Pedro.

VI

2003

ANTONINAS

2003

TEATRO DE MARIONETAS
O MELHOR Teatro de Marionetas preencheu as Festas
Antoninas com uma atmosfera muito especial. O II Festival
Internacional de Marionetas de Vila Nova de Famalicão trouxe
até ao nosso concelho mais de um dezena de espectáculos
de elevada qualidade, oriundos de países tão diversos como
Brasil, Espanha, Israel, Holanda, Rússia e Portugal. A Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão apostou novamente
numa verdadeira política de descentralização cultural, levando
os espectáculos a algumas freguesias do concelho, designadamente Vermoim, Riba de Ave, Ribeirão e Joane. Também
aqui a aposta foi abrangente, tendo sido disponibilizados
espectáculos de encontro às várias gerações de Famalicenses. De todos, o destaque foi sem dúvida para a
Dinomaquia dos espanhóis L’Avalot, que preencheu diversas
ruas da cidade com uma intensidade de cor, alegria e
movimento nunca vistos.

A FESTA DO DESPORTO
“AS ANTONINAS mais desportivas de sempre”, assim catalogou o presidente da
Câmara Municipal a edição 2003 da romaria famalicense. E teve razão para o
afirmar. Desde as competições mais tradicionais, como a corrida de galgos, o
torneio de tiro aos pratos e o Raid Todo-o-Terreno, até às mais inovadoras, como
o Street Basket e o Circuito de Santo António em ciclismo, houve de tudo um
pouco. Com o precioso apoio de várias associações desportivas do concelho
foi possível organizar as mais variadas iniciativas, onde participaram várias
gerações de Famalicenses, desde os mais novos, que se divertiram a encestar
uma bolas na Praça D. Maria II, passando pelos jovens, que percorreram vários
quilómetros em cima de uma bicicleta, até aos adultos amantes de várias
modalidades, que tiveram um vasto leque de competições para fazerem do
desporto uma verdadeira festa de confraternização.
VII
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CÂMARA PROMOVE AUTONOMIA DAS FREGUESIAS
APOSTA NA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DAS JUNTAS PASSA PELA TRANSFERÊNCIA DE MEIOS FINANCEIROS

PARA além dos investimentos
estruturantes em curso na rede
viária municipal, a Câmara
Municipal mantêm, em 2003, a
aposta na descentralização de
meios financeiros para as 49
Juntas de Freguesia, não só
através da duplicação das
chamadas “verbas livres”,
medida concretizada logo no
primeiro ano de mandato de
Armindo Costa, mas também
através das transferências de
verbas mediantes protocolo
entre a Câmara Municipal e as
autarquias locais para a
execução de obras específicas,
ou por administração directa.

Jorge Carvalho, vereador das Freguesias

Praticamente em todas as
reuniões de Câmara, Jorge
Carvalho, vereador das Freguesias, submete à apreciação
e aprovação do executivo uma
séries de protocolos a estabelecer com um determinado
conjunto de freguesias para
obras em infra-estruturas
como estradas, caminhos, escolas, sedes de junta de
freguesia, etc. O mesmo faz o
vereador do Ambiente, José
Santos, estabelecendo protocolos para redes de abastecimento de água e saneamento
básico.
São muitos milhares de
euros que a Câmara Municipal
disponibiliza para as freguesias do concelho, promovendo
a sua autonomia e confiando
na capacidade de gestão dos
eleitos locais, sempre num
clima de diálogo e de abertura
aos problemas, designadamente através do programa
“Famalicão – Concelho em
Movimento”, que leva os
responsáveis municipais aos
contacto directo com as 49
freguesias do concelho.

TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA / 2003
Freguesia

Área

Habitantes

Salas de aula

Verba Livre

Verba/Escolas

Total

Abade Vermoim
Antas
Arnoso Sta Eulália
Arnoso Sta Maria
Avidos
Bairro
Bente
Brufe
Cabeçudos
Calendário
Carreira
Castelões
Cavalões
Ceide S. Miguel
Ceide S. Paio
Cruz
Delães
Esmeriz
Fradelos
Gavião
Gondifelos
Jesufrei
Joane
Lagoa
Landim
Lemenhe
Louro
Lousado
Mogege
Mouquim
Nine
Novais
Oliveira Sta Maria
Oliveira S. Mateus
Outiz
Pedome
Portela
Pousada Saramagos
Requião
Riba D’ Ave
Ribeirão
Ruivães
Sezures
Telhado
Vale S. Cosme
Vale S. Martinho
Vermoim
Vila Nova Famalicão
Vilarinho das Cambas

33
435
268
338
280
370
130
251
320
701
215
360
433
71
134
382
230
375
1697
441
853
285
725
295
455
267
518
561
298
413
396
113
464
285
287
266
251
154
820
283
1091
272
226
489
631
405
486
232
950

307
4.870
1.125
1.617
1.359
3.650
806
2.397
1.238
8.972
1.629
1.582
1.240
976
437
1.589
3.511
1.599
3.012
3.467
1.461
623
6.249
902
2.752
1.363
2.303
3.469
1.672
1.394
2.586
831
2.846
3.216
896
2.263
584
1.936
2.850
2.982
7.169
2.413
616
1.775
2.989
1.692
2.696
5.243
1.184

3
7
3
8
3
8
2
6
4
18
5
4
6
2
2
4
8
4
14
5
5
3
16
3
6
4
8
9
8
4
8
3
8
6
3
7
2
4
6
7
22
8
2
6
10
6
9
22
5

8.429,68
69.113,44
24.191,70
31.543,98
27.044,82
54.159,48
16.639,90
37.230,28
26.965,01
120.818,83
27.972,59
31.833,28
30.386,77
16.679,80
12.829,08
32.571,50
48.473,18
32.461,77
87.309,58
54.349,02
45.380,63
19.353,36
92.536,99
22.635,45
47.156,35
26.695,66
44.263,33
57.980,27
30.925,47
31.424,27
43.614,89
16.400,47
48.423,30
46.976,79
22.326,19
36.252,63
17.916,82
29.399,15
59.187,36
44.432,92
113.356,81
38.038,33
17.507,81
37.768,98
54.977,50
34.357,20
47.495,54
66.978,58
45.340,73

299,28
698,32
299,28
798,08
299,28
798,08
199,52
598,56
399,04
1.795,68
498,80
399,04
598,56
199,52
199,52
399,04
798,08
399,04
1.396,64
498,80
498,80
299,28
1.596,16
299,28
598,56
399,04
798,08
897,84
798,08
399,04
798,08
299,28
798,08
598,56
299,28
698,32
199,52
399,04
598,56
698,32
2.194,72
798,08
199,52
598,56
997,60
598,56
897,84
2.194,72
498,80

8.728,96
69.811,76
24.490,98
32.342,06
27.344,10
54.957,56
16.839,42
37.828,84
27.364,05
122.614,51
28.471,39
32.232,32
30.985,33
16.879,32
13.028,60
32.970,54
49.271,26
32.860,81
88.706,22
54.847,82
45.879,43
19.652,64
94.133,15
22.934,73
47.754,91
27.094,70
45.061,41
58.878,11
31.723,55
31.823,31
44.412,97
16.699,75
49.221,38
47.575,35
22.625,47
36.950,95
18.116,34
29.798,19
59.785,92
45.131,24
115.551,53
38.836,41
17.707,33
38.367,54
55.975,10
34.955,76
48.393,38
69.173,30
45.839,53

TOTAL

20.235

114.338

326

2.030.107,44

32.521,76

2.062.629,20
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Armindo Costa, José Reis Moreira e Jorge Carvalho analisaram projectos para Ribeirão

Escola Básica 2, 3 de Ribeirão terá capacidade para mais 30 turmas

RIBEIRÃO ENSINO BÁSICO EM EXPANSÃO
MELHORES ACESSIBILIDADES COM A RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA 3 DE JULHO
A ESCOLA Básica do 2º e 3º
Ciclos de Ribeirão vai ter um
novo bloco de aulas, com
capacidade para mais 30 turmas.
O concurso público para a
realização da empreitada, que
inclui os arranjos exteriores
daquele estabelecimento de
ensino, foi aberto no passado dia
8 de Julho pelo Ministério da
Educação.
Com um preço base de 552
mil euros, não incluindo o IVA, a
empreitada compreende a construção civil e instalação eléctrica
do bloco de aulas, o tratamento
dos espaços exteriores, a construção de redes de esgotos e águas e
a instalação de redes de cabos e

iluminação exterior, de acordo
com os projectos, programa de
concurso e cadernos de encargos.
A obra, que deverá iniciar-se
durante o terceiro trimestre deste
ano, terá um prazo de execução
de 180 dias, pelo que deverá ficar
concluída antes do início do ano
lectivo 2004/2005.
Entretanto, ainda ao nível da
educação, a Câmara Municipal
pretende construir uma nova
escola do 1º Ciclo do Ensino
Básico. Em visita de trabalho de
Ar mindo Costa à freguesia,
realizada no final do ano passado,
o presidente da Câmara Municipal anunciou a José Reis Moreira,
presidente da junta local, que a

autarquia vai avançar com o
projecto para esta nova infraestrutura educativa, que deverá
nascer na Urbanização Colina do
Ave.
Já no plano desportivo, outro
dos temas centrais da visita do
presidente da Câmara a Ribeirão,
Armindo Costa e José Reis
Moreira definiram uma nova
localização para a futura piscina
municipal e pista de atletismo da
vila, cuja edificação estava
prevista para os terrenos anexos
ao campo de treinos do Grupo
Desportivo de Ribeirão.
Dada a necessidade de aproximar o mais possível a piscina
municipal das escolas, por forma

PISO SINTÉTICO NO CAMPO DE TREINOS
O CAMPO de treinos do Grupo Desportivo de Ribeirão não oferece condições para a
prática desportiva a que se destina, consequência de vários factores, entre os quais se
destaca a falta de drenagem de águas. Dado o precário estado do campo, Armindo
Costa rejeitou a hipótese de uma intervenção ligeira por forma a amenizar as fracas
condições, contrapondo com a necessidade de uma reestruturação global do campo
de treinos, “processo que será mais demorado, mas que resolverá em definitivo o
problema do Grupo Desportivo de Ribeirão”. A solução encontrada passa pela aplicação
de um piso sintético, obra que implica um investimento de cerca de 400 mil euros (80 mil
contos) e que depende dos apoios do Estado. Para isso, Armindo Costa esteve reunido
no passado dia 1 de Julho com Hermínio Loureiro, Secretário de Estado da Juventude
e Desportos, que garantiu o apoio governamental imediato para a
colocação de pisos sintético no campo de treinos do G D Ribeirão e
no campo da Associação Desportiva Oliveirense. Neste momemto
já decorrem as obras de
alargamento do campo
de Ribeirão, que viabilizaram a candidatura ao
arrelvamento sintético.
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a facilitar a utilização dos alunos
daquele equipamento desportivo,
Armindo Costa defendeu a sua
edificação num terreno disponível
na proximidade das infra-estruturas educativas, posição
prontamente aceite e partilhada
por José Reis Moreira, que,
entretanto, já iniciou o pro-cesso
de negociação do terreno.
O mesmo entendimento se
verificou com a construção da
futura pista de atletismo de
Ribeirão, que será edificada no
futuro complexo de habitação
social da Aldeia Nova, no lugar
da Barroca, dadas as boas
condições do terreno para
albergar esta infra-estrutura e a

necessidade de dotar aquele
espaço de valências desportivas.
“Ribeirão, que é das freguesias
mais povoadas do concelho, tem
todas as condições para consolidar
a sua área urbana dentro dos padrões de qualidade que a população exige e merece”, salientou o
presidente da Câmara Municipal.
E acrescentou: “É nesse sentido
que estamos a investir em obras
como a repavimentação da
Avenida 3 de Julho, a repavimentação da Estrada Municipal
nº 508 de ligação a Lousado, a
ampliação da rede de abastecimento de água, a construção da
nova biblioteca e o restauro da
Casa do Povo”.

BIBLIOTECA MUNICIPAL À VISTA
ARMINDO COSTA visitou as obras de construção do pólo de Ribeirão da Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco e de reabilitação da Casa do Povo local, uma empreitada
que implica um investimento camarário de 378.367,83 euros. Com a construção deste
equipamento cultural, as três vilas do concelho – Ribeirão, Joane e Riba de Ave – terão
biblioteca, facto que, no entender do presidente da Câmara, significa um passo importante
“na ampliação da rede municipal de bibliotecas, como factor de promoção da cultura, em
particular do acesso dos famalicenses ao livro e à leitura”. No caso de Ribeirão, Armindo
Costa realçou ainda o facto de a futura biblioteca da freguesia ficar situada numa zona
central da vila, junto à escola Básica de Santa Ana, que é frequentada por cerca de 400
crianças, e relativamente próxima da Escola Básica 2, 3 de Ribeirão. Entretanto, Armindo
Costa já afirmou que a
Câmara vai elaborar um
plano de criação de bibliotecas nas várias freguesias do concelho, de
forma a expandir a rede
municipal de leitura pública, cujos próximos pólos poderão ser em Cabeçudos, cujo projecto está
já concluído, e em Nine,
“dado tratar-se de uma
freguesia importante da
Zona Norte do Concelho”.
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ARNOSO SANTA MARIA CÂMARA CRIA ZONA ESCOLAR
CEMITÉRIO PAROQUIAL SERÁ ALARGADO

APOIO ÀS OBRAS DA ENGENHO

Terreno para o jardim-de-infância

O FUTURO Jardim-de-Infância
de Arnoso Santa Maria, será
construído num terreno anexo à
Escola Básica Integrada (EBI) da
freguesia, ficando totalmente de
parte a ideia de reabilitar para
aquele fim o edifício da antiga
Escola Básica do Altinho 2, que
será destinado ao movimento
associativo da freguesia, como é
pretensão da Junta. A novidade
foi deixada pelo presidente da
Câmara Municipal, Ar mindo
Costa, em visita de trabalho
efectuada a Arnoso Santa Maria,
no dia 30 de Janeiro último.
Deste modo, ao construir o
Jardim-de-Infância junto à Escola
Básica Integrada de Arnoso
(uma escola frequentada por
cerca de 400 alunos, do 6º ao 9º
ano de escolaridade, oriundas de

Alargamento do cemitério em análise

Arnoso e freguesias vizinhas), a
Câmara Municipal acaba por
criar uma zona escolar na freguesia, possibilitando às suas
crianças a frequência dos ensinos
pré-primário e básico no mesmo
local.
De acordo com o presidente
da Câmara Municipal, se tudo
correr dentro do previsto, haverá
condições para lançar o processo
de construção do futuro Jardim-de-Infância no próximo ano.
Para além da educação,
estiveram na agenda dos autarcas
as questões relacionadas com
a rede viária da freguesia, que
tem várias caminhos a necessitarem de rectificação e pavimentação, enquanto outros já
foram pavimentados mediante
protocolos estabelecidos entre a

Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicãoe a Junta de
Freguesia, com é o caso da Rua
de Ferrão.
Nesta área, Armindo Costa
reforçou a forte aposta da Câmara
na resolução dos problemas
viários do concelho, reafirmando
que, “passo a passo, a revolução
silenciosa que está no terreno, vai
resolver os problemas em termos
viários”.
No decorrer da visita de
trabalho a Arnoso Santa Maria
ficou também definido o avanço
de um primeiro contacto com
os proprietários dos terrenos
anexos ao cemitério, que deverá
ser alargado no âmbito de uma
inter venção a incluir na
requalificação urbanística da zona
envolvente à igreja paroquial.

NA DESLOCAÇÃO a Oliveira Santa Maria, Armindo Costa
teve a oportunidade de analisar a segunda fase das obras
de construção do Centro Comunitário da Engenho –
Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, tendo
garantido aos responsáveis mais um apoio financeiro da
Câmara Municipal na comparticipação das obras. Refira-se
que a Engenho congrega as freguesias de Arnoso Santa
Maria, Arnoso Santa Eulália, Cruz, Lemenhe e Jesufrei, todas
da zona norte do município, que, há cerca de uma década,
eram referenciadas pelos seus problemas de índole sócioeconómica. Considerando que a constituição daquela
associação “foi uma aposta ganha”, Armindo Costa
congratulou-se pelo trabalho desenvolvido, que, na sua
opinião, “elevou a qualidade de vida das populações destas
cinco freguesias”.

Armindo cumprimenta idosos na Engenho

ARNOSO SANTA EULÁLIA AMPLIAÇÃO DA JUNTA
ALARGAMENTO DA PRAIA FLUVIAL EM ESTUDO
O PRESIDENTE da Câmara
Municipal, Armindo Costa,
garantiu o apoio do município à
aquisição de um terreno adjacente
à sede da Junta de Freguesia de
Arnoso Santa Eulália, tendo em
vista a ampliação das suas instalações.
O presidente da Câmara, que
esteve de visita à freguesia a 13
de Fevereiro último, concordou
com a necessidade de espaço por
parte da Junta de Freguesia e ficou sensibilizado com a ideia de
instalar em definitivo o pólo da
Biblioteca Municipal Camilo
Castelo Branco em Arnoso Santa
Eulália, assim como ficou satisfeito com a ideia de concessão de
espaço a duas associações da
freguesia.
Na visita de trabalho à freguesia, iniciada com uma recepção na

Autarcas de Arnoso receberam comitiva camarária

Junta, Armindo Costa e o presidente de Arnoso Santa Eulália,
Manuel Costa, reuniram-se
também com o pároco Salvador
Cabral, que analisaram os pro-

jectos de reabilitação urbanística
do adro da igreja paroquial e do
adro do Mosteiro de Arnoso.
Aqui, o presidente da Câmara
defendeu o regresso do culto cató-

Visita a Santa Eulália marcada pela boa disposição

lico ao mosteiro, até como forma
de conservar o monumento.
Em análise por parte dos
autarcas de Famalicão e Arnoso
Santa Eulália esteve também a

possibilidade de aquisição de
um terreno adjacente à praia
fluvial da freguesia, de forma
a per mitir a sua ampliação
futura.
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BAIRRO REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COMPLETA
ZONA CENTRAL DA FREGUESIA VAI SER REABILITADA

Autarcas analisaram reabilitação do centro de Bairro

A CÂMARA Municipal de Vila
Nova de Famalicão lançou no
terreno a construção de uma rede
de saneamento com 46 quilómetros de extensão, que irá
beneficiar as freguesias de Bairro,
Carreira, Delães e S. Simão de
Novais.
O auto de consignação da
empreitada foi assinado no dia 20
de Fevereiro, durante uma visita
do presidente da Câmara
Municipal à freguesia de Bairro,
numa cerimónia que contou com
a presença de muitos presidentes

Armindo Costa assina protocolo para acção social escolar em Bairro

de Junta do concelho, entre os
quais se encontravam os líderes
das quatro freguesias abrangidas
pela nova rede de saneamento.
A empreitada, que representa
um investimento camarário
de 2,1 milhões de euros e que tem
um prazo de execução de 730
dias, irá permitir a cobertura
total de saneamento básico
nestas quatro freguesias da zona
sul-nascente do concelho, situadas
na orla ribeirinha do rio Ave,
facto que levou os autarcas destas
localidades a considerarem que

se tratava de “um dia de festa”,
como sublinhou António Sousa,
presidente da Junta bairrense.
Refira-se que a execução desta
obra irá permitir que, numa fase
posterior, estejam reunidas as
condições para a Câmara Municipal avançar com o melhoramento das principais vias de
comunicação das freguesias
envolvidas, conforme garantiu
Armindo Costa.
Na visita de trabalho a Bairro
Armindo Costa e António Sousa,
presidente da Junta, fizeram

Aposta no ambiente prossegue em mais quatro freguesias

uma deslocação atenta a vários
locais da freguesia, onde a autarquia local quer avançar com
intervenções.
Nesse contexto, António Sousa
apresentou ao presidente da
Câmara como uma das principais
prioridades, a pavimentação e
rectificação da Avenida Silva
Pereira, uma das mais importantes
artérias de Bairro. Armindo Costa
garantiu que, “logo que possível,
a Câmara Municipal vai intervir
na requalificação urbanística de
toda a área central de Bairro,

fazendo dela o centro cívico que
desejamos para todas as freguesias
do concelho”.
Entretanto, o domínio da
educação também esteve em
destaque na visita do presidente
da Câmara Municipal a Bairro,
com Armindo Costa a assinar um
conjunto de três protocolos para
acção social escolar, no valor total
de 3500 euros, apoiando as
refeições de um universo de 25
crianças da Escola do 1º Ciclo de
Lagoços e três crianças do Jardim-de-Infância da Pedreira.

VALE S. COSME OBRAS EXEMPLARES
CEMITÉRIO PAROQUIAL VAI SER ALARGADO

Remodelação do cemitério bem aceite

UM REFEITÓRIO escolar em
instalações da Junta de Freguesia
e a reabilitação do espaço interior
do cemitério paroquial foram as
obras que o presidente da Junta
de Freguesia de Vale S. Cosme,
José Faria, mostrou ao presidente
da Câmara Municipal, no
decorrer de uma visita de trabalho
à freguesia, no âmbito do
programa municipal “Famalicão –
Concelho em Movimento”,
realizada em Fevereiro deste ano.
José Faria fez questão de
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mostrar a obra feita a Armindo
Costa e ao vereador das Freguesias, Jorge Carvalho, tanto mais
que essas intervenções foram
realizadas mediante protocolos
de colaboração estabelecidos
entre a Junta de Freguesia de
Vale S. Cosme e a Câmara
Municipal.
Armindo Costa considerou
“exemplares” as obras realizadas,
facto que, no seu entender,
demonstra o sucesso da política
de descentralização municipal

seguida pela Câmara, através da
duplicação de verbas para
as 49 Juntas de Freguesia e da
elaboração de protocolos para
obras a executar pelas Juntas de
Freguesia e cujos projectos são
submetidos à apreciação da
Câmara Municipal.
O autarca famalicense analisou ainda o projecto do Centro
Social e Paroquial de Vale S.
Cosme, que, aliás, foi custeado
pela Câmara Municipal, e prometeu apoiar a paróquia na
construção do imóvel, na medida
em que se trata de uma equipamento social “para servir o
concelho”.
Na visita de trabalho a Vale S.
Cosme, o presidente da Câmara
dedicou ainda atenção a problemas existentes na rede viária,
tendo apontado as soluções para
os casos prioritários, designadamente na Rua de Santo António
e na Rua de Quintela.
Armindo Costa e José Faria
passaram também pelo cemitério
paroquial, onde estudaram as
hipóteses de ampliação daquela
infra-estrutura da freguesia.

Novo refeitório escolar em Vale S. Cosme

Armindo em contacto com a população
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Compromissos na Escola de S. Gonçalo

Autarcas atentos às novas tecnologias

Abílio Claro e Armindo Costa em sintonia

CAVALÕES NOVO JARDIM DE INFÂNCIA
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL
O PRESIDENTE da Câmara
Municipal anunciou que o projecto de execução do futuro
Jardim-de-Infância da Anta,
na freguesia de Cavalões, será
elaborado “durante o ano em
curso”, de modo a que a obra arranque no terreno durante 2004.
Desta forma, Armindo Costa
respondeu positivamente a um
dos objectivos do presidente da
Junta da Freguesia, Abílio Claro,
que passa pela criação de infraestruturas ao nível da educação.
“O parque escolar é o nosso
principal objectivo”, sublinhou
Abílio Claro, durante a recepção

a Armindo Costa, que esteve em
Cavalões para uma visita de
trabalho à freguesia, acompanhado pelo vereador das
Freguesias, Jorge Car valho,
no dia 20 de Março.
Cavalões, uma freguesia
que é dividida pela Estrada Nacional 206 (Famalicão-Póvoa de
Varzim), tem duas escolas pré-primárias que funcionam em
condições precárias. No lugar da
Anta, as crianças estão numa vivenda pela qual o Município paga
uma renda mensal. A outra préprimária funciona no rés-do--chão
da sede da Junta de Freguesia. Daí

que Abílio Claro e Armindo Costa
concordem com a necessidade de
serem construídas obras de raiz,
“a pensar no futuro”, permitindo
um serviço de refeições e um
horário prolongado.
Para já, vai arrancar o Jardim-de-Infância da Anta, para o qual
o orçamento camarário deste
ano já contempla uma verba
de 50 mil euros, justamente
para custear o projecto de arquitectura. De resto, o presidente
da Junta observou que “tudo o
que esta Câmara prometeu tem
sido cumprido”.
No plano social, Cavalões

regista carências ao nível do apoio
à Terceira Idade. No entanto, a
Igreja local tem em mente a construção de um centro social, em
terrenos situados em frente à Escola de S. Gonçalo, conforme indicou o pároco Vítor José Morais.
Um pavilhão gimnodesportivo
e uma piscina municipal foram
dois projectos ventilados pelo
presidente da Junta para a zona
noroeste do concelho. Armindo
Costa defendeu a ideia das “parcerias entre freguesias da mesma
zona geográfica”, anunciando
que a “ideia de um pavilhão
gimnodesportivo” que sir va

Cavalões e as freguesias envolventes, como Louro, Outiz,
Gondifelos e Vilarinho das
Cambas, “tem todo o sentido”.
“Há uma luz no fundo do túnel”,
adiantou Armindo, sobre a ideia
de construir esta infra-estrutura
desportiva em Cavalões.
Quanto à piscina, o presidente
da Câmara afirmou que é preciso
reflectir quanto à sua localização,
mas foi adiantando a freguesia do
Louro como séria candidata a
receber esse equipamento, o que
não desagradou ao presidente da
Junta de Cavalões, dado tratar-se
de uma freguesia limítrofe.

GONDIFELOS PONTE DA GRAVATEIRA EM OBRAS
A CÂMARA está a proceder a
obras de reabilitação da Ponte da
Gravateira, um imóvel da
arquitectura civil românica, sobre
o rio Este, em Gondifelos.
Nesta intervenção, que visa
consolidar as infra-estruturas da
ponte, a autarquia famalicense está
a investir cerca de 20 mil euros,
segundo anunciou o vereador das
Freguesias, Jorge Carvalho.

Câmara investe 20 mil euros na ponte

A Ponte da Gravateira – que,
por questões de segurança esteve
cortada ao trânsito rodoviário –,
é uma das três pontes românicas
sobre o rio Este que a Câmara
classificou como monumentos de
interesse público, estando o
processo de classificação a ser
analisado pelo Instituto Português
do Património Arquitectónico
(IPPAR).

Além da Ponte da Gravateira,
integram esse processo de
classificação a Ponte de S.
Veríssimo, em Cavalões, e a Ponte
de Coura, em Nine, ambas sobre
o rio Este.
Para além da análise ao estado
da Ponte da Gravateira, que
motivou o arranque das obras,
após deslocação à freguesia de
Gondifelos, em visita de trabalho
realizada no dia 20 de Março,
Ar mindo Costa obser vou
também o estado de degradação
em que se encontra a antiga
Escola Básica Integrada (EBI)
da freguesia, cujos alunos,
há dois anos, foram transferidos
para a nova EBI, em terreno
vizinho.
Neste contexto foi analisado
e ponderado pela comitiva
autárquica uma readaptação do
velho imóvel com vista ao seu
aproveitamento por parte do
movimento associativo de
Gondifelos.

CNE NO PARQUE DE CAMPISMO
NA VISITA a Gondifelos, Armindo Costa constatou o estado de
abandono em que se encontra o parque de campismo. O local está
assim há dois anos e a Junta de Freguesia responsabiliza o anterior
executivo municipal. Em face da situação, o presidente da Câmara,
depois de devidamente analisada a situação, propôs a entrega da
gestão do espaço ao Corpo Nacional de Escutas de V. N. de Famalicão.
A proposta de Armindo Costa foi recentemente aprovada na Câmara
Municipal. Para ajudar à recuperação e manutenção dos espaços e
equipamentos, a Câmara aprovou ainda, a atribuição de 5 mil euros à
nova entidade gestora daquele espaço de lazer.
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ABADE DE VERMOIM
Restauro da Igreja Paroquial

ARNOSO SANTA EULÁLIA
Reconstrução da Rua do Alerta (obra protocolada)

ARNOSO SANTA MARIA
Reconstrução da Rua de Ferrão

ANTAS
Nova rotunda junto à Igreja Paroquial

AVIDOS
Construção do Centro Social e Paroquial

BENTE
Rectificação e pavimentação da Rua dos Murtórios

BAIRRO
Consrução da rede de saneamento básico
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BRUFE
Arranjos exteriores da Sede de Junta de Freguesia
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CABEÇUDOS
Equipamento do jardim-de-infância

CARREIRA
Alargamento do Cemitério Paroquial

CALENDÁRIO
Arranjo da Rotunda do Covelo

CAVALÕES
Pavimentação da Rua do Senhor da Boa Fortuna

CASTELÕES
Sede da Associação Desportiva de Castelões

CEIDE SÃO PAIO
Remodelação e ampliação da Sede de Junta

CEIDE SÃO MIGUEL
Ampliação do Cemitério Paroquial

DELÃES
Arranjo do Adro da Igreja Paroquial
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ESMERIZ
Pavimentação da Rua de Pirre

FRADELOS
Pavimentação do Caminho Municipal 1496 (Corga- Pedras Ruivas)

GONDIFELOS
Beneficiação e reforço da estrutura da Ponte da Gravateira

JESUFREI
Infra-estruturas da Sede de Junta e jardim-de-infância

GAVIÃO
Construção da Variante Nascente à Cidade

LAGOA
Construção do jardim-de-infância

JOANE
Renovação da Rua de Telhado
28

LANDIM
Construção de acessos à futura Escola do 2º e 3º Ciclo
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LOURO
Reabilitação do Parque do Santo do Monte

LEMENHE
Reconstrução da Estrada Municipal 571-2

MOGEGE
Arranjo do Largo da Junta de Freguesia

LOUSADO
Reconstrução da Estrada Municipal 508

MOUQUIM
Construção de jardim-de-infância

OLIVEIRA SÃO MATEUS
Construção da rede de saneamento básico

NINE
Modernização da Linha do Minho e Estação Ferroviária de Nine

OLIVEIRA SANTA MARIA
Construção da rede de saneamento básico
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OUTIZ
Rua do Quintão

POUSADA DE SARAMAGOS
Reconstrução da Ponte Nova

PEDOME
Construção da rede de saneamento básico

PORTELA
Pavimentação da Rua de Magãe

RIBA DE AVE
Construção do polidesportivo paroquial

RIBEIRÃO
Pavimentação da Avenida 3 de Julho

REQUIÃO
Renovação do Cemitério Paroquial
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RUIVÃES
Construção da Avenida Engenheiro Álvaro Pimenta
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SÃO SIMÃO DE NOVAIS
Construção da capela mortuária

SEZURES
Pavimentação do CM de acesso à Capela S. Vicente

SÃO TIAGO DA CRUZ
Iluminação do Largo do Senhor dos Aflitos

TELHADO
Construção da Sede de Junta de Freguesia

VALE SÃO COSME
Remodelação do Cemitério Paroquial

VALE SÃO MARTINHO
Alargamento e pavimentação da Rua de Ancêde

VERMOIM
Reconstrução do Caminho Municipal 1525

VILA NOVA DE FAMALICÃO
Renovação urbana na Praça 9 de Abril

VILARINHO DAS CAMBAS
Pavimentação da Rua da Fontela
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA REFERENTES AOS MESES
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 20 DE NOVEMBRO DE 2002
ACTA Nº 22 / 2002
RESUMO
DA PRESIDÊNCIA:
1-“4ª. ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E
ORÇAMENTO DE 2002”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a quarta alteração ao plano e
orçamento de dois mil e dois, bem como a acta em
minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os senhores vereadores eleitos pelo
MAF/PF e Partido Socialista.
2-“ACIF - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE V. N. DE FAMALICÃO/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 75.000i
(setenta e cinco mil euros), destinados aos eventos de
natal.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“INVENTARIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
DO MUNICÍPIO - RATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÕES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, apreciar e votar favoravelmente, o
arrolamento e valorização de bens imóveis submetidos
à apreciação do executivo municipal.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1-“PROCESSO Nº. 10531/00 - NUNO MONIZ
FERREIRA - INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO
HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer desfavorável e proceder
em conformidade com os pontos dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
- Não participou na discussão e votação o senhor
Vereador Dr. Fernando Moniz por impedimento legal.
2-“PROCº. Nº. 10478/02 – ANTÓNIO GOMES DE
C A RVALHO - A LT E R A Ç Ã O A A LVA R Á D E
LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir a alteração ao loteamento e dar
início ao procedimento de discussão pública.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“PROCº. Nº. 11546/97 - ENGENHO-ASSOCIAÇÃO
DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DO VALE DO ESTE
- ISENÇÃO DE TAXAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada deferir o pedido de isenção de taxas
solicitado.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
- Não participou na discussão e votação o senhor
vereador Dr. Mário Martins por impedimento legal.
4-“PROCº. Nº. 5206/91 - CITEVE-CENTRO
TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS TÊXTEIS E DO
VESTUÁRIO DE PORTUGAL - AMPLIAÇÃO E
REMODELAÇÃO - ISENÇÃO DE TAXAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura
condicionado às alíneas a) e b) do número um da
proposta e aprovar a isenção de taxas solicitada.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
5-“DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 4 E 14 DE
NOVEMBRO DE 2002”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DO TRÂNSITO:
1-“CONCURSO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DA
INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PARCÓMETROS NA
CIDADE DE V. N. DE FAMALICÃO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a abertura de concurso público
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para a concessão da instalação e exploração de
parcómetros, na cidade de Vila Nova de Famalicão, de
acordo com o anúncio, programa e caderno de encargos
apresentado.
- Mais foi deliberado por maioria, submeter o assunto à
Assembleia Municipal para os devidos efeitos, bem
como aprovar a acta em minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os senhores vereadores eleitos pela
lista do Partido Socialista que apresentaram declaração
de voto do seguinte teor:
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1-“EXPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTO DA RUA NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA, FREGUESIA DO LOURO
PROPRIETÁRIO: CARLOS CAMPOS DA SILVA E
MULHER”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, determinar a “declaração de utilidade
pública” do prédio em causa com carácter de urgência,
para os fins previstos, que se afiguram urgentes e de
primordial interesse para o município e respectivas
populações.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“AQUISIÇÃO DE TERRENO SITO NO LUGAR DE
LOMBA OU FARRAPA, FREGUESIA DA CARREIRA,
PERTENCENTE AOS HERDEIROS DE JOSÉ BORGES
FÂNZERES PARA INSTALAÇÃO DE UMA PRÉPRIMÁRIA E UM CENTRO DE DIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a aquisição do citado imóvel,
nas condições referidas, bem como conferir poderes
ao senhor Presidente da Câmara para autorgar o
respectivo contrato de compra e venda.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“AQUISIÇÃO DE IMÓVEL/ANTIGO COLÉGIO
CAMILO CASTELO BRANCO, SITO NA RUA MANUEL
PINTO DE SOUSA Nº. 42 - V. N. DE FAMALICÃO
PROPRIETÁRIOS: AMADEU CRUZ BARBOSA E
ESPOSA”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a aquisição do citado imóvel,
bem como conferir poderes ao senhor Presidente da
Câmara para outorgar o contrato promessa de compra
e venda e respectiva escritura definitiva.
- Mais foi deliberado por maioria, submeter o assunto à
Assembleia Municipal para os devidos efeitos, bem
como aprovar a acta em minuta nesta parte.
- Votou contra o senhor Vereador Dr. Fernando Moniz e
absteve-se o senhor Vereador Eng. Artur Lopes, que
apresentaram individualmente declaração de voto do
seguinte teor:
4-“RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA
CELEBRADO COM A EMPRESA ALEXANDRE
BARBOSA BORGES, S.A., REFERENTE À
EDIFICAÇÃO DA PASSAGEM INFERIOR NA E.N. 204”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, conceder poderes ao senhor Presidente
da Câmara Municipal para outorgar em nome do
município, a rescisão do contrato de empreitada em
apreço, nos termos do artigo 234º do regime geral de
empreitadas de obras públicas e artigo 180º, alínea c)
do código do procedimento administrativo.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os senhores vereadores eleitos pelo
Partido Socialista.
5-“ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NA RUA
SENHORA DA AGONIA, CIDADE DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO/INDEMNIZAÇÃO
REQUERENTE: FRANCISCO ANTÓNIO DA SILVA
LAMEIRA”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., para no prazo
de dez dias dizer o que se lhe oferecer sobre o projecto
de deliberação que a Câmara pretende tomar, tornando-se definitiva se naquele prazo não se manifestar:
“- Indeferir a pretensão com base no parecer jurídico
expendido.”
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.

6-“CORTE DE EUCALIPTOS JUNTO À ESCOLA DE
S. TIAGO DE ANTAS / INDEMNIZAÇÃO
PROPRIETÁRIA: MARIA ALICE VALE ARAÚJO COSTA
SALGADO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indemnizar a proprietária no montante de
498,80i (quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta
cêntimos), a fim de proceder ao corte de eucaliptos a
suas expensas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
7-“ESTABELECIMENTO DENOMINADO “JOM’S BAR”
PROPR./EXPLORADOR: RUI JOSÉ DA CUNHA
PEREIRA E ESPOSA - AV. ALBINO MARQUES, EDIF.
AVENIDA, R/C, FREGUESIA DE DELÃES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, determinar a interdição da utilização do
estabelecimento por falta de cumprimento das
disposições constantes no decreto-lei nº. 168/97, de 4
de Julho e decreto regulamentar nº. 38/97, de 25 de
Setembro, dado colocar em perigo a saúde pública e a
segurança dos utentes.
- Mais foi deliberado por unanimidade, notificar o
particular nos termos e para os efeitos previstos nos
artigos cem e cento e um do código do procedimento
administrativo, bem como notificar as entidades
previstas nos dois últimos parágrafos da proposta.
- Foi ainda deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
8-“MIRAPEÇA CAFÉ” - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO IMEDIATA DE ACTO ADMINISTRATIVO,
DELIBERAÇÃO DATADA DE 25 DE SETEMBRO DE
2002"
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir o pedido de revogação e de
suspensão de eficácia da deliberação proferida em
reunião da Câmara Municipal de 25 de Setembro do
corrente ano.
- Mais foi deliberado por unanimidade, proceder à
notificação do particular, nos termos e para os efeitos
previstos no número dois do artigo cento e sessenta e
um do código do procedimento administrativo.
- Foi ainda deliberado por unanimidade aprovar a acta
em minuta nesta parte.
9-“PROJECTO DE REGULAMENTO DOS HORÁRIOS
DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE
VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTA Ç Ã O D E
SERVIÇOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada pelo senhor Vereador da área, aprovar o
projecto de regulamento em apreço e submetê-lo a
apreciação pública, para recolha de sugestões nos
termos do artigo 118º do código do procedimento
administrativo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1-“RALLYE ACP “VETERANOS 2002”/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, assumir as despesas decorrentes do
evento, até ao montante de 3.700i (três mil e
setecentos euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“ALERTA MOTO CLUBE / ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no montante de 1.250i
(mil duzentos e cinquenta euros), a serem liquidados
de acordo com as disponibilidades financeiras do
município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“GRUPO DESPORTIVO 1º DE MAIO/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no montante de 2.500i
(dois mil e quinhentos euros), para os fins previstos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.

4-“ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTUDE DE
MOUQUIM/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no montante de 15.000i
(quinze mil euros) para os fins previstos, a serem
liquidados de acordo com o proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
5-“ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS LAMEIRAS/
PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO, NA ÁREA
CULTURAL E DESPORTIVA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a celebração do protocolo de
cooperação com a referida associação, nos termos
propostos, para concessão de apoio financeiro no
valor de 5.000i (cinco mil euros), bem como conferir
poderes ao senhor Presidente da Câmara para a
sua outorga.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
6-“ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL SALÃO AMADOR/
PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a celebração do protocolo de
cooperação com a referida associação, para
concessão de apoio financeiro no valor de 20.000i
(vinte mil euros) a serem liquidados nos termos
propostos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, conferir poderes
ao senhor Presidente da Câmara para o outorgar,
ficando a assinatura do protocolo condicionada ao
cumprimento da alínea e) da cláusula segunda.
- Foi ainda deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
7-“ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE DANÇA DESPORTIVA
BRAGA/ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no montante de 7.500i
(sete mil e quinhentos euros), destinados aos fins
previstos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
8-“FÁBRICA D A IGREJA DE RIBA DE AVE/
CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO
POLIDESPORTIVO E PARQUE INFANTIL/
AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta da
agenda.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1-“JUNTA DE FREGUESIA DE JESUFREI/
PROTOCOLO
- COMPARTICIPAÇÃO NO ESVAZIAMENTO DA FOSSA
NO JARDIM DE INFÂNCIA”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência
da verba no valor de 250,00i (duzentos e cinquenta
euros), para a Junta de Freguesia respectiva,
mediante a celebração de protocolo, destinada aos
fins previstos, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.
2-“JUNTA DE FREGUESIA DE LANDIM/PROTOCOLO
-REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS – ZONAS
ENVOLVENTES ÀS IGREJAS, MOSTEIROS E
CAPELAS”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta.
3-“REABILITAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DA P. S. P.
- ESCOLA DA MÚSICA
- TRABALHOS A MAIS / 2º ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, retirar este assunto e
remetê-lo aos serviços para melhor análise.
4-“INUMAÇÕES EM SEPULTURAS TEMPORÁRIAS CEMITÉRIO MUNICIPAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade, com carácter de urgência.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
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REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 04 DE DEZEMBRO DE 2002
ACTA Nº 23 / 2002
RESUMO

DA PRESIDÊNCIA:
1-“CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE LONGO
PRAZO NO MONTANTE DE 681.078,75 EUROS
(SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL, SETENTA E OITO
EUROS E SETENTA E CINCO CÊNTIMOS) MEDIDA
1.7 DO PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO DO
NORTE - ON - OPERAÇÃO NORTE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a adjudicação do empréstimo em
referência, ao banco Totta & Açores, S.A. nas condições
propostas, bem como aprovar a acta em minuta nesta
parte.
- Mais foi deliberado por unanimidade, submeter à
Assembleia Municipal para os devidos efeitos.
DA ACÇÃO SOCIAL:
1-“FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CAVALÕES/
PEDIDO DE ACLARAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE
CÂMARA DE 11 DE SETEMBRO DE 2002”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atender ao pedido de aclaração da referida
deliberação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1-“PROCESSO Nº. 4517/01 - ANTÓNIO PEIXOTO DIAS
& Cª. LDA
PROJECTO DE LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“PROCESSO Nº. 8167/02 - ANTÓNIO SAMPAIO
COUTO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO MULTIFAMILAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3 – “PROCESSO Nº. 9577/02 - MOREIRA DA COSTA &
PEREIRA, LDA.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
4-“PROCESSO Nº. 7358/02 - SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE RIBA DE AVE - ISENÇÃO DE
TAXAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e deferir a
pretensão de acordo com os pontos um e dois da
mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
5-“PROCESSO Nº. 16573/01 - HENRIQUE FERREIRA
LEAL
PROJECTO DE LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um e dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
6-“PROCESSO Nº. 9903/02 - EDGAR LUÍS LOPES
MARINHO PINTO
ALTERAÇÃO A ALVARÁ DE LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
- Não participou na discussão e votação o senhor
Presidente da Câmara por impedimento legal.
7-“PROCESSO Nº. 15235/01 - ACROTÉRIO SOCIEDADE DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, LDA. - ALTERAÇÃO A ALVARÁ DE
LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um e dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
8-“DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 15 E 28 DE
NOVEMBRO DE 2002”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1-“CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO PRÉDIO SITO
NO GAVETO DA RUA CAMILO CASTELO BRANCO
COM A RUA DR. FRANCISCO ALVES, NESTA CIDADE
PROPRIETÁRIOS: MANUEL GOMES OLIVEIRA E
ESPOSA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a minuta do contrato de
arrendamento nos termos propostos, e conferir poderes
ao senhor Presidente da Câmara para o outorgar.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.

DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1-“JUNTA DE FREGUESIA DE CABEÇUDOS/
PROTOCOLO
CANTINA PARA EDIFÍCIO ESCOLAR EB 1º CICLO
DO SOUTO - CONCLUSÃO”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência
da verba no valor de 25.000i (vinte e cinco mil euros),
para a Junta de Freguesia respectiva, mediante a
celebração de protocolo, destinada à realização das
referidas obras, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.

5 - Deliberado por maioria, aprovar a proposta de
lançamento de uma derrama.
- Votou contra o senhor Vereador Miranda Azevedo
eleito pelo MAF/PF.
- Abstiveram-se os senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar esta
proposta em minuta de acta.

2-“JUNTA DE FREGUESIA DE LANDIM/PROTOCOLO
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS - ZONAS
ENVOLVENTES ÀS IGREJAS, MOSTEIROS E
CAPELAS”
Deliberado por maioria, autorizar a transferência da
verba no valor de 50.000i (cinquenta mil euros),
para a Junta de Freguesia respectiva, mediante a
celebração de protocolo, destinada à realização das
referidas obras, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.
- Absteve-se o senhor Vereador Eng. Artur Lopes que
apresentou declaração de voto do seguinte teor:

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 26 DE DEZEMBRO DE 2002

3-“JUNTA DE FREGUESIA DE LANDIM/PROTOCOLO
REMODELAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E
INTERIORES NA ESCOLA DA PASSELADA I”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência
da verba no valor de 10.078,00i (dez mil e setenta e
oito euros), para a Junta de Freguesia respectiva,
mediante a celebração de protocolo, destinada à
realização das referidas obras, bem como aprovar a
acta em minuta nesta parte.
4-“JUNTA DE FREGUESIA DE S. SIMÃO DE NOVAIS/
PROTOCOLO
RUA DR. GERMANO PIMENTA (RECTIFICAÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência
da verba no valor de 2.000i (dois mil euros), para a
Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
5-“JUNTA DE FREGUESIA DE SEIDE S. MIGUEL/
PROTOCOLO
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB 1 SEIDE S. MIGUEL - 2ª.
FASE”
Do senhor vereador Armando Jorge Carvalho cujo teor
se transcreve:
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência
da verba no valor de 30.000i (trinta mil euros), para a
Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
6-“PRÉ-PRIMÁRIA DE BENTE - TRABALHOS A MAIS
- 2º ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a adjudicação de trabalhos a
mais, bem como a formalização do respectivo contrato
adicional no valor de 19.399,61i + IVA.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
7-“AQUISIÇÃO DE GASÓLEO – VIATURAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a aquisição do gasóleo à Shell
Portuguesa, Lda., até ao montante de 15.000i (quinze
mil euros), IVA incluído.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 05 DE DEZEMBRO DE 2002
ACTA Nº 24 / 2002
RESUMO
DA PRESIDÊNCIA:
1-“GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO
DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO PARA
O ANO DE 2003”
1 - Deliberado por maioria, com os votos favoráveis
dos senhores Vereadores eleitos pela coligação PSD/
CDS-PP e senhor Miranda Azevedo eleito pelo MAF/
PF, aprovar a proposta de grandes opções do plano e
orçamento para o ano de dois mil e três.
- Votaram contra os senhores Vereadores Dr. Fernando
Moniz e Eng. Artur Lopes.
- Abstiveram-se os senhores Vereadores Dr. Agostinho
Fernandes e Dr. Mário Martins que apresentaram
declaração de voto.
2 - Deliberado por maioria, aprovar a proposta que fixa
a taxa da contribuição autárquica para o ano de dois mil
e três em um por cento (1%).
- Abstiveram-se os senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista.
3 - Deliberado por maioria, aprovar a proposta de
contracção de um ou mais empréstimos de médio ou
longo prazo.
- Abstiveram-se os senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista.
4 - Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de
transferência de competências para as juntas de
freguesia.

ACTA Nº 25 / 2002
RESUMO
1-“SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA DIVERSOS
EDIFÍCIOS MUNICIPAIS / ABERTURA DE
CONCURSO PÚBLICO”
Deliberado por unanimidade, admitir a proposta
apresentada.
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e autorizar a abertura
do concurso público.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO SOBRE
PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE ELECTRICIDADE
(PFE)”
Deliberado por unanimidade, admitir a proposta
apresentada.
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e sugerir à Associação
Nacional de Municípios Portugueses que interceda, junto
do órgão da Administração Central competente, no
sentido de o sensibilizar para a necessidade de resolução
da questão em apreço, através da via legislativa.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DA PRESIDÊNCIA:
1-“5ª. ALTERAÇÃO AO PLANO E ORÇAMENTO/2002”
Deliberado por maioria, aprovar o documento em
apreço, nos termos da proposta apresentada.
- Votaram favoravelmente os senhores Vereadores
eleitos pela coligação PSD/CDS-PP e Dr. Fernando
Moniz.
- Abstiveram-se os senhores vereadores eleitos pelo
MAF/PF.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2-“REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E LICENÇAS/
ACTUALIZAÇÃO DOS VALORES PARA 2003”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
3-“FUNDAÇÃO CUPERTINO DE MIRANDA/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ATRAVÉS DE
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o teor do protocolo de colaboração
e atribuir o subsídio no valor de 50.000i (cinquenta mil
euros), bem como conceder poderes de outorga ao
senhor Presidente da Câmara Municipal.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DA ACÇÃO SOCIAL:
1-“ACB - ASSOCIAÇÃO CULTURAL BENEFICIENTE
E, DESPORTIVA DOS TRABALHADORES DO
MUNICÍPIO DE V. N. DE FAMALICÃO/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, conceder o subsídio no valor de 20.000i
(vinte mil euros), para os fins em vista.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“COMISSÃO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL
DE GONDIFELOS / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio de 30.000i (trinta mil
euros), para os fins previstos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1-“PROCESSO Nº. 10123/02 - PLANO ACTUAL SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA. / ALTERAÇÃO A
ALVARÁ DE LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir a pretensão da requerente e
proceder em conformidade com os pontos dois e três
da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“PROCESSO Nº. 10756/02 - PLANO FUTURO SOCIEDADE IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, LDA./
ALTERAÇÃO A ALVARÁ DE LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois, três, quatro e
cinco da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“PROCESSO Nº. 4342/01 - RODIEFE - SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, LDA. / INFORMAÇÃO PRÉVIA DE
CONSTRUÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e revogar o
despacho de deferimento de sete de Janeiro de dois
mil e dois.

- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
4-“PROCESSO Nº. 14421/02 - AMÉRICO BRANDÃO
DOS SANTOS / INFORMAÇÃO PRÉVIA DE
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um e dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
5-“PROCESSO Nº. 16100/01 – OFCEP – OFFICE
CENTER PORTUGAL, LDA. / EDIFÍCIO PA R A
COMÉRCIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e manter o
indeferimento da pretensão.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
6-“PROCESSO Nº. 10818/02 - PINCOLTEXTEIS CONFECÇÕES, LDA. / AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO
INDUSTRIAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir a pretensão da requerente e
proceder em conformidade com o ponto dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
7-“PROCESSO Nº. 13216/02 - COUTO & BRANDÃO PRODUTOS ALIMENTARES, LDA./DECLARAÇÃO DE
INTERESSE MUNICIPAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, declarar de interesse público municipal a
empresa requerente e proceder em conformidade com
o ponto dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
8-“DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 29 DE
NOVEMBRO E 16 DE DEZEMBRO DE 2002”
Deliberado por maioria, tomar conhecimento.
DO JURÍDICO:
1-“ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: J. RIBEIRO, LDA.”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada:
1 - Assumir o pagamento da quantia de 50i (cinquenta
euros), referente ao valor em falta, correspondente à
franquia;
2 - Indeferir a pretensão no que concerne ao valor da
paralisação da viatura atentos os fundamentos aduzidos
na proposta.
3 - Comunicar à requerente esta deliberação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: MANUEL FERNANDO MARTINS
GOMES”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos cem e cento e um, do código do
procedimento administrativo, para no prazo de dez dias
dizer o que se lhe oferecer sobre o projecto de
deliberação que a Câmara Municipal pretende tomar,
tornando-se definitiva se naquele prazo não se
manifestar:
- ”Indeferir a pretensão com base no parecer jurídico
expendido, cujo teor faz parte integrante do processo
em apreço.”
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: ANTÓNIO FERNANDO CARVALHO DA
MOTA”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos cem e cento e um, do código do
procedimento administrativo, para no prazo de dez dias
dizer o que se lhe oferecer sobre o projecto de
deliberação que a Câmara Municipal pretende tomar,
tornando-se definitiva se naquele prazo não se
manifestar:
- ”Indeferir a pretensão com base no parecer jurídico
expendido, cujo teor faz parte integrante do processo
em apreço.”
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
4-“ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: MARIA DE FÁTIMA TORRES
NOGUEIRA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar e proceder em conformidade com
os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO TURISMO:
1-“CEIA DE PASSAGEM DE ANO PARA OS MAIS
DESFAVORECIDOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada concordar com o seu teor e autorizar a
realização de despesas até ao montante de 11.800i
(onze mil e oitocentos euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1-“JOSÉ MANUEL FERNANDES DA COSTA/
TRANSPORTE ESPECIAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e proceder de acordo
com os pontos um, dois e três da mesma.
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- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“CÉSAR
JOAQUIM
PONTES
BARBOSA/
TRANSPORTE ESPECIAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e proceder de acordo
com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“ANA RITA SILVA DIAS/TRANSPORTE ESPECIAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e proceder de acordo
com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
4-“JOANA ISABEL TINOCO DE CASTRO/
TRANSPORTE ESPECIAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um e dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1-“REGULAMENTO DESPORTIVO MUNICIPAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada pela senhora Vereadora da área, aprovar
o projecto de regulamento em apreço e submetê-lo a
apreciação pública, para recolha de sugestões, nos
termos do artigo cento e dezoito do código do
procedimento administrativo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1-“JUNTA DE FREGUESIA DE ARNOSO SANTA MARIA/
PROTOCOLO
REGULARIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência
da verba no valor de 12.766,47i (doze mil, setecentos
e sessenta e seis euros e quarenta e sete cêntimos),
para a Junta de Freguesia respectiva, mediante a
celebração de protocolo, destinada à realização das
referidas obras, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.
2-“JUNTA DE FREGUESIA DE AVIDOS /PROTOCOLO
PONTE DA RUA DE MOINHOS”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência
da verba no valor de 15.000i (quinze mil euros), para
a Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
3-“JUNTA DE FREGUESIA DE CARREIRA/
PROTOCOLO
SALA PARA ATL NA ESCOLA EB 1 OUTEIRO”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência
da verba no valor de 4.948,23i (quatro mil, novecentos
e quarenta e oito euros e vinte e três cêntimos), para a
Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
4-“JUNTA DE FREGUESIA DE FRADELOS/
PROTOCOLO
ALARGAMENTO DO C.M. 1456/2 (PEDRAS RUIVAS E
LAGE)
OUTRAS
RECTIFICAÇÕES
E
MELHORAMENTOS”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência
da verba no valor de 42.298,06i (quarenta e dois mil,
duzentos e noventa e oito euros e seis cêntimos), para
a Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
5-“JUNTA DE FREGUESIA DE VERMOIM/
PROTOCOLO
REGULARIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência
da verba no valor de 7.826,96i (sete mil, oitocentos e
vinte e seis euros e noventa e seis cêntimos), para a
Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
6-“EDIFÍCIO PARA A SEDE DE JUNTA DE VILARINHO
DAS CAMBAS - ABERTURA DE CONCURSO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o projecto, caderno de encargos
e programa de concurso, bem como autorizar a
necessária abertura de concurso público.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
7-“AQUISIÇÃO DE GASÓLEO - VIATURAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e autorizar a
aquisição do gasóleo até ao montante solicitado.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO AMBIENTE:
1-“CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA
DE FAMALICÃO E A LIGA PORTUGUESA DOS
DIREITOS DO ANIMAL, PARA GESTÃO DO CANIL
MUNICIPAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o teor do protocolo de
colaboração proposto, bem como conceder poderes ao
senhor Presidente da Câmara Municipal para a sua
outorga.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
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DA PROTECÇÃO CIVIL:
1-“PROTOCOLO DE REGULARIZAÇÃO DA
CEDÊNCIA DO ESPAÇO ONDE SE ENCONTRA A
TORRE DE VIGIA DE INCÊNDIOS DA PROTECÇÃO
CIVIL NO ALTO DO FACHO, NA FREGUESIA DE
CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o teor do protocolo em apreço e
conceder poderes ao senhor Presidente da Câmara
Municipal para a sua outorga.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em, minuta nesta parte.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 15 DE JANEIRO DE 2003
ACTA Nº 01 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
-Dado o carácter de urgência, foram postas a votação
as cinco propostas abaixo apresentadas:
Deliberado por unanimidade, admitir a inclusão das
cinco propostas.
1-“PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO/DR.
FERNANCO RIBEIRO MONIZ”
Deliberado por unanimidade, aprovar a suspensão do
mandato solicitada e convocar o vereador substituto
para preencher a vaga ocorrida, nos termos do artigo
79º, da lei nº. 169/99, de 18 de Setembro.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“PROPOSTA DE DESTAQUE - FÁBRICA DA IGREJA
PAROQUIAL DE V. N. DE FAMALICÃO”
Deliberado por unanimidade, concordar com o teor da
proposta apresentada e, autorizar conforme proposto
nos pontos primeiro, segundo e terceiro da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE TERRENO EM
ANTAS/ALARGAMENO DA EM 573”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a aquisição do citado imóvel,
nas condições referidas, bem como conferir plenos
poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar
o contrato de compra e venda e respectiva escritura
definitiva.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
4-“QUINZENA GASTRONÓMICA DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO “OS SABORES CAMILIANOS”
ELABORAÇÃO DE GUIA GASTRONÓMICO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização do evento, a
elaboração do guia gastronómico e por inerência o
respectivo regulamento de concurso “os sabores
camilianos”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
5-“ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE ARQUITECTURA AO
MELHOR ALUNO DA UNIVERSIDADE LUSÍADA/
FERNANDO ANTÓNIO ESTEVES PINTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a atribuição do prémio no valor
de quinhentos euros ao aluno em apreço.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DA PRESIDÊNCIA:
1-“PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
NO DR. LEONEL AGOSTINHO AZEVEDO ROCHA ADJUNTO DA VEREADORA PROFESSORA EDNA
CARDOSO”
Do senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor
se transcreve:
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
2-“PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NA ASSEMBLEIA
INTER-MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
DO VALE DO AVE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar as nomeações propostas, bem
como a acta em minuta nesta parte.
3-“PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE
DESPESAS ORÇAMENTADAS ATÉ AO LIMITE FIXADO
POR LEI NO DECORRER DO ANO DE 2003”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada aprovar, bem como a acta em minuta
nesta parte.
4-“PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA GESTÃO DA
DOTAÇÃO GLOBAL PARA CONTRATOS DE TRABALHO
A TERMO CERTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada aprovar, bem como a acta em minuta
nesta parte.
A seguir se transcreve o teor do regulamento de fundos
de maneio:
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o teor do regulamento em apreço,
bem como a acta em minuta nesta parte.
6-“PROPOSTA DE INSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE
MANEIO”

- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, instituir os fundos de maneio propostos,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
7-“PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO PARA ALÉM DOS
LIMITES REMUNERATÓRIOS LEGAIS (60%)”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar bem como a acta em minuta
nesta parte.
8-“PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA ESTIVA
CAMARÁRIA/2002”
- PREÇOS MÉDIOS DOS GÉNEROS E ARTIGOS
TRANSACCIONADOS NESTE CONCELHO, DURANTE
O ANO DE DOIS MIL E DOIS, PARA EFEITOS DE
ORGANIZAÇÃO DE ESTIVA CAMARÁRIA:
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a estiva camarária referente ao
ano económico de dois mil e dois, bem como a acta em
minuta nesta parte.
9 “CONTRATO ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTERNOS
PARA GESTÃO PATRIMONIAL/INVENTARIAÇÃO,
RECONCILIAÇÃO E, AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e adjudicar o
referido fornecimento à Sight Portuguesa, nas
condições propostas.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Absteve-se o senhor Vereador Eng. Artur Lopes.
10-“CONTRATO DE ARRENDAMENTO CELEBRADO
COM MANUEL GOMES OLIVEIRA E ESPOSA –
RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE
4 DE DEZEMBRO DE 2002”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, rectificar o teor da deliberação de quatro
de Dezembro de dois mil e dois, retirando a cláusula
quinta do citado contrato de arrendamento, mantendo
as demais cláusulas contratuais.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1-“PROCESSO Nº. 1292/89 - STOHR PORTUGAL COMPANHIA INDUSTRIAL TÊXTIL, LDA. SUSPENSÃO PARCIAL DO PDM”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, dar início ao procedimento com vista à
suspensão parcial do P.D.M. quanto às disposições
constantes dos artigos 8º a 11º do seu regulamento
relativamente ao espaço do território com a área total
de 5.200m2, delimitado em plantas anexas ao processo,
até à entrada em vigor de qualquer instrumento de
gestão territorial vinculativo dos particulares, ao abrigo
do disposto no nº. 4 do artigo 93º do decreto-lei nº. 380/
99, de 22 de setembro e na alínea b) do nº. 2 do artigo
100º do mesmo diploma.
- Mais foi deliberado por unanimidade submeter o assunto
à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos
previstos no artigo 53º, nº. 3 alínea b) da lei nº. 169/99,
de 18 de Setembro, bem como aprovar a acta em
minuta nesta parte
2-“PROCº. Nº. 7099/02 – MANUEL S. RODRIGUES,
LDA. E OUTROS – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO
MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir a pretensão do requerente e
proceder de acordo com os pontos 2 e 3 da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“PROCº. Nº. 12515/02 - JOAQUIM MIRRA RIBEIRO
- LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM”
Apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um e dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
4-“PROCº Nº. 9575/02 - MANUEL ANTÓNIO
CARNEIRO DA COSTA E SÁ - INFORMAÇÃO PRÉVIA
DE LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
5-“PROCº. Nº. 2608/02 - MANUEL JOAQUIM GARCIA
PALHARESINFORMAÇÃO
PRÉVIA
PA R A
TRANSFORMAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE
BEBIDAS SIMPLES EM ESTABELECIMENTO DE
BEBIDAS COM FABRICO PRÓPRIO DE PASTELARIA,
PANIFICAÇÃO E GELADOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada emitir parecer favorável à pretensão.
- Mais foi deliberado por unanimidade, que devem ser
cumpridas as condições estabelecidas na proposta
quanto ao horário de laboração.
- Foi ainda deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
6-“PROCº. Nº. 10777/01 - JOLIM - PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S.A. - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO
MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um e dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
7-“PROCº. Nº. 10881/02 - IMOLEASING - SOCIEDADE
DE LOCAÇÃO FINANCEIRA IMOBILIÁRIA, S.A. ALTERAÇÃO A ALVARÁ DE LOTEAMENTO”

Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir a alteração solicitada e dar início
ao procedimento de discussão pública.
- Mais foi deliberado por unanimidade, remeter o
processo à comissão de avaliação para efeitos de
avaliação da área de cedência em falta, bem como
aprovar a acta em minuta nesta parte.
8-“PROCº. Nº. 14138/02 - ANTÓNIO MIRANDA &
FILHOS, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA DE
LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, notificar o requerente da informação
técnica constante da presente deliberação, com
excepção do segundo período do ponto seis.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
9-“DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 17 E 31 DE
DEZEMBRO DE 2002”
Deliberado por maioria, tomar conhecimento.
DA HABITAÇÃO:
1-“CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E CÁLCULO DE RENDA APOIADA
APARTAMENTO 203 - COMPLEXO HABITACIONAL DAS
LAMEIRAS”
Deliberado por unanimidade, concordar com o teor da
proposta apresentada pelo senhor Vereador da área e
aprovar o cálculo da renda apoiada para o apartamento
em apreço.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E CÁLCULO DA RENDA APOIADA –
APARTAMENTO 216 - COMPLEXO HABITACIONAL DAS
LAMEIRAS”
Deliberado por unanimidade, concordar com o teor da
proposta apresentada pelo senhor Vereador da área e
aprovar o cálculo da renda apoiada para o apartamento
em apreço.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E CÁLCULO DE RENDA APOIADA RÉS DO
CHÃO – B, DO BLOCO 15 DO COVELO,
CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, concordar com o teor da
proposta apresentada pelo senhor Vereador da área e
aprovar o cálculo da renda apoiada para o apartamento
em apreço.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
4-“ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA E
A LTERAÇÃO DE RENDA CASA N.º 4 NA
URBANIZAÇÃO DA CAL, CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
5-“ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA E
A LTERAÇÃO DE RENDA - CASA Nº. 18 NA
URBANIZAÇÃO DA CAL, CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
6-“ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA E
A LTERAÇÃO DE RENDA - CASA Nº. 20 NA
URBANIZAÇÃO DA CAL, CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
7-“ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA E
A LTERAÇÃO DE RENDA - CASA Nº. 25 NA
URBANIZAÇÃO DA CAL, CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
8-“ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA E
A LTERAÇÃO DE RENDA - CASA Nº. 27 NA
URBANIZAÇÃO DA CAL, CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
9-“ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA E
A LTERAÇÃO DE RENDA - CASA Nº. 28 NA
URBANIZAÇÃO DA CAL, CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
10-“ALTERAÇÃO DE RENDA - CASA Nº. 13 NA
URBANIZAÇÃO DA CAL, CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, concordar com o teor da
proposta apresentada pelo senhor Vereador da área e
aprovar o cálculo da renda apoiada para a casa em
apreço.
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- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
11-“ALTERAÇÃO DE RENDA - CASA Nº. 14 NA
URBANIZAÇÃO DA CAL, CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, concordar com o teor da
proposta apresentada pelo senhor Vereador da área e
aprovar o cálculo da renda apoiada para a casa em
apreço.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
12-“REALOJAMENTO DA FAMÍLIA DE ANTÓNIO
VICENTE - CÁLCULO DA RENDA APOIADA”
Deliberado por unanimidade, concordar com o teor da
proposta apresentada pelo senhor Vereador da área e
aprovar o cálculo da renda apoiada para a casa em
apreço.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1-“DELEGAÇÃO DE NOVAS COMPETÊNCIAS
CONFERIDAS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS DECRETOS-LEI NºS. 264/2002 DE 25/11, 310/2002
DE 18/12 E 309/2002 DE 16/12”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor, bem como a acta em
minuta nesta parte.
2-“AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA
ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO PAROQUIAL DA
FREGUESIA DE MOUQUIM DENOMINADA “QUINTA
DA IGREJA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a aquisição do citado imóvel
nas condições referidas, bem como conferir plenos
poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar
o respectivo contrato de compra e venda.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
- Não participou na discussão e votação o senhor
Vereador Eng. Artur Lopes, por impedimento legal.
DO TURISMO:
1-“AQUISIÇÃO DE 150 CD’S À ARTISTA FAMALICENSE
CINDIE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a aquisição dos 150 exemplares
pelo montante de mil e quinhentos euros.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“PASSAGEM DE ANO PA R A OS MAIS
DESFAVORECIDOS/ RELATÓRIO DE CONTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da informação,
tomar conhecimento.
DA DEFESA DO CONSUMIDOR:
1-“CONSELHO MUNICIPAL DE CONSUMO/NORMAS
REGIMENTAIS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a criação do Conselho Municipal
de Consumo, bem como as respectivas normas
regimentais.
- Mais foi deliberado por unanimidade, submeter o
assunto à Assembleia Municipal para os devidos efeitos,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1-“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE CEIDE S. MIGUEL/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE LEGALIZAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 400i.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE CEIDE
S. MIGUEL/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE
LEGALIZAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 400i.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS EB1 DE LOUREIRO 1 E
2 E EBM DE DELÃES, DELÃES/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO DE LEGALIZAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 400i.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
4-“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA
DE NOVAIS/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE
LEGALIZAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 400i.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
5-“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB 1, 2, 3 DE PEDOME/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE LEGALIZAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 400i.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
6-“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA
DE VALE S. COSME/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE
LEGALIZAÇÃO”

Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 400i.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
7-“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA BREIA,
VERMOIM/ATRIBUIÇÃO
DE
SUBSÍDIO
DE
LEGALIZAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 400i.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1-“ASSOCIAÇÃO UNIDOS POR FRADELOS/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE LEGALIZAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 400i.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“CLUBE PANTUFAS NA MONTANHA/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO DE LEGALIZAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 400i.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“MOTO CLUBE DE FAMALICÃO APOIO A PAULO
MARQUES - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a atribuição do subsídio no valor
de 10.000i (dez mil euros), nas condições propostas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1-“PRÉ-PRIMÁRIA DE BENTE - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, conceder a prorrogação de prazo
solicitada.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“PRÉ-PRIMÁRIA E SEDE DA JUNTA DE BRUFE/
REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA)”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento da revisão de preços
solicitada, de carácter provisório.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO AMBIENTE:
1-“AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE E ZONA
URBANA ADJACENTE - CONCLUSÃO/RELATÓRIO
DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, adjudicar a empreitada à Empresa Irmãos
Magalhães, S.A., pelo valor de 1.945.373,61i + IVA,
(um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil,
trezentos e setenta e três euros e sessenta e um
cêntimos).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DA EMPRESA
SOARES DA COSTA, S.A., PELA PARAGEM DAS
OBRAS NA EMPREITADA “REMODELAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA DE RIBA DE AVE, OLIVEIRA S. MATEUS,
CARREIRA E NOVAIS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar de
acordo com o previsto nos números um e dois da
mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
Finalmente, foi deliberado por unanimidade, que a
próxima Reunião Ordinária da Câmara Municipal será
realizada no dia 30 de Janeiro de 2003 à hora habitual.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 30 DE JANEIRO DE 2003
ACTA Nº 02 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
- Dado o carácter de urgência, foram postas a votação
as duas propostas abaixo apresentadas:
Deliberado por unanimidade, admitir a inclusão das
duas propostas.
1-“ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS LAMEIRAS/
REVOGAÇÃO DE CLAUSULADO (ALÍNEA B) DO
CONTRATO NÚMERO 137/97) SOBRE A CEDÊNCIA
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar:
- Que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
dentro do princípio da liberdade contratual que vigorou
e vigora em matéria de regulação do presente contrato,
delibere no sentido de revogar o clausulado melhor
identificado por alínea b) do citado contrato número
137/97, por si celebrado com a Associação de Moradores
das Lameiras, retirando assim o ónus da absoluta
intransmissibilidade do direito atribuído à segunda
entidade;

- Autorize a constituição de uma garantia real (hipoteca)
sobre o terreno a favor da Caixa Geral de Depósitos
para a concessão de dois empréstimos àquela IPSS no
valor global de 500.000i, sendo que o de valor de
300.000i vigorará pelo período de 10 anos e que a
vigência do de 200.000i é de curto prazo (dois anos),
podendo ser renovável.
- Que a autorização daquela garantia terá, como prazo
máximo, a duração de 10 anos.
- Que sejam dados poderes ao Presidente da Câmara
Municipal para outorgar o competente documento de
alteração da constituição do direito de superfície a
favor da Associação de Moradores das Lameiras.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“NOMEAÇÃO OFICIOSA DE JUÍZES SOCIAIS/
REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA EM
12.11.2001”
Deliberado por unanimidade, aprovar nos termos da
proposta apresentada, bem como revogar a deliberação
de Câmara de doze de Novembro de dois mil e um
sobre este assunto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DA PRESIDÊNCIA:
1-“PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO PARA ALÉM DOS
LIMITES REMUNERATÓRIOS LEGAIS (60%) MOTORISTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada aprovar, bem como a acta em minuta
nesta parte.
DO URBANISMO:
1-“REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO
E DE EDIFICAÇÃO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o regulamento em apreço e
submetê-lo à Assembleia Municipal para os devidos
efeitos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 2 E 15 DE
JANEIRO DE 2003”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1-“ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO NA AV. PADRE
SILVA REGO - JOANE/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADA: MARIA FERNANDA MACHADO
FERREIRA CORTINHAS”
Deliberado por unanimidade, notificar a reclamante nos
termos dos artigos cem e cento e um do código do
procedimento administrativo, para no prazo de dez dias
dizer o que se lhe oferecer sobre o projecto de
deliberação que a Câmara pretende tomar, tornando-se definitiva se naquele prazo não se manifestar:
- “Indeferir a pretensão com base no parecer jurídico
expendido, cujo teor faz parte integrante do processo
em apreço”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1-“ESCOLAS DO 1º CEB E JARDINS DE INFÂNCIA –
REFEIÇÕES A CRIANÇAS CARENCIADAS/
PROTOCOLO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA OU
ASSOCIAÇÕES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar e autorizar a celebração dos
protocolos referidos, com as entidades indicadas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA REFEIÇÕES SERVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES OU
JUNTAS DE FREGUESIA ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO
DE PROTOCOLO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar e autorizar a celebração dos
protocolos referidos, com as entidades indicadas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“ESCOLAS DO 1º CEB - REFEIÇÕES SERVIDAS
PELAS ASSOCIAÇÕES OU JUNTAS DE FREGUESIA
ATRAVÉS DE PROTOCOLO”
Apresentada, aprovar e autorizar a celebração dos
protocolos referidos, com as entidades indicadas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
4-“JARDINS DE INFÂNCIA SEM CONFECÇÃO
PRÓPRIA - APOIO A REFEIÇÕES ATRAVÉS DA
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM AS JUNTAS
DE FREGUESIA, ASSOCIAÇÕES OU AGRUPAMENTOS
DE ESCOLAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar e autorizar a celebração dos
protocolos referidos, com as entidades indicadas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
5-“ESCOLA DO 1º CICLO SEDE Nº. 2/SUBSÍDIO PARA
PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À
DESLOCAÇÃO DOS ALUNOS DE GIVORS A V. N. DE
FAMALICÃO EM 2001”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada atribuir o subsídio no valor de 155i (cento
e cinquenta e cinco euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.

6-“PEDRO MIGUEL FERNANDES SANTOS/
ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir a bolsa de estudo solicitada, no
valor de 598,60i (quinhentos e noventa e oito euros e
sessenta cêntimos).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
7-“ANA MARIA CARVALHO SOUSA/ATRIBUIÇÃO DE
BOLSA DE ESTUDO”
Apresentada, atribuir a bolsa de estudo solicitada, no
valor de 754,02i (setecentos e cinquenta e quatro
euros e dois cêntimos).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
8-“JOAQUIM ALEXANDRE ABREU SOARES/
TRANSPORTE ESPECIAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder de
acordo com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DA CULTURA:
1-“ASSOCIAÇÃO MUSICAL PÉ DO MINHO/SUBSÍDIO
DE LEGALIZAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada atribuir o subsídio de legalização no valor
de 400i (quatrocentos euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1-“ASSOCIAÇÕES COLUMBÓFILAS SEDIADAS NO
CONCELHO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir os
subsídios solicitados de acordo com os pontos um e
dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
2-“MOTO CLUBE DE FAMALICÃO APOIO A VITOR
AZEVEDO/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir o
subsídio no valor de 1.500i (mil e quinhentos euros)
ao Moto Clube de Famalicão, para os fins previstos..
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
3-“ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE S.
MARTINHO DE BRUFE/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir o
subsídio de 5.000i (cinco mil euros), nas condições
previstas nos pontos um e dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
4-“ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E
RECREATIVA DE OUTIZ/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir o
subsídio de 8.000i (oito mil euros), nas condições
previstas nos pontos um e dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
5-“SPORTING CLUBE DE BAIRRO / ATRIBUIÇÃO
DE SUBSDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir o
subsídio de 15.000i (quinze mil euros), nas condições
previstas nos pontos um e dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
6-“GRUPO DESPORTIVO DO LOURO / ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta e
voltar à próxima reunião, reformulada e devidamente
cabimentada.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
7-“ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DEZ
AMIGOS/SUBSÍDIO DE LEGALIZAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio de legalização no valor
de 400i (quatrocentos euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1-“JUNTA DE FREGUESIA DE DELÃES/PROTOCOLO
-C.V. DO LUGAR DA PORTELA”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência
da verba em apreço para Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo,
destinada à realização das referidas obras, bem como
aprovar a acta em minuta nesta parte.
DA PROTECÇÃO CIVIL:
1-“APOIO FINANCEIRO ÀS CORPORAÇÕES DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE
VILA NOVA DE FAMALICÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir um subsídio anual de 90.000i
(noventa e mil euros), sob a forma de protocolo a cada
uma das corporações de bombeiros do concelho.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
- Não participou na discussão e votação o senhor
vereador Dr. António Barbosa por impedimento legal.
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REPRESENTAÇÕES DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
UMA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DO SÉCULO XXI
NUNO MELO *

DESDE QUE assumiu o mandato para que foi eleita, a Mesa da
Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão estabeleceu, como
primeiro propósito do seu exercício, realizar uma série de
investimentos absolutamente essenciais à urgente dignificação
daquele órgão.
Na verdade, há já mais de 20 anos que a Assembleia Municipal
de Vila Nova de Famalicão carecia de instalações condignas,
pessoal em número suficiente , equipamento adequado e voz activa
junto da Câmara Municipal e dos Famalicenses.
Hoje, decorrido pouco mais de ano e meio do acto eleitoral,
podemos afirmar, com orgulho, que quase tudo está cumprido.
Da Câmara Municipal – sensível desde a primeira hora para a
importância dos nossos objectivos – conseguimos novas
instalações, já inauguradas, a duplicação do pessoal administrativo,
a modernização do equipamento informático, a construção de uma
página na Internet, a aplicação de uma caixa de som ao serviço da
comunicação social na sala das sessões plenárias e, finalmente,
espaço no Boletim Municipal, para comunicação aos munícipes de
tudo quanto diga respeito à vida da Assembleia Municipal.
De tudo, procuramos dar conta de forma ilustrada no Boletim
Municipal, que é, também, da Assembleia Municipal de Vila Nova
de Famalicão.
Uma Assembleia Municipal que se dignificou, tem voz e assume
o papel que por direito lhe cabe no plano autárquico.
Uma Assembleia Municipal que se pretende do século XXI, ao
serviço de Vila Nova de Famalicão e de todos os Famalicenses.
* Presidente da Assembleia Municipal
de Vila Nova de Famalicão
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A ASSEMBLEIA Municipal de Vila Nova de Famalicão
promoveu, no dia 25 de Junho, um debate sobre a gestão
de resíduos urbanos, que teve como oradora convidada
Dulce Pássaro, prestigiada especialista na matéria.
O colóquio foi organizado em parceria com o Instituto
Lusíada para o Direito do Ambiente e teve como objectivo
central o debate e o esclarecimento acerca das questões
do tratamento de resíduos.
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Centro Social da Paróquia de Esmeriz – 1º Aniversário
Associação Comercial e Industral de Famalicão – Comemorações do 19º Dia do Comerciante
Associação Nacional Municípios Portugueses – Congresso
Rotary Clube de Famalicão – 32º Aniversário
Rotary Clube de Famalicão – Reunião com o Governador Distrital
Confraria das Santas Chagas (Vila Nova de Famalicão) – Solenidades da Semana Santa
Cooperativa Eléctrica S. Simão de Novais – 112º Aniversário
Câmara Municipal – I Festival Nacional de Doçaria Conventual e Tradicional - Landim
Bombeiros Voluntários Famalicão – 112º Aniversário
Governo Civil de Braga – Apresentação do Governador Civil
Associação Deficientes das Forças Armadas – 28º Aniversário
Associação de Ludotecas de Famalicão – Dia Mundial da Criança
Fábrica da Igreja Paroquial de Antas – Procissão em honra de Santo António
Bombeiros Voluntários Famalicenses – 75º aniversário
Continental Mabor – 12º Aniversário
Junta de Freguesia de Ribeirão – 16º Aniversário da elevação de Ribeirão a vila
Junta de Freguesia de Requião – Lançamento da primeira pedra do jardim-de-infância
Câmara Municipal – Visita de trabalho dos deputados à Assembleia da República eleitos por Braga
Sasia, SA – 50º Aniversário
Engenho – Ceia de Natal
Corpo Nacional de Escutas de V. N. de Famalicão – Ceia de Natal Escutista
Bombeiros Voluntários Famalicenses e Grupo Recreativo de Vale S. Martinho – Presépio ao Vivo
Escola Secundária D. Sancho I – Comemorações dos 40º Aniversário
Cabo Verde – Ratificação da geminação entre Famalicão e S. Vicente
Corpo Nacional de Escutas – Noite de fado para angariação de fundos
Este Jovem (Associação Juvenil do Vale do Este) – Inauguração da exposição colectiva: “O Vale do Este
com outros Olhos”
Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave – Inauguração de novas instalações do Hospital Narciso
Ferreira
Câmara Municipal – Visita do Ministro da Saúde a Famalicão, Luís Filipe Pereira, a V. N. de Famalicão
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de V. N. de Famalicão – Celebração o 129º Aniversário
Editave, Lda – 7º Fórum: “A Escola e os Média”
Câmara Municipal – Exposição de pintura de Helena Silva: “Menino Azul - A Minha Arte”
Câmara Municipal – Visita a Calendário
Associação Distrital de Dança Desportiva de Braga – Campeonato de Dança Desportiva
Centro Social de Lousado – Visita Oficial do Secretário de Estado da Administração Educativa,
Abílio Morgado
Círculo de Cultura Famalicense – 1º Encontro de Coros
Junta de Freguesia da Lagoa – 1ª Pedra do jardim-de-infância e inauguração de parque infantil
Jornal Vila Nova – Gala dos Troféus Vila Nova (recepção ao Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Presidência, Feliciano Barreiras Duarte)
Este Jovem (Associação Juvenil do Vale do Este) – Exposição do 4º Raid Fotográfico
Associação Nacional de Municípios Portugueses – Cerimónia da conclusão das obras de requalificação
ambiental da Estação de Compostagem do Vale do Ave, presidida pelo Ministro das Cidades,
do Ordenamento do Território e do Ambiente, Dr. Isaltino Morais - Riba de Ave
Câmara Municipal – Conferência “Os Presidentes da República: Teófilo Braga”
Câmara Municipal – II Festival Nacional de Doçaria Conventual e Tradicional - Landim
Câmara Municipal – Entrega do Grande Prémio do Conto 2002 a Teolinda Gersão
Câmara Municipal – Conferência “Os Presidentes da República: Manuel Arriaga”
Câmara Municipal – Recepção oficial do Município à Prefeitura Municipal de Recife, Brasil
Fábrica da Igreja Paroquial de Antas – Procissão em honra de Santo António
Caminhos de Ferro Portugueses – Inauguração do Museu do Caminho-de-Ferro de Lousado
Engenho – Comemorações do IX Aniversário
Junta de Freguesia de Arnoso Santa Maria – Convívio Autárquico
Junta de Freguesia de Ribeirão – 17º Aniversário da elevação de Ribeirão a vila
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Famalicão – Encerramento da Semana das Misericórdias
Rotary Clube de V. N. de Famalicão – Reunião festiva de transmissão de tarefas
Continental Mabor – Comemorações do 13º Aniversário
Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Ceide S. Miguel – Benção da ampliação do cemitério paroquial
e inauguração da cantina escolar e sala de ATL
Câmara Municipal – Sessão solene evocativa do 18º aniversário da elevação de Vila Nova de Famalicão
a cidade
Câmara Municipal – Assinatura de protocolo de municipalização de Estradas Nacionais, celebrado entre
o Instituto de Estradas de Portugal e a Câmara Municipal

CONSULTE TODA A INFORMAÇÃO MUNICIPAL NA INTERNET
www.cm-vnfamalicao.pt
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29 ANOS DE ABRIL EM FAMALICÃO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL TEM NOVAS INSTALAÇÕES
O MUNICÍPIO de Vila Nova de
Famalicão assinalou a passagem do 29º
aniversário sobre a madrugada libertadora
de Abril de 1974 com a dignidade que merece um dos principais momentos da história portuguesa contemporânea.
O hastear da bandeira nacional e
largada de pombos na Câmara Municipal
marcaram o início das comemorações na
cidade famalicense, que culminaram com
um excelente concerto da Brigada Victor
Jara, na Praça D. Maria II.
Entretanto, as comemorações estenderam-se ao longo de todo o dia, tendo
havido lugar à realização de momentos
altamente significativos para a vivência

democrática em Famalicão.
A inauguração das novas instalações da
Assembleia Municipal, na Rua Augusto
Correia, foi o momento mais marcante das
comemorações, até porque “era uma
exigência antiga, no que toca às
necessidades da Assembleia e à sua
dignificação”, conforme salientou Nuno
Melo, presidente da Assembleia Municipal.
Recorde-se que os serviços da
Assembleia Municipal estavam a
funcionar há vários anos num pequeno
espaço situado no edifício Vinova, não
oferecendo as mínimas condições de
trabalho aos membros e funcionários da
Assembleia.
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DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003

DELIBERAÇÕES DA SESSÃO ORDINÁRIA
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE 24 DE ABRIL DE 2003
- Aprovado, por unanimidade, um voto de pesar,
apresentado pela Mesa da Assembleia Municipal e
pelos Grupos Municipais do CDS/PP e PSD, pelo
falecimento do senhor Padre Joaquim Carneiro.
- Aprovado, por maioria, um voto de recomendação,
apresentado pelo Grupo Municipal do PPD/PSD,
relativamente ao Imposto de Sisa e Contribuição
Autárquica, no sentido de recomendar ao Governo que
juntamente com medidas que vier a aprovar, sejam
criados mecanismos compensatórios que minimizem
aspectos menos positivos no que no âmbito de
arrecadação de receita autárquica se venham a
verificar, a contemplar na regulamentação em concreto
das medidas anunciadas,
- Aprovado, por maioria, um voto de congratulação,
apresentado pelo Grupo Municipal do PPD/PSD, pela
forma serena e correcta como se desenrolaram as
eleições intercalares na freguesia de Delães.
- Aprovada, por unanimidade, uma moção apresentada
pela Coligação Democrática Unitária, relativamente às
comemorações do 1.º de Maio.
- Rejeitada uma moção apresentada pela Coligação
Democrática Unitária, relativamente à aprovação pelo
Governo de medidas que introduzem alterações
profundas no Imposto de Sisa e na Contribuição
Autárquica.
- Aprovado, por maioria, um voto de recomendação,
apresentado pelo Grupo Municipal do Partido Socialista,
no sentido de se recomendar ao Governo que transfira
para o Município de V. N. de Famalicão, a verba
equivalente à perda de receitas decorrentes da
diminuição na arrecadação da Sisa.
- Rejeitado um voto de congratulação, apresentado
Pelo Grupo Municipal do Partido Socialista,
relativamente à nomeação dos Coordenadores Distritais
do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil.
- Aprovado, por unanimidade, um voto de
recomendação, apresentado pelo Grupo Municipal do
CDS/PP, relativamente à Escola Profissional de Música
da ARTAVE, no sentido de que a Assembleia Municipal
recomende e incentive não apenas a prossecução desta
política mas a recentre tanto quanto possível num
sentido de interactividade, de conjugação, de unidade.
- Rejeitada uma proposta de recomendação à Câmara
Municipal, apresentada pelo MAF/PF, relativamente ao
Museu da Indústria Têxtil.
- Aprovado, por unanimidade, o pedido de suspensão
de mandato da senhora Deputada Municipal, Ana Paula

Ribeiro Vieira Castro Costa.
- Aprovado, por unanimidade, o pedido de suspensão
de mandato do senhor Deputado Municipal, José Maria
Vieira Pinto.
- Aprovado, por unanimidade, o pedido de prorrogação
por mais trinta dias de prazo, para conclusão dos
trabalhos da Comissão Eventual sobre acessibilidades.

DELIBERAÇÕES DA SESSÃO ORDINÁRIA
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE 30 DE ABRIL DE 2003
- Aprovado, por maioria, com cinquenta e sete votos a
favor, cinco contra e quinze abstenções, os
documentos de prestação de contas (Relatório e
prestação de contas e conta de gerência) e relatório de
gestão 2002.
DELIBERAÇÕES DA SESSÃO ORDINÁRIA
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE 12 DE MAIO DE 2003
- Aprovado, por maioria, com sessenta e quatro votos
a favor e treze abstenções, a Revisão Orçamental ao
Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos
para 2003.
- Apreciado o inventário de todos os bens, direitos e
obrigações patrimoniais e respectiva avaliação.
- Aprovado, por maioria, com oitenta votos a favor e
uma abstenção, o pedido de autorização da Câmara
Municipal, para alienação em hasta pública dos lotes
do loteamento municipal em Pitelas – Mogege.
- Aprovado, por unanimidade, o pedido de autorização
da Câmara Municipal, para afectação ao domínio
público municipal dos lanços das estradas nacionais
204/4 entre os quilómetros 0, 000 e 1, 930; 204/5 entre
os quilómetros 0, 00 e 8, 148; 309 entre os quilómetros
5, 574 e 25, 790; 310 entre os quilómetros 28, 148 e
35, 675.
- Aprovado, por unanimidade, o Regulamento da
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e Pólos,
com as alterações apresentadas pelo Partido Social
Democrata e Coligação Democrática Unitária.
- Aprovado, por maioria, com quarenta e seis votos a
favor e vinte e sete abstenções, o Regulamento dos
horários de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais de venda ao público e de prestação de
serviços.
- Aprovado, por unanimidade, a ratificação da nomeação

dos Juizes Sociais/Ministério da Justiça.
- Eleito para representante na Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens em Perigo, com cinquenta e
seis votos válidos, vinte e cinco brancos e dois votos
nulos, o senhor Deputado, Paulo Jorge Lopes Coelho.

SESSÃO ORDINÁRIA
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE 27 DE JUNHO DE 2003
- Rejeitada uma proposta de recomendação apresentada
pelo Partido Socialista, relativamente à integração
do Capital Social da Empresa de Cartografia “Municípia”,
- Rejeitada uma proposta de recomendação apresentada
pelo Partido Socialista, relativamente aos pagamentos
especiais por conta.
- Rejeitada uma proposta de recomendação apresentada
pelo Partido Socialista, relativamente à preservação
do ambiente.
- Aprovada, por unanimidade, uma proposta de
recomendação, relativamente à rotunda colocada na
Estrada Nacional 14, no lugar do Senhor dos Perdões,
Freguesia de Ribeirão.
- Aprovada, por maioria, uma proposta de recomendação,
apresentada pelo MAF/PF, relativamente ao “Pacote
da Descentralização”, aprovado pelo Conselho de
Ministros na Cidade de Tomar em 26/07/2002.
- Aprovado, por unanimidade, o pedido de suspensão
de mandato do senhor Deputado, Carlos Jorge Figueiredo
Ferreira.
- Aprovada por unanimidade, a proposta de autorização
da Câmara Municipal, para a celebração do Contrato de
Desenvolvimento de Habitação de 16 Fogos a custos
controlados, para efeitos de realojamento.
- Aprovada, por maioria, com 58 votos s favor, 16
contra e 7 abstenções, a proposta da Câmara Municipal
para a celebração de um contrato de locação financeira
para utilização do prédio do antigo quartel da Real
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
V. N. de Famalicão, sito na rua Praça Maria II, inscrito
na matriz sob o art.º 1535, urbano.
- Aprovada, por maioria, com 58 votos a favor, 6
contra e 16 abstenções, a proposta da Câmara Municipal
para a celebração de um contrato de locação
financeira para utilização de um imóvel sito na rua
Manuel Pinto de Sousa, 42, em V. N. de Famalicão,
(Antigo Colégio Camilo Castelo Branco) inscrito na matriz
sob
o art.º 24.
- Aprovada, por maioria, com 57 votos a favor, 16
contra e 7 abstenções, a proposta da Câmara Municipal

para a celebração de um contrato de locação financeira
para utilização de um terreno com a área de 10. 635 m2,
sito no lugar de Casa Nova, freguesia de Oliveira Santa
Maria, inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 23,
estando a parte rústica omissa.
- Aprovada, por maioria, com 59 votos a favor, 6 contra
e 14 abstenções, a proposta da Câmara Municipal para
a celebração de um contrato de locação financeira para
utilização de um prédio rústico, sito no lugar da Igreja
Velha, freguesia de Bairro, inscrito na matriz sob o art.º
119-R.
- Aprovada, por maioria, com 58 votos a favor, 16
contra e 6 abstenções, a proposta da Câmara Municipal
para a celebração de um contrato de locação financeira
para utilização de um prédio rústico, sito no lugar de
Beleco D’Aquém, freguesia de Ribeirão, inscrito na matriz
predial rústica sob o art.º 471.
- Aprovada, por maioria, com 61 votos a favor, 6 contra
e 13 abstenções, a proposta da Câmara Municipal para
a celebração de um contrato de locação financeira para
utilização de um prédio rústico denominado Bouça da
Farrapa, sito no lugar de Lomba ou Farrapa, freguesia
de Carreira, inscrita na matriz sob o art.º 220.
- Aprovada, por maioria, com 60 votos a favor, 16
contra e 4 abstenções, a proposta da Câmara Municipal
para a celebração de um contrato de locação financeira
para utilização de uma parcela a desanexar do prédio
rústico denominado Quinta da Igreja, sito no lugar de
Igreja, Freguesia de Brufe, inscrito na matriz sob o art.º
222.
- Aprovada, por maioria, com 61 votos a favor, 16
contra e 3 abstenções, a proposta da Câmara Municipal
para a celebração de um contrato de locação financeira
para utilização de um prédio rústico denominado Bouça
da Agra ou Monte da Porta, sito na freguesia de Bente,
omisso na matriz, mas descrito na Conservatória do
Registo Predial sob o n.º 43061.

SESSÃO ORDINÁRIA
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE 11 DE JULHO DE 2003
- Aprovado, por maioria, com 45 votos a favor, sete
contra e 19 abstenções, o Relatório da Comissão
Eventual de Acessibilidades e Vias Estruturantes.
- Designados para integrarem o Conselho Municipal de
Consumo, os seguintes senhores: Artur Nuno Sousa
Oliveira pelo PSD/PP; Jorge Eliseu Araújo Pimenta pela
MAF/PF; Fernando José Costa Salgado pelo PS e
Manuel Ferreira Marques pela CDU.
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F A M A L I C E N S E S
Em cada edição do BOLETIM MUNICIPAL vamos mostrar rostos de Famalicenses captados nos diversos momentos da vida pública
do Município. Indicamos ainda a data e o lugar em que a fotografia foi registada. Cada rosto é um bocadinho da identidade
de Vila Nova de Famalicão. São crianças, jovens e adultos. Todos juntos fazem o concelho que somos. Um grande concelho.

Pavilhão Municipal de Famalicão, 30-05-2003

Pavilhão Municipal de Famalicão, 30-05-2003

Praça D. Maria II, 01-05-2003

Abade de Vermoim, 05-06-2003

Museu Bernardino Machado, 11-04-2003

Ribeirão, 08-02-2003

Centro Social de Lousado, 27-11-2002

Parque da Juventude, 30-05- 2003
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Mogege, 05-06- 2003

