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Orgulho famalicense
ARMINDO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

CAPA
Presidente Armindo Costa
na nova Casa da
Juventude
FOTOGRAFIA
António Freitas
z

Esta edição tem um total
de 112 páginas, incluindo
um suplemento de 48
páginas com a publicação
das atas das reuniões
da Câmara Municipal
e da Assembleia Municipal.

Um novo ciclo autárquico se inicia em Vila
Nova de Famalicão. Depois de 12 anos à
frente da autarquia famalicense chegou
o tempo da renovação. Pese embora as
diﬁculdades por demais conhecidas que
o pais atravessou e ainda atravessa, estes
foram anos dourados para Vila Nova
de Famalicão. As contas do município
foram equilibradas, sendo hoje das mais
saudáveis do país. Simultaneamente
foi possível a concretização de obras de
extrema importância para o crescimento
e qualidade de vida de Famalicão e dos
famalicenses. Desde a construção da
variante nascente à cidade, logo no início
do nosso primeiro mandato, até à abertura
do nova Casa da Juventude, no histórico
Liceu Camilo Castelo Branco, vai um longo
período de desenvolvimento e progresso
em prol do bem-estar dos famalicenses,
coroado com a abertura do Parque da
Devesa, hoje um símbolo da qualidade de
vida que esta cidade oferece.
O paradigma de vida mudou em Famalicão.
Famalicão cresceu e aﬁrmou-se no contexto
nacional como um concelho dinâmico,
empreendedor, Bom para Viver e Bom
para Investir. Hoje, somos um município
de prestígio, com credibilidade económica
e ﬁnanceira, com mérito educativo e social.
Com propriedade se pode falar hoje no
orgulho de ser famalicense.

As pessoas saem à rua, vivem o espaço
público, desfrutam das nossas valências
culturais, ambientais e desportivas,
comprometem-se com o meio e com isso
constroem uma cidadania ativa, que nos
faz evoluir e nos enobrece.
A mudança de ciclo não significa
necessariamente um corte com o passado.
Como dizia o poeta, o caminho faz-se
caminhando. A edição deste Boletim
Municipal mostra bem isso, evidenciando
projetos que tivemos a oportunidade de
concretizar, outros cuja realização está no
terreno e ainda outros que vão arrancar em
breve já sob orientação do novo executivo
municipal.
O que importa é que o caminho está aberto,
disponível para ser percorrido, enriquecido
e continuado. Como Presidente da Câmara
Municipal despeço-me dos famalicenses
com uma saudação fraterna e amiga. Foi
com muito orgulho que liderei a Câmara
Municipal nos últimos 12 anos. Sintome feliz pelo que conseguimos alcançar,
convicto que de que os pilares do futuro
estão desde já assentes em bases sólidas
e duradouras.
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Nasceu em Compiègne, em França, mas foi em Vila Nova de Famalicão
que cresceu e se fez homem. Chama-se Daniel Rodrigues tem 26 anos
e venceu com esta foto o primeiro prémio do World Press Photo,
na categoria de Vida Quotidiana. No dia 9 de Julho, Dia da Cidade
de Famalicão, Armindo Costa distinguiu-o com a Medalha de Mérito
Municipal Cultural. Para ele, Vila Nova de Famalicão é uma boa cidade
para viver e o Parque da Devesa um excelente local para fotografar.
MARÇO2013
OUTUBRO2013
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Dia da Cidade

Reconhecimento
público aos jovens
A

atribuição dos galardões municipais é um dos pontos altos das
comemorações do Dia da Cidade,
celebrado a 9 de Julho.
É um momento de demonstração
da união do povo de Famalicão e
exaltação da identidade e da cultura
popular. É também ocasião para um
agradecimento público a todas as
pessoas que dedicaram a sua vida
em prol da comunidade famalicense,
prestando serviços de relevância nos
diversos domínios da vida coletiva,
desde a benemerência à cultura,
economia e desporto, através da atribuição dos galardões municipais.
Em 2013, na data em que se
celebrou o 28.º aniversário da elevação
de Vila Nova de Famalicão a Cidade,
Armindo Costa, distinguiu 24 personalidades e 14 instituições com
medalhas de mérito municipal. Do
conjunto, destaca-se a quantidade
de jovens famalicenses cujo talento,
criatividade e trabalho foram reconhecidos publicamente.z
6
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O que disse Armindo Costa!
“A força de uma cidade também se mede pela força da sua juventude.
E os sinais apontam para o crescimento e maturação de uma geração de
enorme potencial criativo, de enorme talento e com vontade de trabalhar,
de propor e fazer coisas novas.”
“Depois de 12 anos à frente da presidência da nossa autarquia,
é reconfortante sentir que a nossa cidade pulsa com intensidade,
sentir que tem vitalidade, sentir que tem gente capaz para assumir e
enfrentar os desaﬁos do futuro.”
“Sob um contexto muito difícil, particularmente nos últimos anos,
aﬁrmámos Vila Nova de Famalicão no plano nacional. Hoje, somos um
município de prestígio, com credibilidade económica e ﬁnanceira, com
mérito educativo e social. Um município atrativo, tanto para pessoas
como para empresas.”
“As 24 personalidades e 14 instituições que vamos distinguir de seguida
com as medalhas de mérito municipal, são um ato de justiça para quem,
com o seu trabalho e iniciativa, emprestou uma imagem positiva ao nosso
concelho.”
“O nosso reconhecimento pretende ser também um estímulo para todos,
um farol de conﬁança, um sinal de que a realização pessoal pode ser
conseguida com entrega à comunidade, com envolvimento
e comprometimento social.”

GALARDÕES MUNICIPAIS
ATRIBUÍDOS
Medalha de Honra do Município
. Dr. José Alexandre Gomes Azevedo Reis
Medalha de Mérito Municipal de
Benemerência
. Padre Eusébio Esteves Baptista.
. Dr.ª Isabel Silva Fernandes
. Padre Gaspar Albino Oliveira
. Padre João Evangelista Martins de Barros
. Monsenhor Joaquim Morais da Costa.
. Padre Raúl Alves Moreira
. Centro Social da Paróquia de Landim
. Associação Social, Cultural, Recreativa e
Desportiva de Fradelos
Medalha de Mérito Municipal Cultural
. Dr.ª Maria Cândida Borges Madureira (a
título póstumo)
. Dr. Amadeu António Macedo Dinis.
. Daniel Rodrigues
. Dr. Fernando António Carvalho Silvestre
. Dr. Joaquim Manuel Malvar Azevedo
. Dr. João Marques Simões Junqueira
. Dr.ª Maria Fernanda Sampaio da Costa
. João Negreiros
. Paulo André Matos Lima
. Dr. Rui Fernando Leite Guimarães
Mesquita
. Grutaca – Grupo de Teatro Amador
Camiliano
. Rancho Folclórico de Santa Marinha de
Lousado
Medalha de Mérito Municipal
Desportivo
. Alberto Manuel Pereira Baptista
. Ana Patrícia Abreu Azevedo
. André Joaquim Silva Araújo
. João Pedro Trovisqueira Jácome Gomes
. Luís António Monteiro Ferreira Machado
. Virgílio Borges Pinto de Azevedo
. Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu
Medalha de Mérito Municipal Económico
. José Ricardo Barroso de Carvalho
. Casa Freitas
. Quiosque “A Mascotinha da Sorte”
. Cuncortave – Fabrico de Cunhos e
Cortantes, Lda.
. Ferraz & Ferreira, Lda.
. Fiavit – Fiação da Vitória, Lda.
. Haase+Kühn Portuguesa, Agulhas
Têxteis, Unipessoal, Lda.
. M. Miranda Azevedo, Lda.
. Metalização Moreiras & Oliveira, Lda.
. Transfradelos, Lda.

TESTEMUNHOS
José Alexandre Reis
Alexandre Reis, diretor do Centro de Cultura
Musical e da Escola Profissional Artave, confessou
sentir-se “muito honrado” com a distinção do
município, mas sobretudo honrado por poder
“desenvolver este trabalho em prol do ensino,
da juventude e da cultura”.
M. Miranda Azevedo
O responsável pela empresa M. Miranda Azevedo,
Manuel Miranda, elogiou as medidas implementadas
pela autarquia de apoio às pequenas e médias
empresas no concelho. E no final deixou um apelo
ao presidente da Câmara Municipal: “Não se
reforme! Este país precisa de homens com prata
no cabelo”.
Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu
O mestre Alexandre Carvalho, responsável por
esta organização que já ultrapassou as fronteiras
nacionais, considerou a homenagem “uma enorme
responsabilidade, pois este galardão exige deveres
e obrigações acrescidas”. E acrescentou: “Só com
perseverança, querer e sacrifício se alcança
tudo isto”.
Fernando Silvestre
Distinguido com a Medalha de Mérito Municipal
Cultural, Fernando Silvestre afirmou sentir-se
“muito honrado com o prémio”. E acrescentou:
“Sinto a responsabilidade de continuar a desenvolver
o meu concelho no que diz respeito à cultura.”
Assim, este prémio é também “um forte estímulo à
continuidade e ao aprofundamento”. É responsável
pela Companhia de Teatro “O Andaime” e foi
fundador
e dirigente da ArtEduca.
Cândida Madureira (A título Póstumo)
Num discurso emocionado e que emocionou
a plateia, André Madureira, filho de Cândida
Madureira, disse não encontrar “palavras para
exprimir o sentimento de regozijo pela distinção
e reconhecimento com que o município decidiu
prestar-lhe esta homenagem”. André Madureira
lembrou ainda “os inúmeros cargos docentes que
(a mãe) desempenhou, os projetos a que se entregou,
as ações de formação e visitas que promoveu,
trazendo a Famalicão personalidades diversas
fazendo tudo com enorme alegria e paixão, imbuída
da prestação de um serviço público à comunidade
famalicense, alunos, professores e todos os agentes
culturais que com ela privavam”.
OUTUBRO2013
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Dia da Cidade
PAULO LIMA

JOÃO NEGREIROS
“Os olhos
se um gesto me deﬁnisse seria o
de te afastar o cabelo para te ver
melhor o rosto que me enche de
bravura
e só te vejo pelos meus olhos por
serem os que te vêem mais bela
por isso os escolho sempre
tenho os olhos feitos à medida da
tua cara
e só tenho olhos para ti
quando não estás sou invisível e
quase invisual
a visão não me serve de nada
vejo mas sem cor e é pior que a preto
e branco
é desfocado
é esbatido
e sem chama
e sem cheiro
contigo cheira bem
sabe bem
ouve bem o que digo porque é
sincero porque se não fosse todo eu
era falso
cada falso que há aí merecia cadeia
ou morte
mas com os teus braços ﬁnos a
fazer as vezes da corda que me
serpenteia o pescoço para me matar
de felicidade
e só te quero a ti
e só te vejo a ti como a última noite
do Verão mais quente
com o céu mais estrelado
com a lua mais cúmplice
com os gestos mais carinhosos
e tiro-te o cabelo da frente com a
ajuda da minha mão direita que só
existe para isso
e vou para te beijar mas não o faço
hesito porque os meus olhos
pediram-me que os deixasse olhar
para ti mais uma vez
e eu deixo para eles não chorarem
muito
in a verdade dói e pode estar errada,
de João Negreirosz
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O jovem famalicense, Paulo Lima,
surpreendeu o país ao conquistar
o prémio internacional no Young
Creative Chevrolet (YCC) na área
de vídeo. Paulo Lima tem 20 anos,
é natural da freguesia de Gavião,
e está a tirar o curso de Cinema
da Universidade da Beira Interior,
na Covilhã, e a fazer Erasmus
na Faculdade de Blanquerna, da
Universidade de Ramon Llull, em
Barcelona.

O prémio foi lançado pela Chevrolet
em 2007 para premiar a criatividade
juvenil. É um concurso de arte e
design da marca de carros para
estudantes de artes na Europa.
O vídeo de Paulo Lima, que alcançou
o terceiro lugar do concurso tem
a particularidade de ser o único a
concurso que não teve uma única
imagem de um carro. O que não
impediu de ser premiado.
Paulo Lima recebeu a Medalha de
Mérito Municipal Cultural.z

Jovens em g

JOSÉ CARVALHO
Inovação e empreendedorismo
são duas palavras que o jovem

agricultor José Carvalho conhece
bem.
É que o produtor de morangos foi o
vencedor do prémio de “Projeto Mais
Inovador da Europa”.
O prémio foi promovido no âmbito
do 1.º Congresso Europeu de Jovens
Agricultores, organizado pela CAP,
ASAJA (organização espanhola de
agricultores) e grupo parlamentar
do PPE do Parlamento Europeu,
com o apoio do eurodeputado
português Nuno Melo e da
eurodeputada espanhola Esther
Munoz.
José Carvalho foi contemplado com
a Medalha de Mérito Municipal
Económico.z

ANA AZEVEDO

DANIEL RODRIGUES

A atleta famalicense Ana Azevedo,
que alinha no Vermoim, foi eleita a
terceira melhor jogadora de futsal do
mundo, numa votação no site “Futsal
Planet”.
Apesar da sua juventude, Ana
Azevedo tem prestado um
contributo relevante para a
promoção do concelho e do país no
domínio do futsal. No dia da cidade,
foi contemplada com a Medalha de
Mérito Municipal Desportivo.z

O jovem famalicense Daniel
Rodrigues surpreendeu o mundo com
uma foto de jovens a jogar futebol
num campo improvisado na Guiné
Bissau. A foto valeu-lhe o prémio
World Press Photo (WPP) na
categoria de Vida Quotidiana.
1. Como deﬁne este último ano na
sua vida? O que mudou?
Este último ano foi um ano de muitas
emoções. Muitas tristezas mas
também muitas alegrias.
O ano passado consegui realizar um
dos meus sonhos que era fazer uma
viagem de carro em África e participar
numa missão humanitária. Devido à
crise em que o país se encontra tive
que vender o material fotográﬁco
depois de ﬁcar desempregado.
Passado uns meses, quando tudo
indicava que as coisas não iam
melhorar, outro grande sonho se
realizou. Ganhar um WPP. Desde
tudo mudou. Em termos proﬁssionais
ganhei visibilidade e mais força para
lutar pelo que realmente gosto de
fazer, que é fotografar.

rande plano
ISABEL FERNANDES
“Não necessito de prémios, porque
esses tenho-os sempre no terreno,
nos sorrisos e abraços que recebo
ao ﬁnal do dia”.
A jovem famalicense, de 24 anos,
recebeu o prémio europeu de
“Melhor Voluntário”, atribuído pela
Active Citizens of Europe. Natural
de Vila Nova de Famalicão Isabel
Fernandes, esteve um ano em
Moçambique a coordenar o projeto
Tutor à Distância, o principal projeto
da organização não-governamental
portuguesa Ataca. Este programa
levou-a ao trabalho comunitário de
ajuda a 900 pessoas na província de
Gaza, no sul de Moçambique.

Isabel foi contemplada com a
Medalha de Mérito Municipal de
Benemerência.z

2. O que faz atualmente?
Neste momento depois de ter feito
alguns projetos e não surgir trabalho,
estou a organizar um projeto
pessoal sobre os 40 anos depois
do ﬁm da guerra colonial na Guiné
Bissau.
3. Planos para o futuro?
Espero realizar os projetos que quero
fazer e conseguir arranjar emprego
na área do fotojornalismo a nível
mundial. Trabalhar para um jornal ou
agência internacional.
4. O que signiﬁcou para si, ser
distinguido com a medalha
de mérito municipal, no Dia
da Cidade, em Vila Nova de
Famalicão?
Foi muito bom. É sempre uma
grande emoção ser distinguido com
uma medalha de mérito no concelho
onde vivemos. Ser reconhecido pelo
nosso trabalho.
5. Se tivesse de descrever a sua
cidade, que adjetivos utilizaria?
Utilizaria, bonita, calma, simples.
E são esses adjetivos que fazem de
Famalicão uma cidade boa para se
viver.
6. Quais os locais de Vila Nova
de Famalicão que gostaria de
fotografar?
O parque da Devesa num ﬁnal
de tarde. Penso que é muito
interessante as pessoas irem para lá
caminharem e passear depois de um
dia de trabalho.z
OUTUBRO2013
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Homenagem a Cruzeiro Seixas
“

Uma homenagem inesperada”.
Foi assim que o poeta e pintor
surrealista Artur Cruzeiro Seixas se
referiu à atribuição do seu nome a
uma das principais ruas de acesso ao
Parque da Devesa, em Vila Nova de
Famalicão. As obras de requalificação
da rua foram inauguradas a 9 de julho,
dia em que Famalicão comemorou
o 28º aniversário de elevação a
cidade. Cruzeiro Seixas, agradeceu
a homenagem levada a cabo pelo
município famalicense, que é agora,
aliás, a sua residência. “Fico muito
agradecido à Câmara Municipal de
Famalicão e à Fundação Cupertino
de Miranda por terem tido esta ideia
extraordinária e completamente
inesperada para mim”. “Fico muito
feliz por ter o meu nome numa
rua desta cidade, que pelo que vi é
realmente muito bonita”, acrescentou
o homenageado.
Para o presidente da Câmara
Municipal, Armindo Costa, “esta foi a
forma que o Município de Famalicão
e a Fundação Cupertino de Miranda,
onde se encontra guardada toda a sua
obra, encontraram para eternizar

Cruzeiro Seixas aplaudiu a homenagem
da Câmara

o génio Artur Cruzeiro Seixas”.
Armindo Costa falou “de um ato
de justiça para com o mestre do
Surrealismo português, que muito
tem dado à cidade de Famalicão”.
A artéria liga a nova rotunda na Rua

Fernando Mesquita com a rotunda
dos Moutados, na Nacional 206.
Trata-se de uma via particularmente
importante para a cidade, uma vez que
serve o principal acesso ao Parque da
Devesa.z

Rir à gargalhada
Milhares de pessoas riram
à gargalhada, no Parque da
Devesa, no espetáculo “One
(Her)Man Show”, promovido no
âmbito das comemorações do
28º aniversário da elevação de
Famalicão a cidade.
Durante cerca de duas horas, a
maior referência do humor em
Portugal, proporcionou
um espetáculo repleto
de “stand up”, histórias de
carreira e muito improviso,
onde a boa disposição
e as gargalhadas colocaram
a crise em “stand-by”.z
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Arquivo Municipal

Novo Arquivo Municipal
honra a história do município
Novas instalações situam-se na antiga Casa Malheiro, no centro da cidade

“

Uma das obras mais importantes
deste mandato em prol da cultura”. É desta forma que o presidente
da Câmara Municipal, Armindo
Costa, classifica o novo Arquivo Histórico Municipal Alberto Sampaio,
inaugurado em julho último.
A nova casa forte da história de Vila
Nova de Famalicão está localizada
na antiga Casa Malheiro, em pleno
centro da cidade. Nas palavras de
Armindo Costa, com esta mudança
de instalações, o Aquivo Municipal
“ganha uma nova dimensão e
dignidade, fazendo justiça ao nome
de Alberto Sampaio.”
Reunindo um valioso espólio,
com documentos que relatam os mais
de 800 anos de vida do município,
devidamente catalogados, o Arquivo
Municipal esteve até então instalado
na cave do edifício dos Paços do
Concelho e em outros espaços do
município, sem as devidas condições
de segurança e conser vação dos
documentos.
Como salienta o Presidente da
Câmara, “a nossa história municipal
exigia esta valência. Recolher, guardar,
12
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Chefe do Arquivo Histórico, António Joaquim, agradeceu a Armindo Costa as novas instalações

tratar e preservar convenientemente
a documentação relativa ao caminho
que a nossa comunidade percorreu,
às direções que foi tomando ao
longo dos tempos, era um imperativo
absoluto”.
As obras de adaptação do edifício
implicaram a criação de diversos
espaços com destaque para a biblioteca
com zona de leitura e um espaço

inovador que vai permitir um acesso
privilegiado aos vários documentos.
Referência ainda para um espaço
destinado à consulta de suportes
especiais e artigos de referência, sala
de restauro, sala de digitalizações,
depósito de peças especiais, sala de
receção de documentação, sala de
reuniões e gabinete de arquivista, entre
outros.z

A ﬁgura de Alberto
Sampaio
Ilustre historiador e escritor
português, Alberto Sampaio
nasceu a 15 de novembro de 1841,
na cidade de Guimarães. A sua
infância foi passada entre a cidade
vimaranense e Famalicão, onde
a sua família possuía a Quinta
de Boamense, na freguesia de
Cabeçudos. Em 1863, forma-se
em Direito pela Universidade
de Coimbra.
Figura cimeira da geração de
70, Alberto Sampaio colaborou
ainda em importantes jornais e
revistas da época. A agricultura
e a vitivinicultura, em particular,
incluíam-se entre as suas paixões,
sendo famosos os vinhos que
produzia na Quinta de Boamense.
No princípio de 1900, Alberto
Sampaio muda-se deﬁnitivamente
para Boamense, onde se dedica à
agricultura e, de modo cada vez
mais intermitente, aos estudos
históricos. Aí viria a falecer aos
67 anos, no primeiro dia
de Dezembro de 1908.

Sabia que…
Aquando dos incêndios que em abril e maio de 1952 destruíram o edifício
dos Paços do Concelho, o Arquivo Municipal sofreu uma destruição brutal?
Só a partir de 1 de julho de 1983, foi possível começar a recolher e organizar
a documentação que viria a integrar o Arquivo Municipal, sendo instalado
nos antigos Paços do Concelho. Esta organização inicial abrangeu apenas
o Arquivo Histórico, tendo sido anexado em 1984 o Arquivo Intermédio,
num esforço de criação do sistema de arquivo da Câmara Municipal.
Posteriormente, em 1992, e devido a uma nova reorganização dos serviços
municipais, foi criada a Divisão de Arquivos, dando assim tradução
institucional a uma realidade com oito anos de existência.

Arquivo disponível também na Internet
Os documentos que relatam a história do concelho famalicense estão
também à distância de um clique. Agora, qualquer pessoa em qualquer parte
do mundo pode consultar, através da Internet, a planta geral de Vila Nova de
Famalicão datada de 1920, a primeira edição de postais de Famalicão de 1902
ou, por exemplo, diversas fotograﬁas do concelho com datas desde 1890.
É que agora, todo o Arquivo está disponível para consulta através de uma
plataforma online, alojada no portal oﬁcial do município,
em vilanovadefamalicao.org.

4,2 é o número de quilómetros de
estantes lineares que constituem
o Arquivo Municipal, que acolhe
milhares de documentos.

Um espólio de grande
valor patrimonial
O arquivo municipal congrega para
além de documentação municipal
e núcleos públicos, vários acervos
particulares, dos quais se destacam
ﬁguras de renome nacional, como
é o caso do Arquivo Particular de
Daniel Rodrigues, ministro das
Finanças em 1924, Joaquim José
de Sousa Fernandes, senador
do distrito de Braga e antigo
presidente da Câmara Municipal
de Famalicão, entre outros. O
arquivo municipal possui ainda
o fundo da Igreja de S. Tiago de
Antas e do Couto Landim, para
além do fundo da imprensa local.
OUTUBRO2013
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Ambiente

Rede de saneamento quase triplicou
e rede de água duplicou
Entre 2001 e 2013 o Concelho de Vila Nova de Famalicão conheceu uma verdadeira
revolução em matéria ambiental que elevou de forma muito signiﬁcativa o nível
de qualidade de vida oferecida pelo município. O alargamento das redes de água e
saneamento foi decisivo para essa melhoria das condições de vida dos famalicenses.

Percentagem da população servida

Extensão das redes de água e saneamento
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Aposta
segura e
sustentada

D

ados do departamento do ambiente refletem o forte investimento do executivo municipal na
ampliação das redes de saneamento e
água no concelho.
Os números não enganam. Entre
2001 e 2013, a percentagem da população servida com a rede de saneamento básico no concelho de Vila
Nova de Famalicão quase triplicou,
tendo passado de 30% em 2001 para
mais de 80% em 2013. Aumento
significativo teve também a rede de
cobertura de água que passou dos 65%
em 2001 para mais de 95% em 2013.
É uma evolução impressionante
que revela bem a aposta do executivo
de Armindo Costa, nesta área estruturante para a qualidade de vida da
população.
De acordo com o autarca trata-se de
“um forte investimento na melhoria
das condições de vida das pessoas e
na preservação do meio ambiente”.
No entanto, apesar dos “avanços
notáveis”, segundo Armindo Costa,
“ninguém se pode dar por satisfeito
enquanto a cobertura destas duas
infraestruturas ambientais não for
total”.
Por isso, a aposta continua, sendo
que o objetivo é concluir as redes
de saneamento e água em todas as
freguesias até 2015.z

OS NÚMEROS

170 por cento
Aumento da percentagem da
população servida pela rede
de saneamento básico entre 2001
e 2013

50 por cento
Aumento da percentagem da
população servida pela rede
de água entre 2001 e 2013

Câmara deteta e repara fugas de água
A Câmara Municipal aposta cada vez mais na eficiência da rede de
abastecimento de água. A detenção de fugas na rede e consequente reparação,
tem-se revelado uma estratégia essencial, que tem possibilitado a redução da
fatura da água do município, apesar do aumento dos custos impostos pelos
serviços fornecedores. Com isto, ganham os cidadãos que, apesar da Câmara
comprar a água mais cara do que no ano passado, viram a sua fatura deste
ano permanecer inalterada.z
OUTUBRO2013
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Famalicenses aderem
à separação do lixo
Recolha seletiva cresceu mais de 100 por cento

E

m doze anos, entre 2001 e 2012, a
recolha seletiva de resíduos passou
de 2.600 toneladas para mais de
5000, o que representa um aumento
superior a 100%, com repercussões
diretas no meio ambiente e na
qualidade de vida dos famalicenses
Os cidadãos de Vila Nova de
Famalicão estão cada vez mais
sensibilizados para a necessidade da
separação de resíduos. A conclusão é
retirada através da análise dos dados
referentes aos últimos doze anos do
pelouro do Ambiente da autarquia,
que demonstra de forma inequívoca
a crescente adesão dos famalicenses à
recolha seletiva.

“No passado, um ecoponto
servia 1300 habitantes!
Hoje, temos um ecoponto
para cada 450 habitantes!”
Diretamente relacionada com este
aumento está a política levada a cabo
pelo executivo famalicense que tem
apostado em aumentar a capacidade
da recolha seletiva de resíduos sólidos
domésticos, com a instalação de novos
ecopontos em todas as freguesias do
concelho e com o desenvolvimento
de campanhas de sensabilização ambiental, concretizando assim uma
aposta na melhoria do meio ambiente.
Mas vamos aos números. De
acordo com os dados analisados,
em 2001, o município registava
uma recolha de vidro, na ordem das
2.350 toneladas, enquanto a recolha
>>

Recolha seletiva registou
aumento brutal em Famalicão
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RECOLHA SELETIVA NO CONCELHO VILA NOVA DE FAMALICÃO
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>>
do papel e do cartão se ficava pelas
242 toneladas e a das embalagens de
plástico e metal chegava apenas às
71 toneladas. Em 2012, a recolha de
vidro aumentou para as mais de três
mil toneladas, a separação do papel e
do cartão superou as mil toneladas e
a das embalagens aproximou-se das
900 toneladas.
“São resultados realmente animadores e motivo de grande regozijo para a Câmara Municipal”,
afirma a propósito Armindo Costa.
De resto, o autarca salienta a aposta
que tem vindo a ser feita, com a
instalação de novos ecopontos no
concelho. “No passado, um ecoponto servia 1300 habitantes! Hoje,
temos um ecoponto para cada 450
habitantes! Estes são mais números
que confirmam a grande aposta
da autarquia no ambiente e na
qualidade de vida”.
Refira-se que a recolha de resíduos sólidos seletiva está sob a
responsabilidade da Resinorte, entidade a quem foi concessionada.z

2004
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

Recolha de lixo reforçada
A par dos outros investimentos realizados na área do ambiente, a Câmara
Municipal reforçou, nos últimos anos, a capacidade de recolha de resíduos
sólidos urbanos, com a criação de novas frotas e o consequente reajustamento
dos circuitos existentes no concelho.
Neste momento, a recolha é assegurada através do Serviço de Higiene e
Limpeza, que é constituída por uma frota de 12 camiões auto-compactadores,
nos 17 circuitos definidos (8 noturnos e 9 diurnos), com um total de 55
funcionários (17 motoristas e 38 cantoneiros).z
OUTUBRO2013
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Hospital de Monstros recupera
velhos eletrodomésticos
O projeto arrancou no início de 2012 e já beneﬁciou várias dezenas de famílias famalicenses

C

erca de 60 por cento dos eletrodomésticos que chegam ao
Hospital de Monstros, um projeto
desenvolvido em parceria pela Câmara
Municipal e pela Escola Profissional
Cior, são reparados e entregues às
famílias carenciadas do concelho. Dos
restantes 40 por cento, que não têm
reparação, são sempre reaproveitados
alguns componentes que depois são
utilizados na recuperação dos outros
materiais.
O projeto que arrancou no início de 2012, já beneficiou várias
dezenas de famílias famalicenses,
com produtos que vão desde os
televisores, aquecedores, ferros de
engomar, máquinas de café, fritadeiras, máquinas de lavar louça
e até aparadores de relva e arcas
congeladoras.
De acordo com o diretor da
Escola Profissional Cior, Amadeu
Dinis, este projeto “foi desenhado
numa perspetiva ambiental, educativa e social”. Assim, “pretende-se sensibilizar os munícipes para
a importância da reciclagem, da

O Hospital de Monstros é um projeto de formação tecnológica,
de sensabilização ambiental e de solidariedade social

solidariedade e da partilha com
os mais necessitados”. Segundo
este responsável o projeto é
“uma mais-valia para a escola e
para os alunos”. “Desenvolvem
competências técnicas e tecnológi-

cas das suas áreas de formação
(eletricidade e eletrónica), mas a
formação ambiental, ecológica, a
solidariedade e a interajuda são valores que estão presentes e que vão
sendo desenvolvidos”, acrescenta.z

800 29 28 27
É o número verde através
do qual os munícipes podem
contatar o departamento
de ambiente da autarquia
e solicitar gratuitamente
o serviço de recolha de
eletrodomésticos e outros
objetos de grande dimensão
que não podem ser recolhidos
pelos meios normais de recolha
de resíduos, nem colocados
nos ecopontos ou contentores
de lixo.
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Famílias carenciadas de Famalicão
têm “banco” onde podem “levantar”
móveis de borla

Programa Feliz apoia
reabilitação de casa em Vila
Nova de Famalicão

Expresso, 16-05-2013

Público, 15-05-2013

Câmara de Famalicão investe
245 mil euros para oferecer
manuais escolares

Armindo Costa diz que
paradigma de vida mudou em
Vila Nova de Famalicão
Diário do Minho, 10-07-2013

Semanário Sol, 14-06-2013

Jovens enaltecidos nos 28
anos da cidade
Jornal de Notícias, 10-07-2013

Histórias invadem salas
de estar dos avós de
Famalicão
RR, 12-08-2013

Câmara de Famalicão lança
investimento de 2ME em
novas acessibilidades
Porto Canal, 05-07-2013

Famalicão apresenta
“contas de luxo”
na Câmara
Diário do Minho, 27-03-2013

Câmara de Famalicão
apoia empregabilidade e
empreendedorismo dos jovens
Visão, 03-06-2013

Educação de qualidade
é prioridade em
Famalicão
Correio do Minho, 04-04-2013

Banco de livros empresta
manuais a alunos
Jornal de Notícias, 21-05-2013
OUTUBRO2013
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A Festa dos Famalicenses
O S. Pedro até não ajudou muito, mas nem por isso as Festas Antoninas perderam
o seu fulgor. Foram sete dias de festa, repletos de tradição e de muita animação.
Fazendo justiça à fama de ser umas das maiores e mais divertidas romarias
do norte do país, as festas mobilizaram todo o concelho e chamaram
à cidade milhares de turistas. Vivem-se as tradições mais populares,
com a redescoberta e o reencontro de costumes, sentimentos e sabores
ancestrais. Pelas ruas, o aroma dos manjericos misturou-se com o do caldo verde
e a sardinha assada na brasa.
Por todas as razões e mais algumas, Famalicão esteve em festa!

A Descida mais Louca
As atividades desportivas e de lazer são já uma
referência das Antoninas de Famalicão. Este ano
contudo, os famalicenses tiveram uma novidade
surpreendente. Tratou-se da Descida Mais Louca de
Famalicão, uma iniciativa que foi promovida com o
apoio da Câmara Municipal pela A.R.C.A. – Associação
Recreativa e Cultural de Antas, e que conquistou tudo
e todos pela alegria, criatividade e uma certa dose de
loucura.z
20
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O Encanto dos mais novos

“Unidos de Avidos” são
tricampeões das Marchas
Pelo terceiro ano consecutivo, Avidos conquista o
prémio da melhor marcha das Festas Antoninas.
As marchas, realizaram-se no dia 9 de junho, na
presença de vários milhares de pessoas. Com o tema
“O Sol”, a Associação Unidos de Avidos conquistou
311 pontos e ainda os prémios de marcha mais
popular, melhor música e melhor guarda-roupa. Pelo
segundo ano consecutivo, a marcha do Clube de
Cultura e Desporto de Ribeirão ﬁcou em segundo
lugar, com 300 pontos, tendo ainda conquistado
os prémios de melhor letra, melhor coreograﬁa e o
prémio da marcha mais criativa. O tema interpretado
pelo CCD de Ribeirão foi “Amores de Perdição”. Em
terceiro lugar ﬁcou a marcha da Associação Cultural
de S. Salvador da Lagoa, que interpretou o tema
“Santo António Sol, Terra e Lua”, com um total de
281 pontos e ainda o prémio de melhores arcos. As
Marchas Antoninas, contaram com a participação de
dez marchas.z

Todos sabemos que as crianças são o melhor do
mundo. Também sabemos que são capazes de fazer
coisas fantásticas. Mesmo assim, todos os anos,
ﬁcamos surpreendidos com a qualidade e alegria com
que fazem as Marchas Infantis.
Foram transferidas para o Pavilhão Municipal de Vila
Nova de Famalicão por causa da chuva, espaço que
foi pequeno para acolher todas as pessoas que não
quiseram perder a criatividade e a alegria contagiante
dos mais novos.
A Escola Básica do 1.º Ciclo de S. Miguel-O-Anjo,
de Calendário, foi a eleita do júri como a melhor
marcha, enquanto o Centro Social e Cultural Dr. Nuno
Simões, também de Calendário, conquistou o prémio
do melhor guarda roupa e arcos.
Subordinadas ao tema “Santo António e as
Proﬁssões do seu Tempo”, as marchas infantis foram
participadas por cerca de 2000 crianças de 30
instituições educativas do concelho.
Foi impossível ﬁcar indiferente a tanta beleza e
entusiasmo.z

O sucesso da Feira Medieval Quinhentista
Organização da CIOR e da Câmara Municipal

E

m boa hora regressou a Famalicão
a Feira Medieval Quinhentista,
promovida e organizada pela Escola
Profissional CIOR em parceria com
a Câmara Municipal de Famalicão.
Entre os dias 20 e 23 de junho,
milhares de pessoas fizeram uma
verdadeira viagem ao tempo da
Idade Média, com a recriação fiel
do ambiente vivido num mercado
medieval. Pela praça e jardins D.
Maria II não faltaram as danças, as
acrobacias, os destemidos cavaleiros

e as belas mouriscas, bem como o
imponente momento do assalto ao
castelo e o tradicional banquete.
A animação na Feira Medieval

Quinhentista foi constante e a
organização, que já contava com
uma grande adesão por parte dos
famalicenses, viu “largamente superadas as expectativas.” Paulo
Cunha, vice-presidente da Câmara
Municipal e vereador da Cultura,
destacou o virtuosismo desta parceria
organizativa, uma vez que o evento
“já faz parte da agenda cultural do
Município, proporcionando aos
famalicenses um reencontro com a
sua história e a sua identidade”.z
OUTUBRO2013
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Geminação

Famalicão e Lobata concluem
processo de geminação
Armindo Costa selou compromisso de cooperação solidária em São Tomé e Príncipe

P

ara um futuro partilhado em
conjunto, “enquanto comunidades fundadas nos valores da
democracia, da justiça social, da
tolerância e solidariedade entre
nações, povos, países, comunidades
e pessoas”. Foi assim que o Presidente da Câmara Municipal, Armindo Costa, selou o protocolo de
geminação entre o município famalicense e a Câmara Distrital de
Lobata de S. Tomé e Príncipe.
A cerimónia de ratificação protocolar decorreu no passado dia 28
de Abril, na cidade de Guadalupe,
sede distrital de Lobata, na presença
dos presidentes das duas autarquias,
Armindo Costa e Hermenegildo
Santos, respetivamente, do ministro
da Educação da São Tomé, Jorge
Bom Jesus, e da embaixadora de
Portugal em S. Tomé, Paula da Silva
Cepada, entre outras entidades locais.
A sessão solene, que decorreu
no Salão Nobre do Jardim Botânico
da Roça Agostinho Neto, foi o
culminar de uma visita de trabalho
do autarca famalicense a Lobata retribuindo a deslocação a Vila Nova
de Famalicão de uma comitiva local
santomense em junho do ano passa-

Armindo Costa e Hermengildo Santos
saudam geminação

do -, para concretizar um processo
de geminação que, nas palavras de
Armindo Costa, “une os dois povos
por laços de fraternidade, tendo em
vista o fomento da cooperação nas
mais variadas vertentes: económica,
cultural, desportiva e social, entre
outras.”

O autarca famalicense foi recebido em ambiente de festa pelos lobatas, tendo sido presenteado com a
atuação dos grupos associativos locais,
que através das suas danças e cantares
muito característicos da região,
espelharam algumas das tradições e
costumes das suas gentes.z

LOBATA - SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

LOBATA
SÃO TOMÉ

SÃO TOMÉ
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Lobata é um município da ilha de São Tomé,
república de São Tomé e Príncipe. Dos sete
municípios que fazem parte das ilhas do país, Lobata
é o terceiro maior em termos de população, com
cerca de 16.500 habitantes, distribuídos por uma área
de 105 quilómetros quadrados. A capital do distrito é
Guadalupe. O município inclui uma ilhota chamada
Ilhéu das Cabras, onde estão algumas das mais belas
praias do país. O verde inunda a paisagem de Lobata,
onde crescem as mais variadas e exóticas árvores de
fruto.

O sorriso das crianças de Lobata

População de Lobata calorosa
com Armindo Costa

As linhas bases de cooperação privilegiam, entre outras áreas, a troca
de experiências e formação regular entre os serviços municipais
especializados, o acolhimento em Famalicão de jovens santomenses
para formação proﬁssional, e a cooperação solidária sobretudo de
Famalicão com Lobata, dadas as fortes carências com que se debate o
distrito santomense ao nível da Educação, Saúde e Ambiente.
“Este é um ato de encontro
entre estas duas comunidades,
separadas pela imensidão das
águas do Atlântico mas juntas por
um passado histórico comum e
pela língua que é a nossa pátria”
Armindo Costa, Presidente da
Câmara Municipal de V. N. de
Famalicão
“Esta geminação é uma prova de
conﬁança e amizade entre os dois
povos, que estabelece condições
para o desenvolvimento, a
solidariedade e a cooperação”.
Hermenegildo Santos, presidente da
Câmara Municipal de Lobata

Associações locais deram as boas vindas
ao Presidente da Câmara de Famalicão

Também o Ministro da Educação,
Cultura e Formação de São Tomé,
Jorge Bom Jesus, que falou depois
de um almoço convívio que
juntou representantes de todos
os distritos de S. Tomé e Príncipe,
se mostrou “feliz” pelo caminho
aberto, “assente nos valores da
amizade e solidariedade entre os
povos”.
Jorge Bom Jesus, Ministro da
Educação, Cultura e Formação de
São Tomé
OUTUBRO2013
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Famalicão e Mocuba firmam
abraço fraterno e solidário
Armindo Costa selou compromisso de cooperação solidária com município
de Moçambique

“

O dia 22 de Julho de 2013, ficará
registado com letras de ouro,
nos anais da história da autarquia
de Mocuba e na memória dos seus
munícipes, porque assinala o início
de um cada vez maior estreitamento
de relações de amizade, cooperação
e solidariedade entre os Municípios
de Mocuba, na República de Moçambique e Famalicão, na Repú-

blica de Portugal.” Assim definiu
o Presidente da Câmara Distrital
de Mocuba, Rogério Gaspar, a
concretização da geminação com o
município de Famalicão. Depois da
assinatura do protocolo em Portugal,
em julho de 2012, foi agora a vez
da ratificação em Moçambique, em
cerimónia realizada, com a presença do
autarca famalicense, Armindo Costa.

A sessão solene decorreu em
ambiente de festa e confraternização
na Câmara Distrital de Mocuba
e, para além dos autarcas dos dois
municípios, contou com a presença da
representante do governo no distrito,
das entidades civis e religiosas mais
representativas da comunidade, assim
como representantes do seu tecido
associativo.

MOCUBA - MOÇAMBIQUE

ÁFRICA

MOÇAMBIQUE

MOCUBA

MAPUTO
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Mocuba é uma cidade e um município da província
da Zambézia, em Moçambique, situada nas margens
do rio Licungo. É sede de capital do distrito. O
município, que ocupa uma área de 168 km2 e
tem uma população total de 230 mil habitantes,
está identiﬁcado como pólo de desenvolvimento
económico e social, estando servido de boas vias de
comunicação que o ligam ao centro e sul do país pela
estrada centro/nordeste do país, ﬁcando a pouca
distância do Porto e Aeroporto de Quelimane, que o
ligam ao mundo.

Armindo Costa falou na geminação “enquanto ato de encontro
entre estas duas comu-nidades,
separadas por uma grande distância,
mas juntas por um passado histórico
comum e pela língua portuguesa”.
Mas acrescentou: “o passado deu-nos o mote para a nossa ligação,
mas o que nos traz essencialmente
aqui hoje, é o Futuro.”
O acordo de geminação tem por
objectivo a cooperação direta entre
as duas autarquias em matérias de
interesse comum, como a cooperação
empresarial, a formação profissional
e a interacção cultural, assente nos
laços de amizade que unem os dois
municípios e na solidariedade entre
os dois povos.
E foi com base nos ideais da
fraternidade e da solidariedade
que Armindo Costa anunciou em
Mocuba que, “depois de uma campanha de recolha de manuais
escolares, a Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão tem mais
de mil livros didáticos prontos a
serem enviados”, enquanto garantia
também apoio ao nível de outro
tipo de material educativa, um das
principais necessidades daquela comunidade moçambicana.z

“Estão criadas as condições para
a uma cooperação proveitosa
para os dois Municípios, que têm
muitos aspectos em comum,
começando pela língua, passando
pelo facto de as duas cidades
terem localizações geográficas
privilegiadas, sendo centros
de cruzamento e ligações
entre diversas regiões dos seus
respectivos Países.”
Rogério Gaspar, Presidente da
Câmara de Mocuba

Tal como Vila Nova de Famalicão,
Mocuba goza de uma posição
particularmente privilegiada no
contexto geográfico do seu país,
estando o município associado
a uma confluência de caminhos
que foi e é fator decisivo para o
desenvolvimento, afirmação
e identidades da comunidade.
Esta particularidade deu origem
à máxima do município: “Mocuba,
onde todos os caminhos
se cruzam e Moçambique
se abraça.”z
OUTUBRO2013
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Leica reafirma confiança
em Famalicão
Empresa que produz produtos ópticos de referência mundial inaugurou novas
instalações em Lousado

E

m março, o tecido industrial
famalicense ficou ainda mais
valorizado com a inauguração das

novas instalações industriais da
LEICA Portugal, situadas na freguesia de Lousado. O momento contou

Cavaco Silva mostrou-se impressionado com a qualidade
do trabalho produzido em Famalicão pela Leica
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com a presença do Presidente da
República, Cavaco Silva, que esteve
acompanhado pelo então ministro

de Estado e Negócios Estrangeiros,
Paulo Portas, e pelo Presidente da
Câmara Municipal, Armindo Costa.
Durante a visita, Cavaco Silva
teve a oportunidade de descobrir o
processo de fabrico de produtos óticos
de topo, “que mais ninguém faz”,
entre os quais se conta a máquina
fotográfica mais famosa do mundo. O
Presidente da República classificou o
momento, como “um marco muito
importante para Portugal, muito
particularmente para Vila Nova de
Famalicão, sinal de confiança no
futuro da economia portuguesa”.
“Terão que ser estes exemplos a
iluminar a estrada do futuro, a marcar
o compasso de um país que tem
potencialidades naturais e humanas
absolutamente
extraordinárias”,
assinalou o Presidente da Câmara
Municipal,
enquanto
revelava
os esforços bem sucedidos que a
autarquia desenvolveu para segurar
a empresa em território concelhio,
depois de rumores surgidos há
alguns anos, quanto a uma eventual
deslocalização da empresa para o
leste europeu.
Carlos Mira, administrador da
empresa, explicou o carácter único
da produção da empresa, agradeceu
à Câmara Municipal e à cidade o
acolhimento e falou com confiança no
futuro da empresa em Portugal. Por
sua vez, o embaixador da Alemanha
em Portugal, Helmut Elfenkämper,
referiu-se à abertura das novas
instalações como um “momento
notável” de uma marca que, após
100 anos de atividade conserva todo
o seu brilho. Quanto ao investimento
realizado, o diplomata alemão fala
numa “prova de confiança em
Portugal e na sua capacidade de
trabalho”.z

As novas instalações industriais
da LEICA resultam de um
investimento de 22,5 milhões
de euros substituíram a antiga
fábrica, localizada em Antas,
que já não correspondia às
necessidades e potencial de
crescimento da empresa.

Os colaboradores da Leica, os “artesãos dotados
de elevada mestria, precisão e saber técnico”,
como lhes chamou Cavaco Silva, foram enaltecidos
e salientados por fazerem parte integrante
do crescimento da empresa.
Os números da LEICA
Portugal
A empresa alemã está em
Famalicão desde 1973.
A Leica Portugal conta com 720
trabalhadores.
A nova unidade fabril da LEICA
ocupa uma área de 52 mil metros
quadrados, dos quais quase 13,6
são para a área de produção.
Resultam de um investimento de
22,5 milhões de euros.
Em 2012, o volume de negócios da
empresa ascendeu a 40 milhões
de euros.
No último ano foram
produzidos 40 mil binóculos,
15 mil objectivas, 4 mil miras
telescópicas e 20 mil máquinas
fotográficas.
A M9 Digital é uma das máquinas
mais trabalhosas da empresa. É
constituída por cerca de 1220
peças.
Este ano, a empresa prevê um
crescimento de 30%.

“Esta nova fábrica da Leica
em Famalicão irá certamente
aumentar a capacidade de
produção, garantir maior nível
de qualidade e trazer um novo
impulso de criação de emprego na
região. Quero deixar uma palavra
de reconhecimento a todas as
entidades públicas e privadas que
acreditaram na possibilidade da
Leica se manter em Portugal e
lutaram para que tal fosse uma
realidade.
Cavaco Silva, Presidente da
República Portuguesa
“A marca encontrou em Portugal,
e particularmente em Famalicão,
o profissionalismo que é uma
exigência para a marca desde
a sua fundação e que, no caso
de Portugal, atravessa já
várias gerações. Com os seus
conhecimentos de mecânica,
os colaboradores portugueses
contribuíram significativamente
para a história de sucesso da
câmara Leica”.
Andreas Kaufman, proprietário e
fundador da Leica
OUTUBRO2013
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Economia

Famalicão com saúde financeira
Estudo elaborado pela Universidade do Minho e IPCA destaca a contas
da câmara famalicense

A

Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão é a quinta
melhor do país, entre os municípios
portugueses de grande dimensão, em
termos de eficiência financeira. Esta
é uma das principais conclusões do
Anuário Financeiro dos Municípios
Portugueses 2011 e 2012, que resulta
de um trabalho de investigação de
quatro académicos, da Universidade
do Minho e do Instituto Politécnico

do Cávado e Ave (IPCA), que fazem
uma análise da saúde financeira dos
308 municípios. O documento conta
com o apoio do Tribunal de Contas
e da Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas.
No “ranking” global dos dez
melhores municípios de grande dimensão – com população maior que
100 mil habitantes –, Vila Nova de
Famalicão ocupa a quinta posição,

Eficiência financeira, independência financeira e
redução da divida são os itens que destacam Vila Nova
de Famalicão entre os municípios portugueses e que
confirmam a boa gestão autárquica liderada pela equipa
de Armindo Costa
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logo a seguir aos municípios de Amadora, Vila Franca de Xira, Almada e
Barcelos.
O mesmo estudo aponta ainda
Famalicão como o 30.º município que
apresenta uma maior independência
financeira, no conjunto das 308 autarquias portuguesas. Este dado demonstra a capacidade de Famalicão
em gerar receitas próprias, o que revela
uma grande autonomia financeira,
relativamente às receitas do Estado.
Do estudo, há ainda outro dado
relevante para Famalicão. Segundo o
documento, o município famalicense
demonstrou uma redução da dívida de
5,1 milhões de euros, relativamente
a 2011, tendo passado de 43.284
milhões de euros para 38.150 milhões
de euros.z

Edifício histórico transformado
em Casa da Juventude
O

palacete de estilo “abrasileirado”,
decorado com azulejos vistosos
e de arquitetura imponente, que
se encontrava em decadência há
várias décadas foi recuperado e
transformado em Casa da Juventude.
Datado de finais do Século XIX,
o imóvel foi construído por uma
família de “torna-viagem” do Brasil.
Na década de 40 foi transformado
no Colégio Camilo Castelo Branco,
servindo depois de sede ao Partido
Comunista. A Câmara Municipal
adquiriu o edifício em 2002, pelo
valor de 900 mil euros.
Com a instalação da Casa da
Juventude, a autarquia assumiu,
assim, a recuperação do edifício,
dignificando e valorizando este espaço nobre, e contribuindo também
para uma cidade mais bonita, mais
funcional e mais viva.
“Demos uma nova vida a um
edifício emblemático de Famalicão,
um edifício que marcou a vida de
várias gerações de famalicenses”,
afirma Armindo Costa. Por isso,
“quisemos manter a sua traça
original e a sua história, mas quisemos também contribuir para a

Casa da Juventude ocupa imóvel histórico de Famalicão

dinamização e reabilitação de toda
esta zona da cidade”, acrescenta.
A Casa da Juventude foi inaugurada no passado dia 20 de setembro
e implicou um investimento total de
764 mil euros, tendo contado com uma
comparticipação de cerca de 600 mil,

no âmbito do projeto Quadrilátero
Urbano, Ação Política de Cidades –
Parcerias para a Regeneração Urbana.
A obra manteve a traça original
do edifício, recuperando a fachada e
reabilitando o interior composto por
rés-do-chão e dois pisos.z

Localização excelente

Valências

Localizado no centro da cidade, junto aos Paços do
Concelho, com uma área de 2080 metros, o edifício
constitui um património de elevado valor arquitetónico
e cultural, sendo parte integrante da história e memória
coletiva famalicense.

No piso 0, ao nível da praça a criar, desenvolve-se a
entrada principal do edifício, bem como o auditório, o
bar/concerto e salas de gravação/multimédia, fotografia
e ensaios.
No piso 1, está contemplada a secretaria, 12 postos de
Internet e a sala de documentação.
No piso 2, estão previstos os gabinetes para incubadoras
de empresas de jovens empreendedores bem como as
salas de reunião e o gabinete médico.

Incubadora de empresas
Uma das principais novidades da Casa da Juventude
será a incubadora de empresas. Será assim, um
espaço privilegiado para o fomento da cidadania
ativa dos nossos jovens, mas também para apoio ao
desenvolvimento das suas ideias empreendedoras.

Equipamentos
O edifício será ainda equipado com sistema wireless;
rede em fibra; acessibilidade a pessoas com mobilidade
condicionada; corredores temáticos e espaço para
exposições, etc.

OUTUBRO2013
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Cultura

Reclusos lançam “Memórias
do Cárcere Revisitadas”
Projeto lançado pela Câmara Municipal de Famalicão e a Guimarães Capital
da Cultura 2012 apresentou obra camiliana

A

obra que Camilo Castelo
Branco escreveu durante a sua
passagem pela Cadeia da Relação do
Porto, em 1862, onde esteve preso
por adultério, “Memórias do Cárcere”
foi recriada por cerca de 20 reclusos
do Estabelecimento Prisional de
Guimarães. O livro “Memórias
do Cárcere Revisitadas”, contendo
textos de 18 pessoas foi apresentada
ao público no Centro Cultural de
Vila Flor, em Guimarães. Culminou,
deste modo, o projeto que a Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão,
através da Casa de Camilo, tinha
proposto à Administração da Capital
Europeia da Cultura – Guimarães
2012 para se assinalarem os 150 anos
da edição de “Memórias do Cárcere”,
um dos mais notáveis textos de
Camilo Castelo Branco.
O projeto contemplou a realização
de uma Oficina de Escrita Criativa
que cativou as pessoas detidas a
redigir os seus próprios testemunhos
e percursos de vida. Além disso,
foram ainda promovidas outras
atividades como a leitura de capítulos

Reclusos da Cadeia de Guimarães desafiados por Camilo

“O projeto valorizou a
participação de uma tipologia
muito específica de público no
programa da Capital Europeia da
Cultura”.
João Serra, Presidente da Fundação
Cidade de Guimarães

de «Memórias do Cárcere» por personalidades como D. Jorge Ortiga,
Arcebispo Primaz de Braga, Alice
Vieira, escritora, e Ruy de Carvalho,
ator. Os reclusos tiveram ainda a
oportunidade de visitar a Casa de
Camilo, em São Miguel de Seide, e a
Cadeia da Relação do Porto.z

Nova livraria municipal reúne cerca de 200 obras
As publicações
que relatam
a história de
Famalicão
estão agora
concentradas
num único
espaço – na nova
livraria municipal,
localizada na Casa do Território, em pleno Parque
da Devesa. O espaço que reúne cerca de 200 obras,
disponibiliza todas as publicações editadas pela
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Câmara Municipal, ao abrigo da política de apoio
editorial do município, bem como todas as obras
publicadas no âmbito das atividades desenvolvidas
pelos vários museus do concelho. As obras, que até
agora estavam dispersas pelas diversas estruturas
culturais famalicenses, passam assim a estar reunidas
na livraria municipal que também disponibiliza para
venda uma série de artigos promocionais do concelho
como por exemplo postais, catálogos, esculturas e
serigrafias.
[Horário] De segunda a quinta-feira, das 09h00 às
18h00, e à sexta-feira, das 09h00 às 12h00.z

A dimensão cultural da Devesa
Com a chegada do verão o parque urbano da Devesa revelou aos famalicenses
todo o seu potencial ao nível da cultura

H

á cerca de uma década, Vila
Nova de Famalicão surpreendeu
o panorama cultural português com
a abertura e dinamização da Casa
das Artes. Com uma programação
eclética e contemporânea, este equipamento, conseguiu, desde cedo, atrair
grandes nomes do panorama artístico
e cultural, nacionais e internacionais.
Fortemente elogiada, a Casa
das Artes constitui, ainda hoje, um
exemplo nacional da aposta na cultura.
Um exemplo que tem sido seguido
por outros municípios do país.
Agora, Vila Nova de Famalicão
volta a posicionar-se na linha da
frente da aposta cultural. Com a
construção do Parque da Devesa, o
município criou um equipamento
único, com condições extraordinárias
e acessível a milhares de pessoas.
Trata-se do anfiteatro da Devesa,
um palco público para novas, espontâneas e experimentais manifestações

Auditório ao ar livre assume-se cada vez mais
como um equipamento cultural de referência

culturais e um grande espaço para
produções artísticas diversificadas.
Uma novidade na região, que
se tem revelado um verdadeiro su-

Verão com cinema gratuito ao ar livre
Aproveitando o bom tempo dos meses de julho
e agosto, vários espaços do município acolheram
sessões de cinema com entrada livre, onde foram
projetados alguns dos êxitos mais recentes da sétima
arte. O Parque da Devesa, o Centro de Estudos
Camilianos, em Seide S. Miguel, e o Parque de
Campismo de Gondifelos foram as “salas de cinema”
improvisadas para as várias sessões ao relento, que
animaram os serões dos famalicenses.
A iniciativa que atraiu milhares de pessoas a estes
espaços, revelou-se um verdadeiro sucesso.z

cesso na promoção cultural. As
várias dezenas de espetáculos que já
pisaram este palco são exemplo disso
mesmo.z

Biblioteca Municipal abriu portas
há cem anos
A Biblioteca Municipal
criada em 5 de outubro
de 1913, na presidência
de Sousa Fernandes,
recebeu como
patrono o notável
nome do escritor
Camilo Castelo Branco. Cem anos depois, a
biblioteca mantém-se como espaço privilegiado de
conhecimento, enfrentando novos desafios.
As comemorações que decorrem desde o início do
ano inserem essencialmente eventos que revisitam
os principais momentos da história centenária
desta instituição pública municipal, mas também
iniciativas de cariz cultural, com destaque para
encontros com escritores, exposições, debates
e conferências, tendo como tema principal e
transversal o livro e a importância da leitura.z
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Momentos

06.07.2013 Aniversário da Vila de Joane

26.07.2013 Comemoração do Dia Mundial dos Avós
em Oliveira Santa Maria

29.07.2013 Livraria Municipal na Casa do Território

02.07.2013 10.º Aniversário da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal - ATP

23.04.2013 Abertura da Mostra Pedagógica e Oferta Formativa
(Quinzena da Educação)
36
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04.07.2013 Aniversário da Vila de Ribeirão

04.03.2013 Arranque da Campanha “Procuram-se Abraços”, em Famalicão, promovida pela Associação Mundos de Vida, de Lousado
OUTUBRO2013

37

Momentos

20.05.2013 Assinatura protocolo Empresa na Escola entre
município, ACO e Didáxis de Riba de Ave

13.04.2013 Caminhada Concelhia Percurso 7

21.05.2013 Comemoração do 3º Aniversário do anti-monumento
à guerra - Aula de Judo com Nuno delgado

25.04.2013 Comemoração do 39º Aniversário da Revolução dos Cravos

08.03.2013 Comemorações do Dia da Mulher - Inauguração da
exposição “A Mulher”
38
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06.07.2013 Cinema ao Ar Livre na Casa de Camilo

12.05.2013 Aula de ginástica no Parque da Devesa
OUTUBRO2013
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Momentos

24.05.2013 Concerto de Luisa Sobral na Casa das Artes

12.07.2013 Famalicão Makeover

01.07.2013 Equipa Programa Municipal de Prevenção de Incêndios

01.06.2013 Dia Mundial da Criança - Parque dos Sonhos

22.06.2013 Dia da Freguesia de Mogege
40
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20.03.2013 Férias Desportivas da Páscoa

12.05.2013 Festa da Flor no centro da cidade
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Momentos

27.06.2013 Piquenique Sénior

10.06.2013 Marchas Antoninas

06.06.2013 Olimpíadas Nacionais da Floresta - Parque da Devesa

10.05.2013 Noite dos Museus

25.06.2013 Homenagem ao Presidente da Câmara no
Dia da Freguesia de Vermoim
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15.07.2013 Homenagem da Freguesia do Louro ao industrial Carlos
Rego, fundador da Louropel

16.03.2013 Portugal em Direto na RTP a partir de Seide S. Miguel

12.05.2013 O dia-a-dia nas Hortas Urbanas
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Momentos

06.07.2013 Sessão Solene de Encerramento da Semana das Misericórdias da Santa Casa
da Misericórdia

29.03.2013 Solenidades da Semana Santa
44
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17.07.2013 Receção nos Paços do Concelho ao par de dança Rita Almeida e Sérgio Costa,
antes da partida para o Mundial de Dança que se realizou na Colombia

29.06.2013 Teatro na Casa das Artes “A loucura dos 50”

13.05.2013 Receção ao Académico Voleibol Clube pela conquista do Campeonato
Nacional Voleibol 2ª divisão, feminino

12.05.2013 Procissão em Honra de N.ª Sra de Fátima

25.06.2013 Reçeção a luís Silva - Campeão Europeu de Boccia pela
Seleção Portuguesa
OUTUBRO2013
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Educação

“Governo
aprende
com Famalicão”
Elogiada Rede Local
de Educação e Formação
do Município

As antigas escolas primárias vão dar lugar a modernos equipamentos educativos

Educação recebe
mais 2,7 milhões
Câmara prossegue com a requaliﬁcação do parque escolar
concelhio

A

Câmara Municipal de Famalicão avançou para uma nova
frente de obras no parque escolar
do concelho, com a reabilitação de
edifícios escolares nas freguesias de
Lousado, Bairro, Oliveira Santa Maria
e Gondifelos, num investimento que
ultrapassa os 2,7 milhões de euros.
As intervenções estão enquadradas
no plano de requalificação do parque
escolar do concelho e para o presidente
da Câmara Municipal, Armindo
Costa, representam “um esforço que
vale a pena, porque é justo que todos
os meninos e meninas famalicenses,
sem exceção, tenham as mesmas
condições de ensino”. O autarca
fala num investimento crucial para o
município porque, diz, “investir na
educação é investir no futuro”.
Na freguesia de Bairro, as obras vão
incidir na ampliação das instalações,
na criação de um Jardim de Infância e
na construção de refeitórios escolares,
recreio coberto e de novos sanitários.

Em Lousado avança a recuperação
dos dois edifícios existentes e a
ampliação com a criação de um novo
edifício com novos espaços de cariz
escolar. Em Oliveira Santa Maria
surgirá também a implantação de
um novo módulo escolar, paralelo e
perpendicular ao antigo edifício da
escola que será todo ele recuperado.
Já em Gondifelos, o edifício a intervencionar acolhe apenas o ensino
básico pré-escolar, estando prevista a
reconstrução e ampliação do edifício
existente e ainda a implantação de
um novo espaço que concentrará
refeitório, polivalente, entre outras.
Depois deste investimento, seguir-se-á a reabilitação das antigas
escolas primárias de Avidos, Requião,
Riba de Ave e Ruivães, cujas obras
estão já em fase de elaboração de
projeto, assim como intervenções na
EB Conde S. Cosme (Sede n.º1),
EB Cavalões/Outiz e nas escolas de
Landim e Cruz.z

“O governo português também
tem aprendido com o município
de Vila Nova de Famalicão”.
A frase é da subdiretora-geral dos
Estabelecimentos Escolares, Isabel
Cruz, e foi proferida na cerimónia
de celebração do novo Protocolo
da Rede Local de Educação
e Formação do município,
que decorreu no dia 11 de julho,
no Centro de Estudos Camilianos,
em S. Miguel de Seide.
A representante do Ministério
da Educação referiu que Famalicão
é um concelho inovador nas
suas políticas educativas e que
os responsáveis municipais têm
conseguido, por diversas vezes,
fazer valer os seus pontos de vista
junto do ministério. “Sabemos que
Famalicão está no caminho certo,
que tem sustentabilidade e tem
pessoas que conseguem garantir
o futuro”, destacou Isabel Cruz.
Formalizada em 2009, a rede tem
desenvolvido um trabalho
de grande relevância pela atuação
conjunta na deﬁnição dos objetivos
e metas a alcançar nos domínios
da educação e formação escolar
e proﬁssional da população,
adequando a oferta formativa às
necessidades empresariais
da região. Passados quatros anos
da sua formalização tornou-se
agora necessário a elaboração de
um novo protocolo para o período
de 2013-2017, de forma a dar uma
resposta mais célere e eﬁcaz às
novas tipologias formativas.z
OUTUBRO2013
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Acessibilidades

Investimento de 2,5 milhões
em acessibilidades
Novas infra-estruturas beneﬁciam trabalho de empresas

“

Um investimento crucial para
Vila Nova de Famalicão, que
facilitará a vida de milhares de
pessoas, assim como o trabalho
de muitas e grandes empresas”.
É desta forma que o presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Armindo Costa, vê
o conjunto de obras municipais
na área das acessibilidades que a
Câmara Municipal tem no terreno,
num investimento de 2,5 milhões de
euros para responder a necessidades
prioritárias do município.

“Este investimento
da autarquia é também
um contributo para um
melhor funcionamento das
empresas e um incentivo
ao seu crescimento e à sua
ﬁxação no concelho”.
As intervenções incluem a construção de uma nova estrada na freguesia de Lousado, de ligação entre

Ribeirão ganha nova e estruturante avenida

o Loteamento da Carvalhosa e a
Estrada Nacional 14, para servir
o novo armazém da Continental
MABOR, bem como as novas
instalações industriais da LEICA.
A empreitada terá um custo próximo
do 1 milhão de euros e vai servir

Requaliﬁcação de acessibilidade
em Landim
Incluída neste conjunto de obras no domínio das acessibilidades está
a requaliﬁcação do Caminho Municipal 1101, que liga a freguesia de
Landim ao concelho de Santo Tirso.
A obra tem um custo de 166 mil euros e inclui a pavimentação
da via e instalação de redes de saneamento básico e águas pluviais.
Trata-se de uma via muito importante para as populações locais,
sendo diariamente utilizada por um elevado número de pessoas,
muito particularmente pelos alunos que frequentam o Instituto
Nun’Alvres, situado nas Caldas da Saúde, concelho de Santo Tirso. z
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as zonas industriais de Lousado,
Ribeirão e Vilarinho das Cambas.
Incluída neste esforço de
melhoramento da rede viária desta
importante zona industrial, está
também a construção, pelo valor de
463 mil euros, de uma nova rotunda
de ligação da Estrada Nacional 14,
que liga Vila Nova de Famalicão ao
Porto. Completa a intervenção nesta
zona, a requalificação do caminho
municipal Carvalhosa-Lousado que
liga as atuais instalações fabris da
MABOR aos novos armazéns em
construção. Esta última intervenção
foi adjudicada pelo valor de 483 mil
euros.
Armindo Costa, explica o avanço
de tão avultado investimento pela
saúde financeira de que goza o
município, “resultado de uma gestão
responsável e criteriosa ao longo
dos últimos anos”.z

Câmara avança para
a recuperação da VIM
Via que liga Joane a Riba de Ave alvo de melhoramentos

A

aposta na recuperação das
acessibilidades do concelho
abrange a requalificação dos cerca
de 6 quilómetros de extensão da
Via Intermunicipal Famalicão-Vizela
(VIM), entre as vilas de Joane e Riba
de Ave.
A obra, que implica um investimento a rondar os 350 mil euros,
representa um esforço municipal na
recuperação deste importante eixo
rodoviário do Vale do Ave, permitindo
a reposição das boas condições de
circulação da estrada, que tem sido
marcada por um preocupante nível
de sinistralidade.
A intervenção municipal incide
na recuperação do piso, com particular incidência nas zonas mais
desgastadas, na reparação dos
rails de proteção, na limpeza das
bermas e num acentuado reforço da
sinalização horizontal e vertical e de
outros elementos de segurança como
basilagem, demarcação e guardas de
segurança.
Este último aspeto é particularmente destacado pela sua importância
pelo Presidente da Câmara Municipal,

Intervenção na VIM vai reforçar
condições de segurança

Armindo Costa, que refere como
absolutamente necessária à segurança
das pessoas não só as boas condições
físicas da via, mas também o rigoroso
cumprimento das regras de trânsito
por parte dos condutores. “É verdade
que a via tem que ser reparada e
estamos a fazê-lo, mas não é menos
verdade que na origem de muitos

acidentes está a não observância
das regras e sinais de trânsito”, diz o
autarca famalicense.
A VIM foi construída há cerca
de 20 anos e tem uma extensão
total de aproximadamente 18 quilómetros, entre Joane (Famalicão) e
Vizela, passando por Santo Tirso e
Guimarães.z

Câmara de Famalicão requaliﬁcou rua de acesso às Hortas Urbanas
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
procedeu à requaliﬁcação da Rua Mário Cesariny,
uma das principais vias de acesso ao Parque da Devesa,
localizado na freguesia de S. Tiago de Antas. As obras
de requaliﬁcação implicaram um investimento de cerca
de 30 mil euros. Para além de servir a área residencial
local, esta artéria é uma das entradas do Parque da
Devesa e a principal rua de acesso às hortas urbanas.
A empreitada implicou uma melhoria da pavimentação
da via, com a recuperação do pavimento degradado.
Foi também aplicado microcubo no passeio público,
de forma a assegurar a segurança dos peões.z
OUTUBRO2013
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Freguesias

Mais um milhão
de euros para
as freguesias

O

presidente da Câmara Municipal levou, no passado dia 31
de julho, à consideração do executivo
municipal, uma proposta para a
atribuição de um apoio financeiro
extra no total de um milhão de
euros para dividir pelas 49 freguesias
do concelho. A proposta surge na
sequência do fecho das contas do ano
2012 da Câmara Municipal, donde
resultou uma folga orçamental, que
permitiu a canalização desta verba
por todas as freguesias do concelho.
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“Prenda para as freguesias
deveu-se ao rigor e atenção
redobrada na gestão e
aplicação do orçamento por
parte do executivo”.
Cada freguesia recebeu assim,
um apoio financeiro de 21 mil euros,
para “um investimento livre e
autónomo, indicado por cada junta
de freguesia”. Na grande maioria

“Obrigado Presidente
Armindo”
Os presidentes de Junta do
Concelho prestaram, no dia 6
de agosto, uma homenagem de
reconhecimento e gratidão ao
presidente da Câmara Municipal.
O coordenador da iniciativa, o
autarca de Esmeriz, Jorge Silva,
explicou que esta homenagem
teve como objetivo agradecer
o trabalho realizado pelo edil
famalicense durante os 12 anos
que esteve à frente dos destinos
do concelho. “Enquanto portavozes das populações, queremos
dizer-lhe obrigado, porque o
concelho que vai deixar, não é o
que encontrou”.
Armindo Costa retribui o
gesto, agradecendo a todos
os que partilharam consigo
a gestão do município. “Não
sou o único responsável pelo
desenvolvimento que se viveu em
Famalicão e por todos os avanços
que se veriﬁcaram. Esta obra de
12 anos deve-se também a todos
os vereadores que trabalharam
comigo, aos assessores, e a todos
os presidentes de Junta”, vincou o
presidente da Câmara Municipal.

dos casos, a verba destina-se para a
requalificação da rede viária, mas há
também situações de reabilitação de
espaços urbanos, espaços desportivos e
escolas, alargamento e modernização
de cemitérios e casas mortuárias.
Armindo Costa explica que “é
justo que este montante extra tenha
sido canalizado para quem está
mais próximo das carências dos
cidadãos, na certeza de que daqui
resulta a garantia da boa aplicação
do dinheiro”.z

Antas – Inauguração do novo
Centro Escolar
As comemorações deste ano do 25 de Abril em
Famalicão ficaram marcadas pela inauguração do
Centro Escolar de Antas. O presidente da Câmara
Municipal de Famalicão, Armindo Costa, marcou
presença na cerimónia de inauguração do novo
equipamento escolar, que na sua opinião, representa
“uma das principais conquistas de Abril, a igualdade
no acesso a uma educação de excelência para todas as
crianças”. Para Armindo Costa “investir nas crianças
é o melhor investimento que um autarca pode fazer,
porque investir nas crianças é investir no futuro”.
Por sua vez, a diretora do Conselho Pedagógico do
Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco,
Fátima Cerqueira salientou a importância das boas
condições físicas e humanas das escolas para o sucesso
dos alunos. “O Centro Escolar de Antas é a jóia
do agrupamento porque congrega valências de
excelência que nos enchem de orgulho”, acrescentou
ainda a docente.
O equipamento, que implicou um investimento de
cerca de 1,7 milhões de euros, está inserido no âmbito
do Plano de Modernização do Parque Escolar lançado
pela autarquia.
A nova escola está equipada com uma sala de ensino
especial destinada às crianças com necessidades
educativas especiais.z

Louro, Mouquim e Lemenhe –
Novo equipamento educativo
Foi num radiante dia de primavera e com o sol a irradiar
pelas amplas janelas, que o novo Centro Escolar de
Louro, Mouquim e Lemenhe, foi inaugurado no dia
15 de abril, na presença do presidente da Câmara,
entre outros autarcas, comunidade educativa e ainda
muitos populares.
Armindo Costa mostrou-se muito satisfeito por ver
realizada mais uma obra escolar. “Hoje sinto-me um
homem feliz e reconfortado por ver que fizemos
mais um bom investimento na educação”, referiu o
autarca. “Agrupamos aqui crianças de três freguesias
bem próximas – Louro, Mouquim e Lemenhe –
numa escola muito bem equipada, com um ensino
de grande qualidade”, acrescentou.
Por sua vez, a presidente do Agrupamento de Escolas
D. Maria II (onde se insere o centro escolar) Cândida
Pinto disse sentir-se “muito orgulhosa” com a obra
apresentada. “É um espaço aprazível e de grande
qualidade que vai servir a educação e a formação das
nossas crianças”.
O Centro Escolar, que engloba as freguesias de Louro,
Mouquim e Lemenhe, implicou um investimento
total de cerca de dois milhões de euros, ao qual se
acrescenta ainda o valor de 150 mil euros, investidos
na reparação da ligação da E. M. 572 ao Centro
Escolar.z

Joane - Ruas renovadas
No âmbito do Plano Municipal de Renovação
das Acessibilidades Concelhias de Vila Nova
de Famalicão, a Câmara Municipal procedeu à
repavimentação da Rua da Devesa, Rua SubCarreira e Rua da Charrueira, em Joane.
As empreitadas tiveram um custo situado na ordem
dos 150 mil euros e beneficiaram a circulação de uma
zona central da vila joanense. z
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Freguesias
Avidos – Novo espaço para
atividades sociais e culturais
Foram muitos os avidenses que quiseram marcar
presença na inauguração do novo auditório polivalente
de Avidos, no dia 6 de julho. Com capacidade para 270
lugares sentados e com um investimento que ronda
os 200 mil euros, o interior deste novo equipamento
é composto por palco, camarins, coro e arrumos,
enquanto que o seu exterior conta com uma zona para
estacionamento, zona verde, palco, e ainda um amplo
espaço para acomodar outro tipo de eventos.
O presidente da Câmara Municipal, Armindo Costa,
mostrou o seu agrado por ver concretizada “mais uma
ambição da população de Avidos”. O autarca explicou
que com a abertura do novo auditório polivalente,
“as associações e escolas da freguesia podem agora
desenvolver as suas atividades no seu próprio espaço”.
Já o presidente da Junta de Freguesia, António Gomes,
aproveitou para agradecer o apoio do executivo
municipal, sem o qual, refere, “não seria possível a
concretização deste espaço”. António Gomes referiu
também que o novo auditório era já uma “reivindicação
antiga da freguesia e das suas coletividades, e um
equipamento que há muito faltava para completar o
trabalho das associações locais”.z

Lemenhe – Senhora do Carmo
aposta no turismo
O Santuário de Nossa Senhora do Carmo é um dos locais
de referência do concelho, quer pela sua importância
religiosa, quer pela sua beleza natural e paisagística.
Figurando nos roteiros turísticos religiosos como um
local de passagem obrigatória, este espaço tem merecido,
nos últimos anos, um grande investimento por parte da
Câmara Municipal de Famalicão.
É o caso do novo parque de estacionamento que foi
inaugurado no dia 30 de junho, com capacidade para 11
viaturas pesadas e 63 ligeiras. No total, a obra implicou
um investimento no valor de 100 mil euros.z
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Vermoim – Requaliﬁcação da
Escola da Estalagem
As mais de sessenta crianças da Escola Básica da
Estalagem, em Vermoim, deram cor e alegria à
inauguração das obras de requalificação deste edifício
escolar, no dia 11 de julho.
Com este investimento, “a freguesia de Vermoim fica
com duas escolas modernas, mais bonitas, não havendo,
assim, distinção entre escolas, já que estão garantidas
todas as condições para o sucesso educativo”, referiu
Armindo Costa, sobre os investimentos realizados no
quadro da requalificação realizada nos últimos onze anos
do parque escolar concelhio.
Na opinião do Presidente da Junta de Freguesia, Artur
Xavier, “apesar do esforço financeiro dispendi-do,
não existe maior prazer para um autarca que ver as
suas crianças felizes, com sorrisos nos lábios a chegar
à Escola, e sentir que os pais e encarregados de
educação têm a plena confiança que deixam os seus
filhos, os seus educandos, em boas mãos”.
A requalificação da Escola da Estalagem teve dois
momentos, sendo o primeiro em 2009, com a renovação
de todo o edifício escolar e, agora, com a requalificação
dos espaços exteriores e de recreio, num investimento
global de cerca de 160 mil Euros.z

Louro – Revitalização de antiga
escola primária
Foi com alegria e muita satisfação que a população da
freguesia do Louro assistiu à revitalização da Escola
Primária de Armental, no dia 20 de julho. As salas
outrora ocupadas pelas crianças da freguesia voltaram a
ganhar vida, agora com as atividades das associações de
Caça e Pesca e Brisa d’Este.
Na cerimónia que marcou a cedência do espaço, o vicepresidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, salientou
a importância destes antigos edifícios escolares. “Não
podemos deixar que estes espaços caiam agora no
abandono, Famalicão tem um movimento associativo
rico, dinâmico e diversificado, que merece um espaço
digno para desenvolver as suas atividades”.
Visivelmente satisfeitos estavam também os
responsáveis pelas duas associações famalicenses que
aproveitaram para agradecer e elogiar esta medida
municipal que tem vindo a colmatar uma das maiores
necessidades das associações culturais, desportivas e
sociais do município.
Esta iniciativa decorre no seguimento da cedência a
título de comodato das escolas básicas que se encontram
desativadas às juntas de freguesia e a outras instituições
do concelho.z

Lousado – Requaliﬁcação
urbanística e paisagística
“Um equipamento muito útil à freguesia de Lousado,
que vem dar resposta a uma necessidade da população,
mas também uma obra que permitiu a requalificação
urbanística e paisagística de toda esta área envolvente
à igreja”. Foi desta forma que o presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão, Armindo Costa,
definiu a nova Casa Mortuária de Lousado, cuja bênção
e entrega à população decorreu no dia 30 de junho.
Com uma arquitetura moderna e funcional, a casa
mortuária de Lousado tem capacidade para 3 urnas,
estando equipada com instalações sanitárias e espaço
para acolher dezenas de pessoas. A área envolvente
também foi requalificada, mediante um projeto que
contemplou uma zona ajardinada, passeios e uma zona
de estacionamento.
A obra da responsabilidade da Junta de Freguesia
foi comparticipada pela autarquia com um subsídio
de 65 mil euros. Visivelmente satisfeito, o presidente
da Junta de Freguesia, Manuel Martins, agradeceu o
compromisso da Câmara Municipal na conclusão desta
importante obra.z

Vermoim – Mais um sonho
concretizado
A inauguração da Fonte das Pimentas, em Vermoim,
no passado dia 14 de agosto, marcou o concretizar de
“um sonho com cinco anos”. Foi desta forma que o
presidente da Junta se referiu ao novo equipamento,
inserido nas obras do arranjo urbanístico da entrada da
Avenida de Santa Maria, um espaço central da freguesia.
Para além da fonte, o novo espaço compreende também
dois lagos com peixes e ainda uma zona com relvado. As
obras implicaram um investimento total na ordem dos
20 mil euros, tendo contado com o apoio municipal na
requalificação dos espaços envolventes.z
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Desporto

Mais
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desporto

A

afirmação
crescente
do
concelho de Vila Nova de
Famalicão no plano nacional fazse também na área desportiva.
Nos últimos anos, são múltiplos e
ecléticos os eventos que têm sido
organizados no nosso município por
ação de um movimento associativo
cada vez mais forte e audaz e em

articulação com a Câmara Municipal
e respectivas federações nacionais
das modalidades. São eventos que
arrastam multidões e que têm um
importante papel na afirmação
territorial de Vila Nova de Famalicão
e na promoção do desporto junto
das gerações mais novas. A foto
ilustra um momento de rara beleza

de um dessas competições. No
caso, os Campeonatos Nacionais de
Natação de Juvenis e Absolutos que
decorreram nas Piscinas Municipais
em julho, numa organização do
Grupo Desportivo de Natação
de Famalicão e da Federação
Portuguesa de Natação, com o apoio
da Câmara Municipal.z
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4ª Grande Prémio de Atletismo
Bernardino Machado, 08-06-2013
Organização: Câmara Municipal
Taça Coca Cola, 25-05-2013
Organização Coca Cola
Fase Final Campeonato Nacional de
Voleibol Feminino - 2ª divisão, 26 a 28-04-2013
Organização: Académico Voleibol Clube/
Federação portuguesa de Voliebol
24 Horas BTT, 12-07-2013
Organização: Amigos do Pedal
Raly Sprint de Famalicão, 21-07-2013
Organização: Associação Amigos dos
Automóveis Antigos de Landim e “Teambaia”
Milha Urbana, 25-05-2013
Organização Liberdade Futebol Clube
Campeonato Nacional de Motocross,
13-07-2013
Organização: Associação Amigos da Freguesia
de Oliveira Santa Maria
Maratona BTT de Vila Nova de Famalicão
19-05-2013
Organização: Associação Amigos do Pedal/
Associação de Ciclismo do Minho
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Escola de Atletismo Rosa
Oliveira abre em Joane
F

oi num ambiente de festa e
emoção que o presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Armindo Costa, foi
recebido na abertura da sede da
Escola de Atletismo Rosa Oliveira,
em Joane, no dia 30 de junho.
Esta escola de atletismo famalicense, que desde 2010 tem apostado
na formação desportiva das camadas
jovens do município, ocupa agora
uma das salas da antiga Escola de
Montelhão, ganhando assim um
espaço para desenvolver as suas
atividades e os seus projetos, bem
como para guardar e ostentar os
troféus conquistados.
“Um sonho concretizado”, refere
a diretora da escola e atleta, Rosa
Oliveira, e “uma mais valia para a
associação, para os atletas e para as
suas famílias, que já mereciam ter
um espaço onde se sintam em casa”.
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O presidente da Câmara Municipal,
Armindo Costa, felicitou a associação
por “mais uma vitória conquistada”
e aproveitou também o momento

para agradecer “tudo o que a Escola
de Atletismo Rosa Oliveira tem
feito pelo desporto em Famalicão e
pelos jovens famalicenses”.z

ARCA de Santiago de Antas
com nova sede social

Novo Parque de Desporto
e Lazer em Cabeçudos

No passado dia 1 de junho, a ARCA - Associação
Recreativa e Cultural de Antas inaugurou a sua nova
sede, situada na antiga escola do 1º ciclo de S. Cláudio,
no lugar da Bóca, cumprindo assim um sonho dos seus
fundadores.
A cerimónia de inauguração do espaço contou com
a presença do vice-presidente da autarquia, que
manifestou desde logo o seu agrado por ver mais uma
associação do concelho a ganhar o seu próprio espaço.
“Fruto do dinamismo dos seus dirigentes a ARCA
é uma instituição forte, credível e enraizada na
sociedade. A Câmara e a Junta acharam que estavam
reunidas todas as condições para que esta instituição
fosse merecedora desta distinção”.
Visivelmente feliz com a nova casa estava o presidente
da associação, Ricardo Ribeiro, que vê na nova sede um
sonho tornado realidade. “A ARCA fez o suficiente
ao longo dos seus 34 anos de existência para merecer
umas instalações como estas”.z

É numa das margens do rio Pele, na freguesia de
Cabeçudos, que se localiza o novo Parque de Desporto
e Lazer do Juncal. O espaço, que foi inaugurado no
dia 28 de julho, pelo presidente da Câmara Municipal,
pretende transformar-se num espaço verde de referência
no concelho. A ideia dos responsáveis autárquicos da
freguesia é fazer crescer a dimensão da área de lazer do
espaço, com a criação, no futuro, de um parque fluvial.
O presidente da Junta de Freguesia, Agostinho Mendes
considerou a obra “um dos pontos altos do mandato”.
Para além de agradecer o apoio do município, o autarca
apelou à população que utilize e dinamize o novo espaço
de desporto e lazer, deixando ainda um agradecimento
especial a duas famílias da freguesia que cederam os
terrenos para a criação do Parque.
As obras de construção deste parque de 5 mil metros
quadrados implicaram um investimento total na ordem
dos 100 mil, tendo contado com um apoio municipal
de 24 mil euros.z
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Requião com novo espaço
de desporto e lazer
“

A concretização de um sonho,
para que as nossas crianças,
jovens, adultos e seniores tenham
um local onde possam praticar
desporto, mas também um espaço
de lazer onde se podem desenvolver
outras atividades e eventos culturais
e recreativos.” Foi assim que o
presidente da Junta de Freguesia
de Requião, João Pereira, se referiu
ao Polidesportivo de Requião, cuja
cerimónia de inauguração decorreu
no dia 15 de julho, na presença do
presidente da Câmara, das forças
vivas locais e de muitos populares da
freguesia.
O novo espaço de desporto e
lazer de Requião está localizado
num espaço central da freguesia,
estando enquadrado num conjunto
de equipamentos sociais que incluem

Surpresa para
Armindo Costa
Durante a cerimónia de
inauguração do novo polivalente
desportivo de Requião, Armindo
Costa foi surpreendido com a
atribuição do seu nome ao espaço,
então baptizado como “Espaço
de Desporto e Lazer Arquiteto
Armindo Costa”. O presidente
da Câmara Municipal reagiu com
emoção à homenagem da freguesia
de Requião e não escondeu a sua
gratidão pela inesperada surpresa.
Depois de referir que se tivesse sido
consultado teria sido contra esta
decisão, Armindo Costa explicou
que “a principal missão do seu
executivo sempre foi trabalhar
para a melhoria da qualidade
de vida e do bem-estar de todos
os famalicenses, sem esperar
nada em troca”. Em todo o caso, o
autarca não deixou de se despedir
dos requionenses com um sugestivo
“muito obrigado”.z

as escolas primária e pré-escola, os
serviços paroquiais, o centro social,

a antiga casa do povo e o centro de
saúde.z

ARPO de Pousada ganha polidesportivo
Também a freguesia de Pousada de
Saramagos tem um novo espaço
desportivo. O polidesportivo da
ARPO - Associação Recreativa
Pousadense, foi inaugurado no
dia 3 de agosto, refletindo a aposta da Câmara Municipal na
democratização desportiva do
município e a confiança que deposita no trabalho desenvolvido pelas
associações locais do concelho.
Na altura, o vice-presidente da
autarquia, Paulo Cunha, deixou
o convite aos pousadenses para
que utilizem e façam uso do novo
equipamento da freguesia. O
presidente da ARPO, Alberto
Couto, agradeceu o trabalho das
várias direções que passaram pela
instituição, deixando também o seu
especial agradecimento à Câmara
Municipal por todo o esforço e

apoio pela causa. O presidente da
Junta de Freguesia de Pousada de
Saramagos, António Sousa, não
escondeu a sua felicidade por ver
concretizada uma “obra há muito
ansiada por todos”. “Temos aqui
uma magnífica obra, que nos deixa
a todos muito orgulhosos”.
As obras implicaram um investimento total na ordem dos 81 mil
euros, tendo contado com um apoio
municipal inicial de 20 mil.z
OUTUBRO2013
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Mensagens
DIA MUNDIAL
DA CONSCIENCIALIZAÇÃO
DO AUTISMO
Exmo Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova
de Famalicão
A Associação Vencer Autismo vem por
este meio agradecer a colaboração
da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão na iniciativa “Light lt
Up Blue” promovida pela associação
Vencer Autismo, iluminando de
azul um monumento da cidade,
assinalando assim o dia Mundial
da Consciencialização do Autismo.
Agradecemos a vossa disponibilidade,
interesse e todo o vosso apoio,
que foi essencial para tornar Portugal
um pouco mais azul nessa data
alertando assim a população para esta
problemática que atualmente,
e segundo os últimos dados divulgados
pelo Centro de Controlo de Doenças,
afeta 1 em cada 88 crianças.
Esperamos poder contar com a vossa
colaboração novamente no próximo
ano.
Com os melhores cumprimentos,
Susana Silva, Presidente da Associação
Portuguesa para Vencer o Autismo,
14-04-2012

NOVAS INSTALAÇÕES DA ADRAVE

Numa altura em que foi
concluída a mudança de
instalações da ADRAVE para a
Casa de Louredo, na Avenida 25 de abril,
cumpre-me manifestar um profundo
agradecimento à Câmara Municipal de
Famalicão pela sua disponibilidade e
alto sentido proﬁssional demonstrado
na adaptação das instalações, bem
como nos mais diversos detalhes
logísticos essenciais para uma mudança
sem interrupção do serviço público
que a ADRAVE presta à região do Vale
do Ave e ao concelho de Vila Nova de
Famalicão. Em nome da ADRAVE, venho
manifestar o reconhecimento sincero à
Câmara Municipal pelo papel ativo que
60
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desempenhou em todo o processo de
transferência de instalações.”
Joaquim Lima, administrador-delegado
da ADRAVE
26-03-2013

COMEMORAÇÕES DO 123.º
ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FAMALICÃO
Vimos agradecer toda a
colaboração para a realização
do simulacro levado a efeito
por este Corpo de Bombeiros no dia
26 de Maio de 2013 sem a qual não nos
teria sido possível alcançar o sucesso a
que nos propusemos.
Francisco Sampaio, Comandante dos
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Famalicão
27-05-2013

MUSEU BERNADINO MACHADO
Tenho a honra de acusar a
receção e agradecer a carta de
V. Exª, datada de 23 de abril de
2013, capeando o envio das publicações
editadas pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão sobre Bernardino
Machado, as quais muito apreciei.
Aproveitando a oportunidade para
felicitar V. Exª e o Museu Bernardino
Machado pelo trabalho realizado e pela
qualidade das publicações, apresento
os meus melhores cumprimentos.
David Justino, consultor para os
Assuntos Sociais da Casa Civil do
Presidente da República
23-05-2013

SÃO SIMÃO DE NOVAIS
Tendo a paróquia solicitado
ajuda para obter um terreno
que permita sonhar com a
construção de alguma infraestrutura,
depois de feita a escritura e realizado
o registo do terreno contíguo à Casa
Mortuária e que era pertença da
Câmara, vimos agradecer a doação do
citado terreno e da constante atenção
e solicitude em todos os passos deste
processo. Com a nossa gratidão, votos
de profícua atividade em prol do Povo
de Vila Nova de Famalicão.
Padre Joaquim Machado Mesquita,
Pároco de São Simão de Novais
18-06-2013

FAMALICÃO INCLUSIVO
O meu nome é Soﬁa Sá, e
como munícipe de Vila Nova
de Famalicão e proﬁssional
da área da educação e da saúde,
estive presente no passado dia 10
de maio na apresentação do projeto
“Famalicão Inclusivo”, em Seide. (…)
A minha experiência proﬁssional
permite-me fundamentar a ideia de
que a deﬁciência ou qualquer outra
necessidade não deve ser considerada
permanente nem individual, pois o que
leva à diﬁculdade ou exclusão não é a
condição clínica de alguém, mas sim a
sociedade onde este habita.
Assim, como técnica e como munícipe
de Vila Nova de Famalicão mostro
uma imensa satisfação em tomar
conhecimento de que o meu Município
tem, realmente todo o potencial para
se tornar cada vez mais inclusivo para
todos (...)
Soﬁa Sá
13-05-2013
PARQUE DA DEVESA
Faltam palavras para descrever
as transformações que o
Parque da Devesa está a
operar em Vila Nova de Famalicão,
em particular no comportamento e
no orgulho dos famalicenses. É visível
que hoje, ser famalicense já não é
apenas ser habitante de uma cidade
acolhedora, hospitaleira, trabalhadora,
empreendedora, o que já era
extraordinário, mas é muito mais! É ter
o privilégio de ser natural ou residente
numa terra que o que faz, faz bem, faz
com qualidade e proporciona qualidade
de vida.
Alcino Monteiro
HORTAS URBANAS

É preciso mais iniciativas, as
hortas ainda são jovens, mas já
respiram saúde, é um orgulho
entrar naquele espaço!...
Antonio Ferreira

COMEMORAÇÕES DO DIA DA
CIDADE
Venho agradecer a honrosa
distinção em me ter escolhido
para receber a Medalha de
Mérito de Benemerência, por ocasião
das comemorações do 28º aniversário
da elevação de Vila Nova de Famalicão
a cidade.
Se tenho feito pouco pelo meu

concelho por me encontrar a residir
em Braga desde 1948, sempre tenho
exaltado e acompanhado de perto o
progresso da minha terra natal pois aí
estão as minhas raízes.
A criteriosa entrega das medalhas foi
para mim um momento de grande
alegria e enriquecimento ao ouvir falar
pessoas concretas, as realizações mais
recentes, e sobretudo as capacidades

de Famalicão, que eu desconhecia,
avaliadas pelo número e projeção das
personalidades dos diversos ramos
de atividade que foram chamadas,
o que foi revelador das enormes
potencialidades.
Padre Joaquim Morais da Costa, Reitor
do Santuário do Sameiro
29-07-2013
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Assembleia Municipal

NUNO MELO
Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão

Democracia renovada
Este Boletim, assinala o termo de mais uma legislatura e o
início de um novo ciclo autárquico com um novo executivo e
uma nova Assembleia Municipal.
Casos há em que autarcas foram reconduzidos em funções
nos diversos órgãos. Mas como também sempre sucede,
novos rostos são chamados a desempenhar mandatos, em
representação do povo que escolhe.
Deixo por isso, a todos os eleitos que terminaram as suas
funções, uma palavra de agradecimento sincero.
Agradecimento, pela elevação e respeito com que, apesar
de naturais diferenças ideológicas, asseguraram debates
construtivos e ricos.
Da parte da Mesa, houve sempre a preocupação de dirigir os
trabalhos de forma imparcial e isenta, cumprindo os ditames
regimentais e legais.
Compreenderão, de igual forma, que faça três referências
particulares.
Ao Arq.º Armindo Costa, que deixou a presidência da câmara,
em respeito pela limitação de mandatos que assim obrigou.
A Assembleia Municipal que hoje existe no nosso concelho,
está a anos de distância da que nos foi a seu tempo entregue.
Assim o demonstram novas instalações adequadas aos
trabalhos da Mesa e dos grupos municipais, a duplicação
dos funcionários, novos equipamentos de trabalho, melhores
condições para a comunicação social, as primeiras sessões e
reuniões descentralizadas do município e até a distribuição
equitativa pelas diferentes bancadas, do tempo de
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intervenção, só para dar alguns exemplos.
É justo testemunhar que nada teria sido possível, sem o
empenho permanente do Arq. Armindo Costa, que enquanto
Presidente de Câmara tudo fez sempre, para responder às
solicitações que a seu tempo entendi adequadas.
Uma segunda referência particular, ao Sr. Dr. Cerejeira
Leitão, que não reeditou a sua candidatura e ao Sr. Heitor
Rui Bernardo, primeiro e segundo Secretários da Mesa no
ciclo autárquico que terminou recentemente. Para a história
do nosso município, ﬁca registada a competência extrema,
a dedicação abnegada e a disponibilidade incondicional que
concederam permanentemente à Assembleia Municipal. E a
ambos, gostaria de manifestar a minha gratidão sincera.
Uma terceira referência, aos funcionários, D.ª Conceição
Seara, D.ª Manuela Oliveira e Srs. Luís Silva, Vasco Oliveira
e António Freitas, sempre à altura de todas as tarefas, com
proﬁssionalismo exemplar.
No passado dia 29 de Setembro, a democracia renovou-se.
Parabéns por isso aos vencedores, com uma palavra muito
especial ao Dr. Paulo Cunha, depositário de um grande
legado, a quem compete obra equivalente nos anos vindouros.
Honra igualmente aos vencidos. Aﬁnal, a democracia é
feita de todos. De quem exerce o poder e de quem assume o
estatuto da oposição.
E que uns e outros saibam estar à altura da tarefa que cabe
apenas ao poder local.
Ao serviço do nosso concelho e a bem do nosso país.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL Contactos
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FAMALICÃO
Rua Augusto Correia, 38, 1.º Dt.
4760-125 VILA NOVA DE FAMALICÃO
Tel.: 252 314554 l Fax: 252 377285
E-mail: assembleiamunicipal@vilanovadefamalicao.org
PSD: psd@vilanovadefamalicao.org
PS: ps@vilanovadefamalicao.org
CDS-PP: cds-pp@vilanovadefamalicao.org
CDU: cdu@vilanovadefamalicao.org

