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E D I TO R I A L

UM LUGAR
QUE É NOSSO

Caros Famalicenses,
Vila Nova de Famalicao é um lugar que é seu. A assinatura associada à nova
imagem de Vila Nova de Famalicão é reflexo de um território que é pertença das
pessoas. Com esta assinatura resumimos em poucas palavas a natureza da nossa
atuação. É para as pessoas que orientamos todas as nossas ações e estratégias de
desenvolvimento porque são elas e só elas que interessam. A nossa nova marca
é, pois, um símbolo maior de um território que se faz para os cidadãos e que tem
neles o seu maior crédito e a sua alavanca de desenvolvimento.
Esta é a preocupação base da gestão diária que fazemos no Município de Vila Nova
de Famalicão. Encaramos a administração pública autárquica como um desafio
constante de responsabilidade e é desta forma que conseguimos estar à altura dos
compromissos que assumimos com os famalicenses. Os resultados do Relatório
de Gestão e Prestação de Contas 2018 são bem reveladores do exercício cuidado,
criterioso e com elevado índice de cumprimento do que fazemos a cada ano que
passa. Isto significa que não andamos ao sabor do vento. Temos projetos, ações e
medidas devidamente planeadas e maturadas, desenvolvidas de forma criteriosa
e racional e em sintonia com o programa que apresentamos aos famalicenses.
Por via desta dinâmica autárquica imprimida no concelho e nas freguesias por
parte dos presidentes de junta, cujo trabalho nunca é demais enaltecer, e também
por via do inestimável contributo para o desenvolvimento do tecido empresarial
e institucional famalicense, Famalicão é hoje em muitos aspetos um município
de referência que ostenta uma imagem de inovação, de arrojo, de confiança, de
sustentabilidade. A nova imagem de Vila Nova de Famalicão é o reflexo desta
comunidade briosa, empreendedora, comprometida. Uma comunidade que funciona
como um todo, onde atuam as mais variadas instituições públicas e privados, os
mais variados movimentos formais e informais. Onde existe acima de tudo UM
LUGAR QUE É NOSSO.
Boa leitura!

Paulo Cunha
Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão
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GRANDE PLANO

Famalicão
mais verde!
“25 mil árvores até 2025” é o projeto ambiental da Câmara Municipal para reabilitar aproximadamente 25 hectares do território concelhio através da plantação
de 25 mil árvores e arbustos nativos da região em áreas urbanas, espaços rurais,
ao longo das linhas de água e em montes e serras. Arrancou em setembro 2016
e já envolveu vários milhares de crianças do concelho na plantação e em ações
de sensibilização. Para além das escolas, o projeto envolve também as juntas de
freguesias, várias instituições do concelho, proprietários de terrenos e pretende
chegar à toda a população através das campanhas de adoção de árvores, onde
são oferecidas árvores e plantas autóctones à população.
No âmbito do projeto, a autarquia inaugurou um Berçário Municipal de Árvores
Autóctones, onde foram plantadas sementeiras que estão a crescer e que serão
distribuídas gratuitamente.
Uma das facetas mais visíveis deste projeto de cidadania ativa, que pretende
unir a sociedade em torno do desígnio de tornar Famalicão mais verde e mais
sustentável, são as campanhas de adoção de árvores, com a oferta gratuita de
espécies autóctones a todos os interessados.
Por outro lado, a Câmara Municipal está a sensibilizar e a ajudar os proprietários
de terrenos florestais privados na plantação de árvores autóctones.

No âmbito deste projeto
foram já plantadas mais de
17 mil árvores no concelho.
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E M F O C O - N O VA I D E N T I D A D E

O seu lugar,
a Nossa cara
Vila Nova de Famalicão tem uma nova cara! Uma cara
que identifica Famalicão e os famalicenses, que valoriza
o território e as suas gentes. Simples, minimalista
e contemporânea. A nova identidade que faz agora
parte do dia a dia do concelho, incorporando todos os
materiais do município, assim como a sua presença na
internet, foi concebida pela empresa U Lah Lah Design
Studio, no âmbito de um concurso público lançado pelo
município, em 2018.
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E M F O C O - N O VA I D E N T I D A D E

A nova identidade de
Famalicão nasce e
expande-se a partir de
um círculo. Representação
da perfeição, da
centralidade e presente
em vários elementos
icónicos da cidade. O
círculo que ilustra a
força da comunidade
e reconhece que é
pela entrega de cada
um que o concelho se
diferencia e se valoriza.
A nova marca valoriza
o município, na sua
dimensão mais estrutural,
as suas pessoas, como
alma do concelho.

Cada famalicense é ponto central da matriz que se expande de forma circular,
representando a comunidade, a centralidade territorial e a coesão e daqui surge
um símbolo que ganha forma de “F”. De Família, Felicidade, Força, Futuro e Famalicão. A inspiração circular remete também para elementos concretos: na icónica
Cartola de Bernardino Machado e de Camilo Castelo Branco, duas das grandes
referências de Famalicão; na forma circular da cúpula do anfiteatro do Parque da
Devesa e em outros símbolos físicos de Famalicão, como a calçada e os edifícios.
Um símbolo jovem que várias gerações vão incorporar como seu, como o reflexo
da sua identidade, elevando o orgulho e a autoestima do concelho de Famalicão.
Uma imagem inconfundível, contemporânea, de cariz internacional, voltada para
o futuro. Um símbolo criado para resistir ao teste do tempo e para marcar as
próximas gerações. Um marco de autenticidade e inovação.
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Em perfeita harmonia com o símbolo
desenvolvido, a palavra Famalicão vem
marcar uma presença jovem, com um
caráter assertivo, determinado, carregado de uma personalidade ousada e ao
mesmo tempo minimalista e futurista.
Caracteres que se distinguem, uma vez
mais, pelo conceito de circularidade da
marca proposta, tão presente no símbolo
como na tipografia. Letras que refletem
a intemporalidade e a modernidade
necessárias para levar Famalicão para
o mundo e que refletem as fortes ligações da cidade. Toda a tipografia está
trabalhada de modo a que Famalicão seja
uma palavra coesa, em que cada letra se
integra no todo de forma homogénea.
“Famalicão” surge como o nome principal
da marca. Assim, mais simples, mais curto,
mais moderno, reservando o “Vila Nova
de Famalicão” para a comunicação mais
institucional e formal.

Tendo em consideração a visão para a
nova marca, o azul e o verde são as cores
escolhidas. Apesar da diversa paleta cromática que Famalicão sugere, pelo município multifacetado que é, o excesso de
cor tornaria o símbolo menos memorável.
As cores escolhidas acrescentam energia
e juventude à identidade, garantindo por
completo o equilíbrio da forma.

“Queremos que esta nova
imagem seja apropriada
por todos os famalicenses.
Famalicão é o melhor lugar
para aquilo que cada
um quer ser”.
Paulo Cunha
Presidente da Câmara Municipal

O verde é uma das cores de
Famalicão, representando,
a identidade da cidade. Transmite
valores como a história, a
agricultura, a sustentabilidade,
a criatividade, a juventude, a
energia e a mobilidade.

O azul mais claro atribui ao
símbolo valores como a inovação,
a tecnologia, a modernidade
e a contemporaneidade.

O azul forte é a base do símbolo,
representando a sabedoria, a
indústria 4.0 e a confiança. Estes
valores surgem, assim, como
base para todos os valores
representados pelas
outras tonalidades.
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E M F O C O - N O VA I D E N T I D A D E

Em sintonia com o conceito e o grafismo
da nova marca, foi criada uma assinatura
que procura valorizar a cidade, na sua
dimensão mais estrutural, e o famalicense, como alma do concelho. O que
torna Famalicão um lugar especial é a
fusão entre a sua localização, infraestruturas, indústria e as características únicas
das suas gentes, portanto ao considerar
Famalicão “O seu lugar” consegue-se
captar a verdadeira essência do concelho.
Assim, reuniu-se numa expressão pragmática e de fácil memorização o espaço
e as pessoas, a cidade “corpo” e a cidade
“coração”. Ao dizer “O seu lugar” convergese espaço físico com destino emocional.
Famalicão como um lugar para todos.
O território é enaltecido e entregue a
cada um que dele faz parte.

Your place!
Num duplo gesto de afirmação e dádiva,
acreditamos que o slogan criado
preenche por completo as necessidades
comunicativas do município, tanto
interna como externamente.
A versão em Inglês do slogan,
pensado para o turismo, para
investidores e para comunicações
internacionais é: “Your place”.
Esta variação do slogan é curta,
memorável e consegue espelhar
toda a personalidade da marca
e revelar de modo claro o
posicionamento da cidade no mundo.

Famalicão é o nosso lugar.
Pela localização privilegiada
em pleno Vale do Ave, pelo
património histórico, cultural e
artístico, pelos espaços verdes,
pela gastronomia, pelo tecido
empresarial e pela garra que
tanto define os famalicenses.
Famalicão faz-se de e para as
pessoas. Como um círculo que
se completa e continuamente se
renova, Famalicão ganha vida nova
todos os dias e oferece a todos
o que tem de mais valioso. Uma
terra de paz, de oportunidade. Uma
cidade que une aldeias feitas de
tradição e modernidade e onde
artesãos e empresários inovam
moldando todos os dias o futuro.
Um território bom para viver,
estudar, trabalhar e investir!
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Os nossos Lugares
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Famalicão lança estratégia
para cativar mais turistas
Gastronomia e vinhos, animação turística e eventos, touring
cultural e paisagístico e turismo industrial e de negócios.
Estes são os quatro eixos da estratégia “Famalicão Turismo
2020” que pretende colocar o concelho famalicense no mapa
turístico nacional e internacional.
O plano de ação delineado pretende proporcionar experiências
únicas e significativas aos visitantes, aumentar a duração da
estadia média do turista, reconhecer e valorizar o património
cultural e contribuir para a internacionalização do concelho,
entre outros objetivos.

“Aquilo que Famalicão tem
é muito. Tem um pouquinho
de tudo aquilo que a nossa
região tem e temos que fazer
chegar tudo isto aos turistas”.
Luis Pedro Martins Presidente
da Porto e Norte de Portugal

“Estamos a valorizar o que temos
e somos e que merece ser levado
além-fronteiras num trabalho em
rede, de interação e cooperação
para o qual são também chamados
os nossos parceiros locais, sejam
eles restaurantes, programadores
culturais, entre outros”.
Paulo Cunha,
Presidente da Câmara Municipal
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QUATRO eixos

Touring Cultural
e Paisagístico

Gastronomia
e Vinhos
Potenciação da boa
cozinha regional e da sua
relação com a cultura
local e os produtos
endógenos e da época.

Organização de roteiros
potenciadores de
experiências únicas, aos
museus famalicenses
e às paisagem natural
do concelho.

Animação Turística
e Eventos
Promoção de programação
diversificada e eclética
no concelho, capaz de
proporcionar experiências
intensas ao visitante em
qualquer época do ano.

Turismo Industrial e de Negócios
divulgar e promover a força industrial
de um concelho conectado com parceiros
internacionais e empresas de referência
mundial. Destaque para a preparação da Rota
da Indústria Têxtil, como estratégia para a
afirmação da marca “Famalicão Cidade Têxtil”.

Roteiros
disponÍveis para
download e consulta
em www.famalicao.pt
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Dias à Mesa PARA
BONS GARFOS
São oito fins-de-semana
gastronómicos que conjugam os
melhores paladares com uma
agenda cultural e desportiva
animada, proporcionando aos
visitantes uma experiência
completa dos sentidos, com
sabores únicos e muitos
divertimentos. São assim os
“Dias à Mesa”, a nova iniciativa
gastronómica promovida
pela Câmara Municipal, que
já começou a trazer novos
públicos a Famalicão.

A boa cozinha o ano todo
fevereiro
Cozido à Portuguesa (Carnaval)
O cozido à portuguesa é o resultado
de séculos de aperfeiçoamento, com
contributos das diferentes regiões do
país, que tornou este prato num ex-libris
da cozinha portuguesa. O Domingo que
precede o Carnaval - Domingo Gordo
-, é o dia por excelência do Cozido à
Portuguesa.
maio
Rojões (Festa da Flor)
Tipicamente minhoto, este prato, á base
de carne de porco, é confecionado com
ingredientes diversos, que o tornam tão
saboroso e colorido.

Julho
Bacalhau (Feira Medieval e Viking)
À presença dos Vikings por terras lusitanas está ligado um facto gastronómico
pouco conhecido, mas muito relevante:
o bacalhau. Diversos estudos consideram que a introdução do bacalhau na
dieta alimentar portuguesa se deveu
aos vikings, que tinham naquele peixe
a base da sua alimentação.
setembro
Francesinha (Famalicão
Beer Fest & Street Food)
O evento impõe-se com as cervejarias e
casas de renome de Famalicão, que se
associam para marcar presença e apresentar os ex-líbris dos seus menus. De
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tradição já longa no concelho, a francesinha é muito apreciada. Cada jantar vale
uma senha para a Dona Maria - Beer Fest,
na sua II edição, onde poderá desfrutar
de um ambiente festivo e jovial, com as
melhores cervejas artesanais.
Vegetariano (Feira de São Miguel )
As tendências atuais de saúde e bemestar e de alimentação saudável, convergem no tema da agricultura biológica
ou em modo biológico, em destaque
neste evento. Assente nas práticas de
cozinha sustentável, com recurso a produtos locais e da época, beneficiando dos
circuitos curtos de comercialização e
aproximando produtores e consumidores,
a cozinha sustentável recupera processos

e circuitos que se julgava interrompidos,
e revaloriza os produtos endógenos do
nosso território.
outubro
Cozinha Internacional
(International Week)
Esta iniciativa propõe-se fomentar novas
práticas de abertura e interação em contexto internacional, levando mais Vila
Nova de Famalicão ao mundo e trazendo
mais mundo até ao nosso concelho. Sushi,
Wok, Kebab, Pasta, Pizza, Cachapa, Fondue,
Bagel, Hambúrgueres, são alguns de entre
muitos outros pratos internacionais que
certamente irão transportá-lo para locais
repletos de sabores, num intercâmbio
cultural inesquecível.

> Restaurantes aderentes
Alfa, Bisconde, Bubbles, Casa
Pêga, Caso Grill, Colina do
Ave, Colunata, Com Requinte,
Combinação de Sabores,
Craazy’s, Dona Maria Pregaria,
El Vagabundo, Ferrugem,
Fondue, Forever, Ganesh Club,
Mikado, Moutados de Baixo,
O Prato, Outeirinho, Páteo
das Figueiras, Porta-Enxerto,
Praça, Príncipe, Refresco, Sara
Cozinha Regional, Tanoeiro,
Torres, Tosco, Vinha Nova.
> Alojamento aderente
Casa Ana Monteiro, Casa de
São Brás, Casa do Laranjal,
Country House, Hotel Moutados,
Hotel Villa Prime, Quinta das
Cortinhas, Saladestar, Vila’s
House, Vitória’s House, Vivenda
Mendes, Vivenda Mendes 2

Novembro
Castanha (São Martinho)
A tradição do dia de São Martinho é assar
as castanhas e beber o vinho novo, produzido com a colheita do verão anterior.
A utilização da castanha na confeção de
outros produtos, bem como outros frutos
secos, é a epígrafe deste evento, que
contará com vários produtores agrícolas
e outras áreas do agroalimentar.
Massas (Meia Maratona)
Dada a grande adesão aos eventos
desportivos locais, a semana com uma
ementa dedicada especialmente aos
desportistas constitui uma excelente
opção para que os benefícios do desporto
sejam enaltecidos.

“Trata-se de um novo projeto
turístico com dimensão
horizontal, que junta a
gastronomia com outros
atrativos, chamando até
Vila Nova de Famalicão
mais visitantes e com
maior permanência.
São oito momentos que
decorrem ao longo do ano em
que existe um conjunto de
acontecimentos que achamos
perfeitamente conciliáveis com
a dimensão gastronómica”
Paulo Cunha
Presidente da Câmara Municipal
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Município quer diáspora em rede
de partilha e de cumplicidade
Os famalicenses que estão espalhados
pelo mundo já têm um novo lugar onde
se podem encontrar diariamente, partilhar experiências e apoiar mutuamente.
Trata-se de uma nova plataforma digital
lançada pela Câmara Municipal e que
pretende aproximar cidadãos famalicenses que se encontrem a residir e
trabalhar fora do país.
O projeto “Famalicenses pelo Mundo” está
disponível a partir do portal oficial do
município em www.famalicao.pt, dando
a possibilidade aos emigrantes de se
registarem e se associarem a este projeto
comunitário. Para facilitar o contacto e a
partilha de experiências e de informações
está já também disponível uma página
na rede social Facebook com o nome
Famalicenses no Mundo.

“Queremos encurtar distâncias em todos os sentidos. Aproximando
os famalicenses da sua terra através da partilha de informações
e de notícias, fortalecendo os laços de pertença, mas também
aproximá-los uns dos outros, porque na realidade estão muitas
vezes perto, mas sem terem conhecimento, e assim criar condições
para que possam ajudar-se reciprocamente, integrando uma
rede de partilha de experiências e de promoção de relações de
cooperação profissional e empresarial com parceiros do município”.
Paulo Cunha
Presidente da Câmara Municipal

GAE assume novas funções
Gabinete de Apoio ao Emigrante de segunda geração
O município de Famalicão assinou no
mês de março um protocolo com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e
Comunidades Portuguesas, para a criação
do Gabinete de Apoio ao Emigrante de
segunda geração, que contou a presença
do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. O
Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE)
de Vila Nova de Famalicão foi criado em
2009 e, com a assinatura deste novo protocolo, passou a dispor de outras valências, nomeadamente de aconselhamento
aos utentes sobre matérias relacionadas
com o investimento em Portugal, em
articulação com o Gabinete de Apoio
ao Investidor da Diáspora, integrado na
DGACCP e que está vocacionado para
identificar, apoiar e facilitar o micro e

pequeno investimento com origem nas
Comunidades Portuguesas em Portugal.
O Gabinetes de Apoio ao Emigrante tem
por missão apoiar cidadãos portugueses
que tenham estado emigrados, pretendendo responder às questões inerentes ao seu regresso e reintegração em
todas as suas vertentes: social, jurídica,
profissional e educativa, entre outras,
mas também apoiam os cidadãos que
continuam a viver no estrangeiro. Além
disso, os GAE prestam apoio aos cidadãos que pretendem iniciar um processo
migratório, para que possam sair do país
na posse de mais informação útil sobre
o país de destino.

O GAE FUNCIONA NO
BALCão único de atendimento
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Famalicão
O Teu Lugar no Mundo
O projeto Famalicenses no Mundo está a
gerar uma rede de embaixadores informais
de Vila Nova de Famalicão que proporciona:
> Informação sobre outros famalicenses que
se encontram próximos do local de residência
de outros emigrantes do concelho
> Apoio a novos famalicenses que emigram para
territórios com presença de diáspora famalicense
> Integração de uma rede de
partilha de experiências
> Promoção de relações de cooperação profissional
e/ou empresarial com parceiros do município
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Famalicão fechou 2018
a ganhar
Relatório e Contas de 2018 regista diminuição da dívida, aumento
da capacidade de endividamento e reforço de dinâmicas coletivas
A gestão autárquica municipal de 2018,
apresentou um grau de execução orçamental de 98%. No Relatório de Gestão
e de Prestação de Contas é possível verificar que em 2018 o Município de Vila
Nova de Famalicão utilizou apenas 27%
da possibilidade de endividamento que
lhe é conferida por lei. Este dado está
diretamente relacionado com a diminuição da dívida a terceiros que a Câmara
Municipal tem conseguido realizar de
uma forma sustentada. Dívida que só
no último ano teve uma descida de 9,8
%, tendo passado dos 34,8 milhões de
2017 para os 31,4 milhões de 2018.

“Quando apostamos na descentralização cultural, no desenvolvimento
infraestrutural, numa política de gestão autárquica partilhada e
consensualizada, em boas políticas de democratização cultural,
desportiva e social, quando defendemos o nosso meio ambiente, quando
promovemos medidas de apoio às famílias e às várias gerações de
famalicenses, é no hoje e no amanhã que estamos a pensar.”
“Estamos satisfeitos com o resultado da nossa atividade porque cumprimos,
mas sobretudo porque temos consciência de que tudo o que fizemos
representou um contributo para o desenvolvimento sustentado do
nosso concelho, para a afirmação do nosso território, para a qualidade
de vida dos famalicenses e para a nossa coesão comunitária”
Paulo Cunha
Presidente da Câmara Municipal
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CENTRO DA CIDADE

Cidade vai
proporcionar
mais qualidade
DE vida
Renovação do Centro Urbano terá em
conta novos estilos de vida sociais
O futuro próximo do centro de Famalicão
será mais condigno com a importância,
dinâmica e grandeza do concelho. No
quarteirão situado entre as praças D.
Maria II e Mouzinho de Albuquerque e
ruas adjacentes, haverá mais e melhores
zonas sociais, mas simultaneamente mais
espaço para peões e para os modos de
transporte suaves.
Em linhas gerais, é esta a descrição da
intervenção que está a ser preparada para
o miolo urbano de Vila Nova de Famalicão
no âmbito do Plano de Estratégico de
Desenvolvimento Urbano, que prevê a
revitalização de um conjunto de espaços,

artérias e equipamentos, com destaque
para a qualificação e modernização do
Mercado Municipal cujas obras deverão
arrancar no decorrer do primeiro semestre
do corrente ano.
A proposta da autarquia vai no sentido
de ampliação, para norte e para sul, da
Praça D. Maria II, com a supressão ao
trânsito automóvel dos dois topos, e
pela requalificação de todas as artérias
envolventes que terão um perfil único
de circulação partilhada, com prioridade
para o peão.

junho 2019
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Estacionamento assegurado

Uma nova vivência

Objetivos Gerais

As pessoas ganham espaço, os carros
perdem terreno mas permanecem e o
estacionamento, em igual número ao
existente, passa a estar organizado e
concentrado nos dois parques situados
no centro, na Praça D. Maria II, com 107
lugares de estacionamento tarifado, como
atualmente, e Mouzinho de Albuquerque,
com 184 lugares de estacionamento gratuito, mais quatro do que os existentes
hoje.
Para além disso, os famalicenses dispõem
de um conjunto privilegiado de parques
de estacionamento gratuitos situados
na proximidade do centro como os que
estão às entradas do Parque da Devesa.

A partir da conclusão do conjunto de
intervenções será então possível aos
famalicenses e visitantes da cidade
deixarem as suas viaturas a escassos
metros do centro e vivenciarem o espaço
público de forma pedonal e social. É
todo um novo paradigma urbano que se
pretende implantar no núcleo central de
Vila Nova de Famalicão que permitirá
a fruição do espaço público de acordo
com os novos estilos de vida sociais e
que vai preparar a cidade para o futuro
que a comunidade quiser.

> Maior sustentabilidade urbana
> Mais qualidade de vida
no espaço público

> Maior resiliência e competitividade
do comércio de rua

Objetivos Específicos
> Redução da poluição
atmosférica e sonora

> Aumento da mobilidade ativa
> Acesso ao comércio, serviços e
residência com maior segurança

> Criação de espaços públicos
de partilha e de lazer
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Famalicão aposta na
eficiência energética
Autarquia assegura poupança anual
de 355 mil euros com a iluminação pública
A partir de 2020, a Câmara Municipal
vai poupar anualmente cerca de 355 mil
euros na iluminação pública no concelho,
depois de substituídas as cerca de cinco
mil luminárias equipadas com lâmpadas
convencionais por luminárias do tipo
Led. A operação arrancou no início de
2018 e deverá ficar concluída até ao
mês de setembro.
Com um investimento total de 640 mil
euros, a empreitada abrangeu todo o
centro urbano, as estradas nacionais 14,
204, 204-5, 206, 309 e 310; a VIM - Via
Intermunicipal - e ainda várias estradas
e caminhos municipais.
Neste âmbito, o executivo municipal

celebrou um acordo com a EDP Distribuição – Energia SA, tendo em vista a
implementação do projeto de promoção
da eficiência energética na iluminação
pública. O município assegura a aquisição e instalação das luminárias com
tecnologia Led e a EDP garante a sua
conservação e manutenção.
Para além da redução financeira, a medida
permitirá uma taxa de poupança nos
consumos energéticos na ordem dos
67 por cento e uma redução efetiva da
percentagem de emissão de dióxido de
carbono para a atmosfera.

“O valor economizado é
significativo, mas igualmente
importante é a poupança
ambiental, já que estamos
empenhados em tornar Vila
Nova de Famalicão num
concelho cada vez mais amigo
do ambiente e eficiente do
ponto de vista energético”.
Paulo Cunha
Presidente da Câmara Municipal
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Famalicão caminha
para o smart e sustentável

Executivo municipal aposta num conjunto
de ferramentas e programas tendentes
à afirmação inteligente do concelho
O município de Vila Nova de Famalicão
está em pleno processo de transformação
para uma Smart City, não só aproveitando
cada vez mais os recursos tecnológicos
que facilitam uma maior interação e
informação entre a instituição pública
e os cidadãos, mas também adotando
medidas de fomento de defesa ambiental
e de diminuição da pegada ecológica,
nomeadamente ao nível do crescimento
e desenvolvimento de projetos da economia circular. Na implementação do
conceito, o município tem desenvolvido
uma abordagem holística ao tema. A
tecnologia que hoje temos ao dispor é
um instrumento essencial na caminhada
de tornar as cidades mais inteligentes.

exemplos do que está a ser feito?
Smart Center Famalicão - Vai disponibilizar informação atualizada e permanente
sobre as mais diversas ocorrências do espaço público o que permitirá gerir a
cidade de uma forma mais eficiente, mantendo os famalicenses mais informados
sobre as diversas ocorrências, inclusivamente com o seu contributo.
> Pontos de carregamento elétrico
Dará resposta à crescente utilização de veículos elétricos
> Projetos de economia circular
assente na reutilização de materiais em circuito fechado
> Renovação Urbana
com prioridade para os peões e meios de transporte suaves
> Rede de ciclovias urbanas

junho 2019
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M O M E N TO S

01

1º dia do Matias Bebé
- Nascimentos Hospital
Famalicão - Dia do Pai 19-03-2019

02

Mais e Melhores Anos

03

Tarde Dançante 04-04-2019
Famalicão a ler 14-03-2019

04

Mês da Prevenção dos Maus
Tratos Infantis 17-04-2019

05

Entrada para uma sessão de
cinema do Close UP 26-03-2019

06
07

Almoço no Centro Social
de Riba d’Av e 14-02-2019
XIII Festival de Teatro
Amador Terras de Camilo
(foto Pedro Zimann) 27-02-2019

08
09

01

campeonato desporto
adaptado 21-02-2019
Festa da subida do FCF à
Primeira Divisão 28-04-2019

02

03
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AMBIENTE

Famalicão é
um eco-município
Vila Nova de Famalicão foi reconhecido
como um eco-município pelo segundo
ano consecutivo, depois de ter recebido a Bandeira Eco XXI, que premeia
a política ambiental e as boas práticas
de sustentabilidade concretizadas pela
autarquia. O galardão implementado
em Portugal pela ABAE – Associação
Bandeira Azul da Europa, visa reconhecer
e divulgar boas práticas como forma de
concretizar uma ação pedagógica “pela
positiva”, neste caso concreto junto dos
municípios, considerados como agentes
privilegiados de promoção do desenvolvimento sustentável.

O Eco XXI apresenta-se como uma
ferramenta útil à gestão municipal, ao
contribuir para a monitorização e aferição
de ações e políticas em diversas áreas
da sustentabilidade.

A bandeira foi entregue à autarquia como
sinal de um município sustentável que se
preocupa com o meio ambiente.
Famalicão foi ainda contemplado com 15
bandeiras para as Eco-escolas, tendo ficado
em 27º lugar em 233 municípios.
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Água de Famalicão recebe
Selo de qualidade exemplar
Esta é a segunda vez que o município é reconhecido
por este serviço, sendo que a Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Residuos (ERSAR) atribui prémios
de qualidade às entidades gestoras desde 2017.
Os “prémios e selos de qualidade dos serviços de águas e resíduos” pretendem
evidenciar a existência de um rigoroso sistema de avaliação dos serviços prestados
aos consumidores, que passam a conhecer as entidades que prestam o melhor
serviço em diferentes áreas, e sensibilizar as entidades gestoras para as questões
da qualidade na conceção, execução, gestão e exploração dos sistemas. Os dados
em análise baseiam-se nas mais de duas mil análises realizadas durante o ano
de 2017 pelo Laboratório Águas do Norte e Instituto de Água da Região Norte
e confirmam que Famalicão apresenta uma qualidade superior à meta definida
pelos especialistas do estudo da ERSAR, que apontam como ideal uma qualidade
de água de 99 por cento.

SABIA QUE...
O abastecimento de água pública em
Famalicão é assegurado pelas Águas
do Norte e o universo de população
com abastecimento de água pública
é superior a 120 mil pessoas.

“Os famalicenses
podem continuar a
estar tranquilos quanto
à qualidade da água
que bebem. É água de
qualidade e segurança
comprovadas”.
Paulo Cunha
Presidente da Câmara Municipal
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Bi b lioteca M u n icipal C amilo C a s telo Bra n co

Mais leitores, mais visitas
e mais participantes
A Biblioteca Municipal Camilo Castelo
Branco registou um aumento de 726
novos leitores inscritos em 2018, passando de 16.587 em 2017, para os 17.313.
Os números muito positivos reportamse ao edifício sede, aos cinco polos de
leitura distribuídos pelas freguesias e
à biblioteca itinerante. No total, mais
de 84 mil visitantes passaram pela
rede municipal de leitura pública em
2018, significando um aumento de
quase seis mil pessoas relativamente
a 2017, que registou a visita de 78.335
pessoas. Outro dos números positivos
é o total de estudantes que tem utilizado a biblioteca municipal durante
o horário alargado (das 19h30 à meia
noite), durante as épocas de exames e
que assinalou uma subida de mais de

200 utilizadores, passando de dois mil
em 2017, para 2.260 em 2018. Também
no âmbito das atividades realizadas no
serviço educativo e cultural, registou-se
um aumento de mais de mil participantes
em relação a 2017, passando dos 18.833
para os 19.929.
Programação diversificada
Entre as atividades que a biblioteca promove estão a hora do conto, apresentação
de livros e exposições, mas também a
bebéteca, as oficinas e o cinema, entre
muitas outras. Fora de portas, a biblioteca
municipal presta ainda serviço comunitário em torno do livro e da leitura
sobretudo em escolas, mas também em
lares, centros de dia e hospital.

2017

2018

Visitantes

78.335 84.022

Leitores inscritos

16.587 17.313

Estudantes horário alargado 2.034
Documentos emprestados

2.264

18.979 19.754
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O LUGAR DOS BEbÉS
Curiosidades
> 05 de outubro de 1913
A Biblioteca Municipal foi inaugurada,
abrindo as suas portas ao público
com um acervo documental
de dois mil quatrocentos e
trinta e nove volumes.
> 17 de fevereiro de 1992
a biblioteca situada então na cave
dos Paços do Concelho encerra
> 01 de junho de 1992
inauguração das novas instalações,
associando-se às comemorações
do aniversário da morte do seu
patrono Camilo Castelo Branco e ao
Dia Mundial da Criança. O edifício da
autoria do Arquiteto João Eduardo
Marta ocupa uma área de 2400m2 e está
situada em pleno espaço verde do
centro da cidade, o Parque de Sinçães.

O espaço Bebéteca é destinado a bebés
até aos 2 anos de idade, devidamente
acompanhados por um adulto responsável. Este espaço, especialmente pensado para esta faixa etária, dispõe de
mobiliário colorido e de uma coleção
de livros apropriada a este público, que
permitem estimular, desde cedo, o gosto
pela leitura e pelo livro transformando-o
num objeto do quotidiano dos bebés.
É muito importante motivar, desde
cedo, as crianças para a linguagem oral
e escrita de forma harmoniosa, envolvendo os bebés no contato com o livro
impresso, através da leitura de histórias
em voz alta, da exploração de imagens
e do manuseamento dos livros.

Letrinhas para Bebés
Bébeteca é destinada aos
berçários e creches do
concelho (habitualmente
duas quintas-feiras por
mês) e às famílias (um
sábado por mês).

INFORMAÇÕES
Telefone 252 312 699
EmaiL geral@
bibliotecacamilocastelobranco.org
Site www.biblioteca
camilocastelobranco.org
Facebook biblioteca
camilocastelobranco/

31

32

Boletim Municipal Vila Nova de Famalicão

comércio
com história

O comércio quotidiano que efervescia em Famalicão nas primeiras décadas do
século XX está a ser recordado pela Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco,
através de uma mostra documental mensal intitulada “O comércio de Vila Nova”.
Todos os meses, serão publicadas fotografias, publicidades, postais ou cartazes
que remetem para a azáfama comercial que a vila famalicense viva nos anos
20, 30 e 40. Por entre as casas comerciais de fazendas, mercearias, ferragens,
chapelarias, calçado e casas de pasto, serão ainda recordadas as confeitarias e
farmácias e as oficinas.
Com a mostra documental “O comércio de Vila Nova”, a Biblioteca Municipal
pretende continuar o seu trabalho de promoção do seu Fundo Local como um
espaço especializado e privilegiado no acesso às mais importantes fontes documentais produzidas pela comunidade famalicense ao longo dos tempos, como
por exemplo as obras editadas pela câmara municipal ou pelos autores locais, a
imprensa local, dossiers temáticos com interesse para a região, mapas, fotografias,
postais, cartazes, entre outras.

A primeira casa comercial a merecer
destaque foi a Ourivesaria Cunha,
que iniciou a sua atividade em Vila
Nova de Famalicão a 2 de dezembro
de 1908 e que na obra Aspectos
de Vila Nova: Factos e Nomes, é
descrita como “(…) uma casa de
ourivesaria, prataria e relojoaria,
das melhores da nossa província,
e que, pela sua aparência citadina,
muito salienta a nossa Terra.”
Seguem-se outras importantes
casas comerciais como por
exemplo a Estação de Serviço
SHELL, a Confeitaria Bezerra, a
Casa Malheiro, o Restaurante
Íris, o Café-Restaurante
Garantia, entre outras
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Município é amigo das famílias
pela sétima vez
Vila Nova de Famalicão recebeu mais uma bandeira de Autarquia
Mais Familiarmente Responsável, a sétima em nove possíveis.
Os programas de apoio às famílias, promovidos pelo município, transversais a
todas as faixas etárias, desde a infância à terceira idade, não passam despercebidos
às instâncias nacionais que acompanham as melhores práticas das autarquias
portuguesas em matéria de responsabilidade familiar.
Vila Nova de Famalicão recebeu no final de 2018 a bandeira de Autarquia Mais
Familiarmente Responsável pela sétima vez.
O galardão é atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que avalia iniciativas dos municípios em 12 áreas, entre as quais o apoio
prestado à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho e família, serviços básicos, educação,
habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre e participação social.

O Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis é
uma iniciativa da Associação
Portuguesa de Famílias
Numerosas, em parceira com
o Instituto da Segurança
Social, tendo como principais
objetivos acompanhar, galardoar
e divulgar as melhores
práticas das autarquias
portuguesas em matéria de
responsabilidade familiar.
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APOIOS

Bolsas de estudo
concretizam sonhos
A Câmara Municipal reforçou, este ano,
o investimento na atribuição das bolsas
de estudo ao ensino superior, passando
dos 178 mil euros em 2018 para cerca
de 183 mil euros, beneficiando 283 estudantes, mais dez do que no ano passado.
Os apoios atribuídos oscilam entre os
1100 euros e os 500 euros. Desde 2013,
o investimento municipal concedido às
bolsas de estudo para o ensino superior
já aumentou em mais de 50 por cento,
sendo que a verba municipal passou de
120 mil euros, em 2013, para cerca de
183 mil euros, em 2019. Também no que
diz respeito aos alunos beneficiados se
regista um aumento significativo, tendo
passado de 145 alunos, em 2013, para
283, em 2019. A cerimónia de entrega
das bolsas de estudo decorreu no dia
28 de março.

A atribuição de Bolsas de Estudo
é feita a jovens universitários,
residentes no concelho, com idade
igual ou inferior a 30 anos.
A candidatura para as bolsas
é realizada anualmente entre
15 de outubro e 15 de novembro
> Mais informações e regulamento
www.juventudefamalicao.
org/_bolsas_de_estudo
OU através do mail bolsasestudo@
vilanovadefamalicao.org

“A bolsa de estudo é um apoio
fundamental na hora de decidir o
prosseguimento dos estudos no ensino
superior. Estudar é essencial para a
construção de um futuro melhor, no
entanto, quando isso implica mudar
de cidade, arranjar casa e gastar
muito dinheiro em transportes, a
dúvida instala-se e são apoios como
estes que nos ajudam a prosseguir”.
Ana Rute Cardoso, 3.º ano do curso
de Comunicação e Multimédia na
Uni. Trás-os-Montes e Alto Douro

“Com este apoio a Câmara Municipal
dá um sinal de justiça social à
comunidade, sendo intérprete
da vontade do concelho”.
Paulo Cunha
Presidente da Câmara Municipal
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Transporte gratuito para
todos os níveis de ensino
As famílias famalicenses com
jovens a frequentar o ensino
secundário no concelho receberam
no final de 2018 uma boa notícia
que veio tornar mais leve os
orçamentos com a educação
A Câmara Municipal arrancou no dia 1
de janeiro deste ano com a oferta de
passes escolares aos alunos do ensino
secundário do concelho, concretizando
a gratuitidade dos transportes para os
alunos famalicenses do 1º, 2º e 3º ciclos
e ensino secundário. Com esta medida, o
município beneficia mais de mil alunos
do ensino secundário, o que implicou
um acréscimo do orçamento anual com
transportes escolares na ordem dos 250

mil euros. Ao todo, desde janeiro cerca de
5.500 alunos dos vários graus de ensino
do concelho têm passes oferecidos pela
Câmara Municipal, num investimento
total de 1,8 milhões de euros por ano.
Recorde-se que ao longo de dezassete
anos, a Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão ofereceu os manuais
escolares e fichas de apoio a todas
as crianças do 1º ciclo do ensino
básico no concelho, tendo sido a
primeira Câmara do país a adotar
a medida que é uma realidade em
Famalicão desde o ano letivo 2002/2003.
Em 2017/2018, a autarquia cedeu os
manuais aos alunos do 5º e 6º ano
e chegou em 2018/2019 ao 3º ciclo.

“Desde o início da execução
do orçamento de 2019, que
cumprimos esta proposta que
consiste em suportar 100 por cento
dos passes dos nossos jovens até à
conclusão do ensino secundário”.
“Cumprimos desta forma o
objetivo de alocar a verba
que estava afeta aos manuais
escolares para uma outra despesa
relacionada com a educação”.
Paulo Cunha,
Presidente da Câmara Municipal
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C ami n h o s de Sa n tiago

De Famalicão a Santiago
de Compostela
Vila Nova de Famalicão também é caminho de peregrinação rumo a Santiago.
A antiga Via Romana XVI, que tem por
base as pontes e caminhos romanos é
o traçado tradicional do caminho, sendo
que ao longo dos anos foi sofrendo algumas alterações. Entre pontes e mosteiros,
campos e povoações, entre trilhos de
terra e calcetados, fontes e cruzeiros
segue-se o caminho alimentando o espirito e a fé, mas também o conhecimento
cultural e patrimonial.
No concelho famalicense o traçado segue
desde a Ponte da Lagoncinha (Lousado),
Santa Catarina (Cabeçudos), Portela de
Baixo (Santiago de Antas), São Martinho
do Vale, São Cosme do Vale, Telhado,
Carreira e Portela Santa Marinha

Sabia que
Um dos símbolos mais emblemáticos
do Caminho a Santiago é a Vieira.
Ao longo dos anos, muitos mitos
tentaram associá-la a St. James. Um
desses mitos diz que se tornou um
símbolo icónico porque os peregrinos
medievais a levavam durante a viagem
a Santiago de Compostela, usando-a
como um objeto substituto da tigela
para segurar os alimentos e a água.

Hoje em dia, a Vieira, assim como a
seta amarela, é usada para orientar
os peregrinos ao longo de muitos
caminhos diferentes até Santiago.
Mas além disso, porque é que esta
“concha é tão importante para os
peregrinos? Diz-se que este símbolo
é uma metáfora, na medida em que
as suas linhas representam os
diferentes caminhos percorridos
pelos peregrinos de todo o mundo, que
conduzem a um ponto, o túmulo de São
Tiago em Santiago de Compostela. A
Vieira pode ser encontrada em marcos
ao longo do caminho, orientando
os peregrinos na direção correta.
Assim como na era medieval, muitos
peregrinos usavam a Vieira presa ao
pescoço ou nas costas para facilmente
serem identificados e garantir que
seguissem sempre o caminho certo.
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TRAÇADO FAMALICENSE
CAMINHOS DE SANTIAGO
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Peregrinos COM
TREINO ESPECIALIZADO
Apoiar na preparação física dos
peregrinos, com a realização
de treinos semanais e
acompanhamento profissional,
e prestar auxílios diversos
ao longo de vários percursos
religiosos que partem do
concelho é o novo desafio do
programa “Famalicão em Forma”
promovido pelo pelouro do
desporto da Câmara Municipal.

Apoios e benefícios
Os peregrinos inscritos no programa
beneficiam de sessões de treino semanais
com acompanhamento especializado e
níveis diferenciados, avaliações físicas
periódicas e apoio técnico de forma a
conseguirem a condição física necessária
para realizar a caminhada sem prejudicar
a sua saúde.
Durante os percursos, os participantes
podem ainda contar com o apoio dos
técnicos municipais, nomeadamente
através de uma carrinha e um carro
de apoio, caixa de primeiros socorros
e distribuição de águas. Nos percursos
mais longos será também assegurada a
presença de enfermeiros e fisioterapeutas.

Atualmente são já quase 500, as
pessoas que praticam exercício sob a
orientação dos técnicos de educação
física da autarquia afetos a este
programa, promovido pelo município
de Famalicão desde maio de 2017 com
o objetivo de promover a prática
regular de atividade física e a adoção
de um estilo de vida saudável da
população famalicense, de uma forma
acessível e totalmente gratuita
INSCREVA-SE!
Para se inscreverem no programa,
os interessados devem dirigir-se ao
Gabinete de Apoio, junto ao Centro
Coordenador de Transportes

GABINETE APOIO
HOrÁRIO inverno (outubro > abril)
segundas, quartas e sábados das
09h30 às 12h00, às segundas, quartas e
sextas das 17h30 às 19h30 e às terças
e quintas das 17h30 às 20h30.
HOrÁRIO VERÃO (maio > setembro)
segundas, quartas e sábados das
08h30 às 11h00, às segundas, quartas e
sextas das 17h30 às 19h30 e às terças
e quintas das 17h30 às 20h30.
TREINO outdoor
> Parque da Devesa e Parque de Sinçães
TREINO indoor
> Pavilhão Municipal das Lameiras
(balneários do Parque da Devesa estão à
disposição dos participantes do projeto)
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Casa Feliz já apoia obras
em espaços comuns
O programa social de habitação “Casa Feliz”, promovido pela Câmara Municipal, já
abrange o apoio a obras de beneficiação a realizar em partes comuns dos edifícios
constituídos em regime de propriedade horizontal. Isto é, os famalicenses que vivam
em apartamentos e não têm condições económicas para suportar custos de obras
propostas pelo condomínio, já podem candidatar-se a este apoio municipal que
poderá chegar aos cinco mil euros.
As alterações ao regulamento possibilitam o apoio social para a realização de
intervenções nos espaços comuns.
O programa “Casa Feliz” foi lançado em 2005 e desde aí já foram concretizados
várias centenas de processos de reabilitação de casas degradadas, tendo o município comparticipado quase um milhão de euros. Com este projeto, as famílias
têm acesso a um apoio financeiro até 5 mil euros para a realização de obras de
reparação da habitação.
Para além da vertente do apoio às obras, o programa Casa Feliz insere ainda uma
vertente de apoio às rendas, para quem não tem habitação própria.

Informe-se em
Divisão da Solidariedade
Social, Família e Seniores
R. Camilo Castelo Branco n 94 - 1º Andar
4764-502 Vila Nova de Famalicão
TelEFONE 252 320 900

“É uma medida muito
importante do ponto
de vista social, pois
vai de encontro a
uma necessidade que
existia e que não tinha
resposta. Até agora só os
espaços utilizados para
habitação poderiam
ser apoiados, com esta
medida os chamados
espaços comuns também
podem ser objeto de
intervenção apoiada.”
Paulo Cunha
Presidente da Câmara Municipal
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O l h ar com h i s tó ria

A ESCOLA
número 1

Sabia que
No dia 24 de abril de 1948 foram inauguradas em Vila Nova
de Famalicão a Escola Sede nº 1 e a Cantina Escolar. Como
relatam os jornais da época, a Escola também conhecida
como Conde S. Cosme foi incluída no Plano dos Centenários
juntamente com mais 243 novas escolas em todo o país. A
cantina escolar foi uma obra de caráter social, que contou
com donativos de um conjunto de beneméritos, numa
ação promovida pelo jornal “Notícias de Famalicão”.
Hoje, a Escola Sede nº 1 está como nova!

O que diziam os jornais da época?
“Tem, pois, a nossa terra a sua nova
escola, belo e amplo edifício, que fica
a assinalar, na nossa vila, uma época
de grande construção em todo o País.
Brevemente se realizará em Lisboa uma
imponente exposição documental de
quanto se fez em Portugal no período de
15 anos, que tanto é o tempo que tem
o ministério das Obras Públicas. (…)
No distrito de Braga só são inauguradas
as escolas da nossa Vila e de Vermoim,
totalizando 12 salas de aula.
Mas não basta que haja as escolas; é
preciso que as crianças as frequentem.
E muitas não o fazem porque não
podem: os pais não podem dispensar
o seu trabalho (o trabalho da criança
é pouco, mas quem o despreza é
louco – diz o provérbio) e a pobreza

também não favorece a frequência
escolar dos petizes que vivem longe.
Este último inconveniente é remediado
pelas cantinas escolares, que fornecem
às crianças uma refeição quente,
que s alimenta e as dispensa de
irem a casa a meio do dia escolar, o
que para muitas seria impossível.
Uma destas cantinas, belo edifício
que se inaugurou com a escola, foi
construído pelo Estado, e vigorará
graças à generosidade de alguns
amigos deste jornal, que assim
contribuem para dotar, a nossa vila
de tão prestimoso melhoramento.”
Notícias de Famalicão,
24 de abril de 1948
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Passado e Presente
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Território
Harmónico
Investimento responsável, criterioso e
multifacetado. Assim se caracterizam os
investimentos que o município aplica em todas as
freguesias do concelho. Desde as infraestruturas
físicas que servem de suporte ao dia-a-dia dos
cidadãos, aos programas que os fazem crescer e
realizar enquanto pessoas, todos são importantes
para a construção de uma comunidade coesa,
harmónica e com bons índices de qualidade
de vida. Ao longo das próximas páginas
publicam-se alguns exemplos das estratégia
de desenvolvimento integrado do Município
que ajudam a assegurar um desenvolvimento
equilibrado no território, com igualdade de
oportunidades e de crescimento para todos.
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Abade de Vermoim
Mostra Associativa

Antas
Serviço educativo Museu de Arte Sacra

Arnoso Santa Eulália
Festival Binnar

Bairro
Projeto Urban Youth

Calendário
Iluminação led e balneários

Cruz
Marcação dos Caminhos de Santiago

Delães - Programa Sensibilização
Ambiental Eco Escolas

Esmeriz Pantação de Árvores
Projeto 25000 árvores

Fradelos
Capela Mortuária
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Gavião
Rua S. Vicente e Largo Cardeal Cerejeira

Gondifelos
Recreio da Escola Básica

Joane - Inauguração do Parque Infantil da
Habitorre e Sede da Urbanização Amitorre

Lagoa - Programa de sensibilização
Ambiental Eco Escola Workshop Semear Vida

Landim
Alargamento da Travessa da Tapada

Lemenhe
Mostra Comunitária

Lousado - Introdução de
iluminação led no CD de Cavalões

Mouquim - Serviço educativo no
Museu Cívico e Religioso

Nine - Reforço de Abastecimento
de àgua à Freguesia de Nine
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Novais
Mostra Associativa

Oliveira São Mateus
Projeto Municipal de Ballet

Riba de Ave - Requalificação e
Modernização da Escola do 1.º Ciclo

Ribeirão
Órgão de Tubos da Igreja Paroquial

Ruivães
Apoio ao Centro Social da Paróquia

SÃO Cosme - Roteiro de Proximidade
Visita ao Centro Social

Vermoim - Roteiro de Proximidade
Visita à cantina escolar

Vila Nova de Famalicão
Nova sede do Operário Futebol Clube

Cavalões - Requalificação do
Polidesportivo do Grupo Desportivo
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Valorizar
o território
e as pessoas

Município lança novo
modelo de promoção das
freguesias e suas dinâmicas
As mostras associativas que, desde há
cinco anos, têm vindo a animar os fins-desemana nas freguesias do concelho cresceram, ganharam maturidade e envolvem
cada vez mais participantes abrangendo
toda a comunidade local, numa festa de
tradições e costumes populares, mas também na apresentação de novos projetos e
ideias. As mostras associativas evoluíram
para mostras comunitárias e assentam
precisamente na valorização da comunidade, enquanto espaço de interação
e partilha. Promovidas pelo município,
através do Gabinete do Associativismo e
em parceria com as Juntas de Freguesia,
estas iniciativas surgiram no início do
primeiro mandato de Paulo Cunha no
seguimento do desafio assumido pela
Câmara Municipal de apoiar as freguesias
do concelho e as suas associações na
organização de eventos de promoção e
valorização da sua identidade.
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“O êxito alcançado pelas mostras associativas superou todas
as nossas expetativas, porque mobilizaram e uniram as
comunidades, valorizando os territórios e as suas gentes.
Com a promoção das mostras comunitárias estamos a alargar
o leque das participações nestes eventos a toda a comunidade,
criando verdadeiras alavancas de desenvolvimento local. É
uma nova filosofia assente na comunidade, no desenvolvimento
do território e na valorização de uma cultura de compromisso
em prol do bem comum, da coesão e da cooperação”
Paulo Cunha,
Presidente da Câmara Municipal

Agora as mostras comunitárias integram as
associações formais e informais, mas também
os artesãos e colecionadores, os restaurantes
e um mercado local constituído por produtores
de hortícolas, frutas e pecuária, mas também
produtos transformados como licores,
compotas, enchidos e queijos, entre outros.
O programa de atividades e de animação é
desenvolvido pela comunidade e há também
espaço para iniciativas lúdicas, como os jogos
tradicionais e clássicos, pinturas e insufláveis.

Próximas Mostras
Junho
01 e 02 Arnoso Santa Maria / Delães;
15 e 16 Telhado; 22 e 23 Landim;
22 Vermoim / Gavião ; 22 e 23 Cabeçudos;
29 e 30 Esmeriz
Julho
04, 05, 06, 07 Ribeirão; 05, 06, 07 Joane;
07 Carreira / Jesufrei; 13 Nine / Mogege;
20 Lousado / Bairro; 20 e 21 Portela;
26, 27, 28 Oliveira S.Mateus /
Castelões; 27 e 28 Antas
Agosto
02, 03, 04 Oliveira Santa Maria /
Fradelos; 04 Bente; 24 e 25 Gondifelos;
31 Arnoso Santa Eulália
Setembro
14 e 15 Vilarinho das Cambas;
20,21 e 22 Vale S.Martinho; 28 e 29 Vale S.Cosme
Novembro
09 e 10 Pousada de Saramagos / Brufe;
16 e 17 Pedome / Avidos- Lagoa
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Ymotion - Cinema
Jovem com Sentido(s)
Ymotion - Festival de
Cinema Jovem de Famalicão,
organizado pelo pelouro da
Juventude, está de volta.

Numa edição onde o prato forte continua a ser a distinção das melhores
curtas-metragens produzidas por jovens
dos 12 aos 35 anos, a nível nacional. O
Ymotion é dirigido aos jovens entre os
12 e os 35 anos e tem vários prémios
em disputa. O período de candidaturas
e submissão dos filmes decorre até 6
de outubro.
Recorde-se que em 2018 o Ymotion
recebeu mais de uma centena de candidaturas. A curta “Em Lugar Algum” de
Inês de Sá Frias e Leandro Martins foi a
grande vencedora da quarta edição do

festival. “The Voyager”, de João Gonzalez,
venceu na categoria de “Melhor Curta
de Animação”; “Terra Amarela”, de Dinis
Costa, bisou ao vencer nas categorias
“Melhor Elenco” e “Melhor Direção de
Fotografia”. “Fugiu. Deitou-se. Caí”, de
Bruno Carnide, arrecadou o prémio
de “Melhor Banda Sonora Original” e
“A Choice of Free”, de Filipe Silva, o de
“Prémio Escolas Secundárias”. O “Prémio
do Público” foi para “4760” de Nuno Loureiro. Nesta categoria foi ainda atribuída
uma Menção Honrosa à curta “Odisseias
dos Pássaros” de Fernando Cavaleiro.
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Prémios em disputa
Grande Prémio Joaquim de Almeida
> 2500 euros
Prémio Escolas Secundárias
> 750 Euros
Prémio Melhor Documentário
> 750 euros
Prémio Melhor Curta de Animação
> 600 euros
Prémio do Público
> 350 euros
prémios “Melhor Elenco” +
“Melhor Direção de Fotografia” +
“Melhor Argumento”
> 250 euros

Curta “Em Lugar Algum” de Inês Sá
Frias e Leandro Martins, vencedora
do grande prémio do YMOTION 2018

Gala de entrega de prémios está agendada para
o dia 09 de novembro, no Centro de Estudos
Camilianos, em São Miguel de Seide. Até lá, o
Ymotion promove ainda um ciclo formativo,
com workshops sobre realização e produção
cinematográfica, direção de fotografia, guionismo e
realização de cinema com smartphone e conversas
com os atores Diogo Morgado e Joana de Verona.
O crítico de cinema Rui Tendinha é o comissário do
Festival e integram o painel de jurados da edição
2019 o argumentista Tiago R. Santos, a atriz
Soraia Chaves, o professor, ilustrador e animador
digital Pedro Mota Teixeira, o humorista Nuno
Markl, os jornalistas Tiago Fernando Alves e Vitor
Moura e a realizadora e atriz Inês Sá Frias.
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Obra feita dentro e
fora das quatro linhas
O Município de Famalicão tem mantido a aposta na melhoria das condições do
parque desportivo do concelho. Prova disso mesmo foi o ciclo de visitas que
Paulo Cunha iniciou, em fevereiro, aos vários recintos desportivos que foram
alvo de obras de beneficiação. Um périplo que está ainda longe de terminar, tal
é o investimento da autarquia nesta matéria – quase um milhão e meio de euros
para um total de cerca de duas dezenas de coletividades.
As obras estão, na sua maioria, relacionadas com a introdução de sistemas de
iluminação mais eficientes e amigos do ambiente, com a melhorias infraestruturais
dos recintos desportivos ao nível dos balneários e bancadas, com a colocação de
relva sintética, a construção de sedes sociais e, até mesmo, a construção de novos
campos de futebol 11 e de um novo parque desportivo.

junho 2019

Apoios aprovados 2018/2019
Clube

Obra

U.D. de Calendário
G.D. de Joane
Bairro F.C.
A.D. de Gondifelos
C.D. de Lousado
G.D. de Cavalões
A.D.J. de Mouquim
R.A.H.C.
CAJADA de Cabeçudos
A.D. de Pedome
J.A.S.P.
A.R.C. A Flor do Monte
A.R.C.D. de Bente
Ribeirão 1968 F.C.
A.D. de Esmeriz
ADERE
U.D. Bairrense
G.R. Avidos e Lagoa
C.R.P. de Delães

> Iluminação LED + Reabilitação dos balneários
> Iluminação LED
> Iluminação LED + Sistema de aquecimento de águas
> Reabilitação dos balneários + Substituição do sistema de rega
> Iluminação LED + Colocação de relva sintética no polidesportivo
> Iluminação LED + Colocação de relva sintética no polidesportivo
> Reabilitação dos balneários
> Piso, balneários e bancada
> Colocação de relva sintética no polidesportivo
> Piso, iluminação, vedações e bancada
> Sede social
> Sede Social
> Bar/Sede social
> Iluminação LED + Reabilitação dos balneários
> Colocação de relva sintética no polidesportivo
> Construção de parque desportivo (polidesportivo sintético, balneários, bar)
> Requalificação do polidesportivo
> Colocação de relva sintética no campo de Futebol 11
> Colocação de relva sintética no campo de Futebol 11

Apoio
21.600€
30.000€
28.000€
20.500€
23.000€
34.000€
39.000€
160.000€
7.000€
31.000€
19.000€
10.000€
5.200€
94.500€
21.000€
325.000€ *
82.000€
210.000€
290.000€
1.450.800€

* apoio concedido de modo faseado desde 2015
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L I V R A R I A M UN I C I PA L

Sabia que...
Pode encontrar todas as publicações
editadas pelo Município de Vila Nova
de Famalicão, bem como outras obras
relacionadas com o concelho, na
Livraria Municipal?
O espaço, localizada na Casa do
Território, no Parque da Devesa, é
da responsabilidade da Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco e
disponibiliza também para venda
uma série de artigos promocionais do
município, como por exemplo, postais,
catálogos, esculturas e serigrafias.

Relatório de
Sustentabilidade e
Responsabilidade Social / 2017

Aventuras de
D. Quixote de La Mancha
e de Sancho Pança

Elaborado pela primeira vez na autarquia
famalicense, o Relatório de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do
Município pretende dar a conhecer a atividade municipal de uma forma integrada
e global, evidenciando o seu contributo
para a promoção da sustentabilidade e
da responsabilidade social no território e
dando conta do que está a ser feito e de
como está a ser feito, onde são investidos
os recursos (financeiros, materiais ou
humanos) do município e como se está
a cumprir o plano estratégico delineado.
Na organização do documento surge
em primeiro lugar uma apresentação do
território. Segue-se um capitulo sobre
governança, compromissos e envolvimentos, depois aborda-se a sustentabilidade económica, a responsabilidade
ambiental e social. A terminar um capítulo sobre o compromisso do município
com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), fixados pela ONU em
2015 e que constitui a nova Agenda de
Ação até 2030, em sintonia com o seu
Plano de Desenvolvimento Estratégico.

A Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão publicou uma versão infantojuvenil, da autoria do escritor famalicense
Agostinho Fernandes, da obra “Aventuras
de D. Quixote de La Mancha e de Sancho
Pança”, do escritor espanhol Miguel de
Cervantes, com ilustrações elaboradas
por cerca de 200 alunos do 2º e 3º ciclo
do concelho. A obra surge de um concurso de ilustração dirigido aos alunos
do concelho promovido em conjunto com
o autor, a Biblioteca Municipal Camilo
Castelo Branco, as escolas e um conjunto
de professores de Educação Visual e
Belas Artes. Os trabalhos repletos de
cor, fantasia e criatividade estiveram
em exposição na Biblioteca Municipal
e saltaram, no final de 2018, para as
páginas do livro.
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Política III
Tomo 7 – 1ª Parte

Obras de Camilo
Castelo Branco
Vol. IV

A I Guerra Mundial e as
suas repercussões em
Vila Nova de Famalicão

O Museu Bernardino Machado lançou, em
dezembro de 2018, o Tomo VII (1.ª parte)
da Obra Política do antigo Presidente
da República Portuguesa.
A obra, editada pela Húmus e com quase
500 páginas, mostra um dos períodos
menos conhecidos do seu percurso
político, ou seja, o que decorre entre
1921 e 1926.
Pese embora não tenha tido neste
período uma intensa atividade política,
Bernardino Machado escreveu importantes textos na imprensa periódica, quer
doutrinais quer sobre a situação politica
(que ia acompanhando) e que até ao
presente caíram no esquecimento. Por
todas estas razões, este é, certamente,
um dos mais interessantes volumes da
sua Obra Politica.

Até 2025, ano em que se celebrará o
bicentenário do nascimento de Camilo
Castelo Branco, a editora Glaciar propõese a publicar a totalidade das obras do
romancista de São Miguel de Seide.
Já lá vão quatro volumes. O último foi lançado no passado mês de maio, aquando
das comemorações do Dia Internacional
dos Museus, e reúne os romances “O
Carrasco de Vítor Hugo” e “O Senhor do
Paço de Ninães”.
“Dois romances invulgares na obra de
Camilo pela fé que demonstram na
duração, intensidade e resistência do
amor”, conforme escreve Inês Pedrosa, no
prefácio do livro. Para além das livrarias,
também é possível adquirir as Obras
de Camilo Castelo Branco, na Casa de
Camilo ou através da Livraria Municipal.

Catálogo, publicado em 2018, referente
à exposição homónima promovida pelo
Museu Bernardino Machado, no âmbito
das comemorações do centenário da
Batalha de La Lys, em abril do último ano.
Os documentos então expostos nesta
mostra, coordenada por Amadeu Gonçalves, pertencem, na sua grande maioria, ao
espólio do Museu Bernardino Machado,
do fundo particular do patrono e dos
seus vários doadores.
Uma exposição que contribuiu para a
redescoberta da nossa história e que afirmou o Museu Bernardino Machado como
centro de investigação de referência.
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R E V I s TA D E I M P R E n s A

FamalicÃo Vai teR
o maioR teRminal
FeRRoViáRio De
meRcaDoRiaS Da
penÍnSula iBÉRica

noVa imaGem
SimBoliza a
comuniDaDe a amBiÇÃo
paRa o FutuRo
De FamalicÃo

cÂmaRa De FamalicÃo
Vai DaR noVa ViDa
ao centRo uRBano
com ReGeneRaÇÃo
Da áRea centRal

sIC
16-01-2019

Jn
25-03-2019

CORREIO DO MInhO
11-03-2019

municÍpio De
FamalicÃo oFeRece
“VoucHeRS inoVaÇÃo”
àS empReSaS têxteiS

em FamalicÃo Há uma
GaleRia Que eStá na
“ala Da FRente” Da
aRte contempoRÂnea

FamalicÃo aJuDa
250 FamÍliaS a
paGaR a RenDa

TsF
03-04-2019

PúbLICO
26-02-2019

OPInIãO

Uma das cidades nortenhas
que se pode apontar como um
bom exemplo da capacidade e
do amor ao trabalho das gentes do Norte é Famalicão. Se o
Porto é o ex-líbris de sempre,
Guimarães onde tudo nasceu
e o Norte concebeu Portugal,
Famalicão é um bom exemplo
do moderno Norte industrial.
Com os seus homens e as suas
mulheres, é uma joia de luz entre
as melhores.
Esta cidade minhota orgulhosamente designada cidade têxtil,
acaba de subir sete posições no
ranking nacional das cidades de
negócios. Famalicão ascendeu
ao 21.0 lugar das melhores cidades para investir, de acordo com
um estudo denominado Portugal
City Brand Ranking 2019. Não
conheço em detalhe as estratégias que o município tem
vindo a seguir e imagino que
estes bons resultados sejam
fruto dessa atividade de gestão

Joia De luz
entRe aS
melHoReS

POR
MAnuEL sERRãO
EMPREsÁRIO

JORnAL DE nOTíCIAs
10-04-2019

DIÁRIO DO MInhO
18-04-2019

política realizada pelos coletivos
eleitos nos últimos anos.
Mas do que tenho a certeza é
que esta performance que agora
todos elogiam se deve muito
ao espírito de iniciativa empresarial, mas também à enorme
capacidade de trabalho e espírito de sacrifício das boas gentes
famalicenses. Como é evidente,
lembrando- me eu das indústrias gráficas às metalúrgicas
e metalomecânicas, passando
pelos pneus, sei que não é só
à indústria têxtil que Famalicão
deve o ótimo lugar que também
ocupa na escala dos concelhos
mais exportadores do país.
Mas ainda ontem estive numa
cerimónia que a Ultra Creative
realizou nas suas instalações
para celebrar os 20 anos. Esta
excelente PME, como certamente muitas outras de Famalicão, teve a coragem de arrancar
em 1999 e arrostar com a crise
que existiu nos anos seguin-

tes para chegar a 2019 a poder
festejar os seus 20 anos com
a simplicidade e o orgulho de
quem foi capaz de fazer bem
feito o seu trabalho em prol dos
acionistas, dos trabalhadores, de
Famalicão que bem a merece e
da economia de Portugal que
agradece.
Socorri-me deste exemplo da
Ultra Creative para que ninguém
duvide que o que torna Famalicão grande entre os seus pares
não são só as grandes empresas
que têm a sua sede no concelho, como a espetacular TMG
( outro exemplo de inovação
que nunca me cansarei de elogiar), a poderosa Riopele ou as
imensas Coindu e Continental.
Famalicão não seria o que é nem
teria os destaques que acima
referi se não tivesse acolhido,
acarinhado ou simplesmente
acompanhado as centenas de
PME que dão corpo e vida ao
seu tecido industrial e produtivo.

junho 2019

O LUGAR DA
DEMOCRACIA

Caros Famalicenses,
A conquista de democracia significou a obtenção do poder local autárquico e foi
este que ao longo dos últimos 45 anos se constituiu como a verdadeira base de
apoio e sustentação do edifício democrático nacional. São os nossos cidadãos, que
assumem nas freguesias e nas câmaras municipais os diferentes cargos autárquicos,
quem melhor salvaguardam e valorizam a saúde do nosso sistema democrático
e se o nosso país é, neste capítulo, um exemplo devidamente reconhecido no
mundo inteiro, muito se deve aos homens e mulheres que nas diferentes latitudes
nacionais abraçaram a abraçam o desafio do Poder Local por amor à comunidade
em que vivem, a maioria das vezes com sacrifícios pessoais e familiares.
Tenho a honra de presidir à Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão
desde 2002 e sinto um enorme sentido de gratidão por todos aqueles que ao
longo destes anos têm integrado a sua composição, que é o verdadeiro reflexo de
um sistema que se faz a partir das pessoas e para as pessoas. A democracia não se
apregoa, exerce-se, e os nossos representantes nos diferentes órgãos autárquicos
são a seiva que mantém vivo o sistema e em aperfeiçoamento constante.
Enquanto órgão representativo do Município, dotado do poder de deliberar sobre
as mais relevantes matérias para o território e sua população e do poder de
fiscalização da ação da Câmara Municipal, as Assembleias Municipais são, pois,
a verdadeira casa e reserva da democracia nacional. Juntando-se neste fórum
um conjunto de pessoas eleitas pelos seus próximos para os representar, com a
missão de olhar e de acautelar pelos interesses próprios dos municípios e das
suas freguesias, temos aqui a democracia a funcionar em toda a sua essência, com
proximidade, com participação, com diálogo, com representação.
Foi o reconhecimento desta extraordinária importância da Assembleia Municipal que nos levou a avançar para as transmissões em direto das reuniões da
Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão. Desde 2017 que é possível a
qualquer cidadão acompanhar os trabalhos da Assembleia e consultar o arquivo
das sessões comodamente a partir de casa, através de uma ligação ao portal do
município (www.famalicao.pt). Este foi um passo útil, mas foi sobretudo uma
decisão de grande alcance simbólico, de reconhecimento e respeito por aquilo
que é a democracia: um exercício de transparência, de prestação de contas, de
responsabilidade.
Convido todos os famalicenses a acompanharem as reuniões das Assembleias
Municipais de Vila Nova de Famalicão, na certeza de que, quantos mais o fizerem, mais enobrecido e forte será o exercício autárquico que precisa tanto da
responsabilidade dos eleitos como do envolvimento e participação dos eleitores.

Nuno Melo
Presidente da Assembleia Municipal
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S O PA D E L E T R A S

DESCUBRE ALGUMAS DAS
NOSSAS FREGUESIAS
escondidas NESTA
SOPA DE LETRAS
Antas
Abade de Vermoim
Arnoso Santa Eulália
Lagoa
Bairro
Carreira
Delães
Esmeriz
Gavião
Cavalões
Outiz
Landim
Mouquim
Jesufrei
Louro
Nine
Oliveira São Mateus
Pousada de Saramagos
Ribeirão
Novais
Seide São Paio
Vale São Cosme
Portela
Vermoim
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Segue o Município no Instagram
para veres fotos e vídeos
e DESCOBRE pormenores que vais adorar.
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ROTEIRO DA INOVAÇÃO

“Queremos sinalizar
as boas iniciativas
desenvolvidas no
nosso concelho, de
forma a valorizar
e a promover
positivamente o
nosso território,
mas também e
essencialmente,
para despertar em
permanência os
nossos cidadãos
para o facto de o
futuro estar nas
mãos de todos”.

Paulo Cunha

4
INAC

O Roteiro
da Inovação
Dar a conhecer aos famalicenses e ao país as ideias e projetos
com caráter de novidade, de empreendedorismo e de
diferenciação desenvolvidos no concelho pelas mais variadas
instituições, empresas e cidadãos.
Foi com este objetivo que o Presidente da Câmara Municipal de
Famalicão avançou com o Roteiro da Inovação, um novo ciclo de
visitas ao terreno que, em outubro de 2017, sucedeu ao Roteiro
Famalicão Made IN.
O foco de atenção do autarca deixou assim de estar
particularmente centrado na dimensão empresarial e alargou-se
às iniciativas e projetos de qualquer área e tipo de instituição.
A diversidade de domínios a explorar é, por isso, uma das grandes
marcas do Roteiro da Inovação, que tanto passa por empresas,
como por escolas, instituições sociais, desportivas e culturais,
juntas de freguesias e até, caso os projetos o justifiquem, por
movimentos informais e iniciativas individuais.
Um ano e meio depois da sua implementação, o Roteiro da
Inovação continua a tirar partido daquele que é o grande trunfo
do município: os famalicenses e a sua propensão natural para o
empreendedorismo.

ROTEIRO DA INOVAÇÃO
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Famalicão a inovar
Fundação Castro Alves
10/11/2017

Projeto de Envelhecimento Ativo
A realização de ateliês terapêuticos de cerâmica e pintura artística
com a participação ativa de mais de 400 seniores é a essência do
Programa de Envelhecimento Ativo da Fundação Castro Alves,
promovido em mais de duas dezenas de instituições do concelho.

Mundos de Vida
17/11/2017

Método de Singapura e Mandarim
No ano letivo 2017/2018 a Mundos de Vida voltou a inovar e tornouse na primeira escola do país a introduzir o Método de Singapura
e a primeira do distrito a adotar o mandarim como disciplina
curricular do 1.º Ciclo. Mais duas inovações curriculares do colégio
de Lousado, que com este projeto criou uma nova forma de ensinar
e de motivar a aprendizagem.

Riopele
24/11/2017

Tenowa
Dois anos de “investigação pura” trouxeram à luz do dia a
inovadora Tenowa, a marca “verde” da Riopele para vestuário feito
com tecido produzido com matéria-prima 100% reciclada.

Centro Hospitalar do
Médio Ave
ROTEIRO DA INOVAÇÃO

15/12/2017

6

Clínica da Mulher, da Criança e do
Adolescente
Na última visita de 2017 do Roteiro da Inovação foi dada a
conhecer uma unidade totalmente inovadora onde, no futuro,
o Hospital de Famalicão vai concentrar os cuidados de saúde
prestados à Mulher, à Criança e ao Adolescente, com um serviço
mais moderno e adequado às necessidades existentes.

PASEC
12/01/2018

PASEC Underground
O projeto PASEC Underground está no terreno para assegurar a
inclusão inteligente em comunidades de risco, procurando garantir
a inclusão social através da responsabilidade, do compromisso e da
interação. A notoriedade e sucesso do projeto valeram à PASEC a
distinção, por parte da União Europeia, de Projeto Inspirador 2017.

Inovafil
12/01/2018

Nidyarn
O universo dos têxteis técnicos e funcionais está na ordem do dia,
mas para haver malhas de valor acrescentado tem que haver fios
funcionais de alto desempenho. É este pressuposto que está na
base do Nidyarn, projeto que resultou da estratégia de inovação da
Inovafil e da sua aposta crescente nos fios diferenciadores e de alto
valor acrescentado.

ROTEIRO DA INOVAÇÃO
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Riopele . Tenowa

02/02/2018

Associação de Boccia
Luís Silva
Criada em 2009, a Associação de Boccia Luís Silva é hoje uma das
mais dinâmicas associações desportivas ligadas ao desporto para
a deficiência. O projeto evoluiu para um processo de formação
desportiva de alta competição em desporto adaptado e os
resultados não se fizeram esperar: hoje cerca de duas dezenas de
atletas de desporto adaptado representam a Associação Luís Silva
nas mais variadas competições nacionais e internacionais.

23/02/2018

INAC
Foi através do Instituto Nacional de Artes do Circo que Famalicão
entrou na rota internacional da criação da arte circense. A dinâmica
que a escola de circo tem trazido ao concelho, acolhendo não
só artistas de circo internacionais, mas também alunos de vários
países do mundo justificou a integração do INAC no Roteiro da
Inovação.

02/03/2018

Casa Agrícola de
Compostela
Ao receber a distinção de “Best Wine” nos “TAP Awards 2017”,
o vinho Casa de Compostela Alvarinho, da Casa de Compostela,
passou a integrar os menus das refeições servidas a bordo da
companhia aérea. Antes de levantar voo, a colheita 2017 dos Vinhos
Casa de Compostela foram apresentados em primeiríssima mão no
Roteiro da Inovação.

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

08/03/2018

8

RNM
A RNM – Produtos Químicos investiu cerca de 15 milhões de
euros na construção das novas instalações da empresa, em
Landim. O projeto, que vai permitir a concentração da atividade
industrial e comercial da empresa nesta freguesia e o aumento
da sua eficiência e potencial de crescimento, foi apresentado
publicamente numa jornada do Roteiro da Inovação.

Associação de Boccia Luís Silva

EB 2,3 de Ribeirão
16/03/2018

Alunos Promotores de Sucesso
O projeto “Alunos Promotores de Sucesso”, do Agrupamento de
Escolas de Ribeirão, introduziu, como oferta complementar na
disciplina de matemática e em ambiente de sala de aula, uma
pedagogia diferenciadora que promove a aprendizagem ativa entre
alunos dos 8º e 9º anos. Alunos ensinam alunos sob o olhar atento
e a orientação do professor e com esta aparente simples estratégia
promovem o sucesso escolar.

26/03/2018

Grupo New
Solutions
ROTEIRO DA INOVAÇÃO

Em março de 2018, o Roteiro da Inovação deu a conhecer a MTEX
Dragon, a mais recente obra de engenharia e tecnologia do Grupo
New Solutions, um projeto empresarial verdadeiramente arrojado e
inovador de desenvolvimento e construção de máquinas de última
geração de impressão digital para o mercado global têxtil.

9

Art’Satorial

13/04/2018

EatTasty
A EatTasty é uma startup portuguesa de produção descentralizada
e entrega de comida caseira. Com sede em Vila Nova de Famalicão,
na Incubadora de Empresas Famalicão Made IN, e escritório em
Lisboa, a EatTasty opera exclusivamente em Lisboa, mas outras
capitais europeias estão na calha para a aplicação deste modelo.

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

19/04/2018

10

ACE
O ano letivo 2018/2019 marcou uma evolução na oferta formativa
da Academia Contemporânea do Espetáculo de Famalicão que,
em associação com o INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo,
lançou uma formação em técnicas de interpretação e de animação
circense. Uma oferta verdadeiramente inovadora e única na região
Norte e Centro, que permite aos alunos uma equivalência ao
12.º ano, possibilitando o prosseguimento de estudos no Ensino
Superior ou a inserção imediata no mercado de trabalho.

04/05/2018

Art’Sartorial
Na Art’Sartorial, Artur Santos projeta e cria peças únicas sob
medida para as necessidades e desejos de cada um dos seus
clientes. Na produção utiliza luxuosos tecidos e recorre à alfaiataria
tradicional. Em maio de 2018, o Roteiro da Inovação deu a
conhecer a marca desta startup que recupera o vestuário clássico,
adaptando-o aos nossos dias.

Teatro da Didascália
11/05/2018

Fauna
Fauna é o mais recente espaço de criação e programação artística
de Vila Nova de Famalicão. A antiga vacaria da Quinta da BemPosta, em Joane, é o novo centro gravitacional da produção e
programação artística do Teatro da Didascália. O caráter inovador
do projeto que respira o ar puro da natureza, criando a simbiose
perfeita entre a criação da vida e a criação artística e cultural
justificou uma visita ao local do presidente da Câmara Municipal.

Scoop
22/06/2018

Horta Biológica
A empresa têxtil famalicense Scoop, especializada na confeção
de vestuário técnico para a prática de desportos de inverno, tem
uma horta biológica com o grande objetivo de ser o suporte para
o almoço diário dos seus colaboradores. A sopa que é servida
na cantina da empresa à hora do almoço é confecionada com
ingredientes frescos da época que são colhidos na horta da
empresa, que a administração criou para dar mais bem-estar aos
seus funcionários, estreitar os laços de pertença à empresa e fazer
pedagogia alimentar.

29/06/2018

GrooveSpot
ROTEIRO DA INOVAÇÃO

Antes da partida para os Estados Unidos da América, onde em
agosto de 2018 representaram Portugal nos campeonatos do
mundo de Hip Hop, os Groove Monsterz receberam a visita de
Paulo Cunha. O grupo integra o Groove Spot, clube de danças
urbanas criado em 2012 em Famalicão e que nos últimos anos tem
registado um currículo de conquistas nacionais e internacionais
verdadeiramente impressionantes.
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13/07/2018

WestMister
A WestMister é uma marca diferenciadora de meias masculinas
para o segmento alto, criada pelo famalicense Luís Campos e
instalada na incubadora de empresas Famalicão Made IN. São
vários os qualificativos que assentam bem à Westmister, mas
resumimos em quatro: qualidade, design, elegância e conforto.
Todos juntos contribuem para que aquilo que para muitos pode ser
um simples par de meias se torne numa distinta peça de vestuário.

27/07/2018

Meia Dúzia

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

Em 2013, Portugal foi surpreendido pelo lançamento no mercado
de experiências de Sabores Portugueses em bisnaga. O projeto
Meia Dúzia® nascia na garagem da casa da família Ferreira, na
Quinta Nova, em Outiz, por iniciativa dos irmãos Jorge e Andreia.
Hoje, a marca surpreende o mundo todos os dias, quer através de
sua rede de distribuidores internacionais, presentes em 18 países,
quer através das suas lojas próprias na cidade do Porto, na Rua de
Santa Catarina e na Rua das Flores.
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Marupiu Pâtisserie

Associação Fértil
Cultural
17/09/2018

Porquê?
Estimular a curiosidade e formar públicos para as artes e para a
cultura, criando consciência e autocrítica. É este o objetivo do
“Porquê?”, a Semana de Teatro Dedicado à Infância e Juventude
que a Associação Fértil Cultural promoveu em outubro de 2018
no Vale do Este, com uma programação fortemente dirigida ao
público escolar. A apresentação do “Porquê?” no âmbito do Roteiro
da Inovação serviu também de mote para revelar o percurso,
ambições e missão da Fértil Cultural.

10/12/2018

Clube de Xadrez A2D
O que em 2003 foi criado como um simples projeto de desporto
escolar, hoje é um caso sério de sucesso do desporto nacional. O
Clube de Xadrez A2D nasceu na Cooperativa de Ensino Didáxis
de São Cosme, mas logo saltou os muros da escola para se tornar
numa referência nacional da modalidade, com um vasto palmarés
de títulos conquistados, e num autêntico viveiro de campeões.

14/12/2018

Marupiu Pâtisserie
A Marupiu Pâtisserie nasceu do sonho do casal famalicense Ana
e Rui Correia e é a confirmação de um projeto inovador e bemsucedido. Rui sonhou com o nome Marupiu e Ana foi atrás do
sonho de criar uma pastelaria assente num conceito diferenciador
de inspiração francesa. Na montra, os bolos assemelham-se
a verdadeiras obras de arte, numa tentação para os sentidos,
evocando uma degustação lenta e prazerosa. E se bem parece,
melhor ainda é o sabor.

11/01/2019

Cão Danado
ROTEIRO DA INOVAÇÃO

O ambiente artístico e cultural efervescente que se vive em Vila
Nova de Famalicão já não passa despercebido a ninguém e o
território apresenta-se cada vez mais como um viveiro de projetos
culturais emergentes. É o caso da companhia artística Cão Danado,
que surgiu há quase duas décadas em Braga, e que no início deste
ano assentou os arraiais em Famalicão, no Complexo Industrial
da antiga fábrica de relógios A Reguladora, com novas ambições
e novos projetos, apoiados na inovação e nos cruzamentos
disciplinares.
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17/01/2019

IOTech
Nasceu com a missão de simplificar o dia-a-dia de pessoas e
empresas através da inovação, tecnologia e inteligência artificial. A
IOTech destaca-se pelo desenvolvimento de soluções inteligentes,
que são comercializadas como um serviço, simplificando o salto
das empresas para a nova realidade da indústria 4.0. Criada em
janeiro de 2018, a IOTech já suscitou o interesse da Riopele, que
adquiriu uma quota de 10% desta startup da incubadora Famalicão
Made IN.

EB 2,3 de Ribeirão
01/02/2019

Clube de Robótica
Na E.B. 2,3 de Ribeirão alargam-se horizontes com recurso à
robótica, computação e eletrónica, conceitos que entram desde
cedo no dia-a-dia dos alunos.
É aqui, nesta escola de Vila Nova de Famalicão, que está a ser
implementado o projeto piloto do Clube Robótica, que no final
de 2018 saltou os muros da escola profissional FORAVE, onde
surgiu em 2016. Uma parceria inovadora e construtiva entre
estas duas escolas, que chama também para si uma das maiores
multinacionais do país – a Continental Mabor.

15/02/2019

Sasia
A Economia Circular está na ordem do dia na Sasia há 67 anos.
Esta empresa famalicense de reciclagem de desperdícios devolve
a vida a 900 toneladas de resíduos têxteis por mês e transformaos em matérias primas para aplicação em novos produtos para
a indústria têxtil, hidrofilia, colchoaria, automóvel e geotêxtil.
Recentemente investiu 2 milhões de euros numa nova e moderna
linha de reciclagem, que aumentou em 20% a sua capacidade
produtiva.

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

21/02/2019
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Futebol Clube
de Vermoim
Não é um clube de uma grande cidade, não tem grandes marcas a
patrocinar a equipa e o plantel é composto por mulheres que têm
uma profissão, que nada tem a ver com o futsal, muitas que vêm de
longe e fazem vários quilómetros para treinar e para jogar todas as
semanas. O Futebol Clube de Vermoim é um clube feito de paixão,
de trabalho e mística. É um clube que é “temido” e “respeitado”
pelos grandes e que já conquistou três campeonatos nacionais,
um título de vice-Campeão Europeu e seis campeonatos distritais
femininos, entre muitos outros títulos.

15/03/2019

EB 1 de Requião
Na escola básica do 1.º ciclo de Requião, as crianças trabalham
durante a manhã e brincam durante a tarde. A alteração do horário
foi implementada no ano letivo 2018/2019, depois da comunidade
educativa, direção da escola, junta de freguesia e associação
de pais, com o apoio da câmara municipal, terem sentido a
necessidade de criar um projeto diferenciador naquele contexto
específico, proporcionando às crianças novos estímulos.

Associação Eixo do Jazz
20/03/2019

Jazz na Caixa
Há três anos que o Jazz anda à solta pelas freguesias de Famalicão.
Em 2017, a Associação Luso-Galaica para a Promoção do Jazz Eixo do Jazz instalou-se no concelho famalicense e avançou para
a organização de um conjunto descentralizado de eventos que
desmistificam a ideia generalizada de que o Jazz é para elites
fazendo-o descer do palco para a aldeia através de um conjunto de
eventos descentralizados e de iniciativas pedagógicas. É o caso do
Jazz na Caixa, um ciclo de concertos organizado em parceria com
a Associação Teatro Construção.

ROTEIRO DA INOVAÇÃO
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Sasia

01/04/2019

Labirinto das Artes
Inovador e único a nível nacional e internacional. Assim é o
Labirinto das Artes, o mais recente projeto de “A Casa ao Lado”,
que proporciona uma experiência ímpar e inesquecível aos
visitantes, através de uma viagem exclusiva pela história mundial
do grafismo, percorrendo diferentes épocas, costumes e técnicas
de pintura com milhares de anos. São dez salas representativas de
dez momentos da história. As visitas são feitas à luz de lanternas,
com música ambiente e monitorizadas por um guia que vai
explicando as várias imagens.

05/04/2019

Cindinha Bulk Store

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

Esteve fechada 23 anos guardando autênticos tesouros de outras
épocas. A Livraria Cindinha, em Joane, reabriu, e de vez, com novos
tesouros. É agora uma delicada mercearia de bairro, com frutas,
legumes e produtos provenientes da agricultura biológica. Não
tardará, será também um espaço de alojamento local.
O número 82 na Avenida Pedro Hispano, em Joane, ganhou nova
vida pelas mãos do casal Raquel Carvalho e Marcos Barbosa, neto
dos proprietários que em 1956 abriram aquele que foi um espaço
comercial de referência de Joane durante quase quatro décadas.

16
Cindinha Bulk Store

Inovação
na imprensa
Fugas
05 de maio de 2018
EatTasty, a “cantina virtual”
das “refeições caseiras”

Jornal de Negócios
07 de março de 2018
RNM investe 15 milhões na
construção de nova fábrica
em Famalicão
O grupo RNM, que factura
135 milhões de euros e
emprega 215 pessoas,
apresentando-se como líder
de mercado na distribuição
de produtos químicos, vai
investir 15 milhões de euros
em novas instalações, em
Famalicão, onde irá concentrar
as suas actividades industrial e
comercial.

Se não pode comer em
casa, encomende uma
“refeição caseira” através de
uma plataforma

que
liga o cliente a um
cozinheiro e a um estafeta
e a refeição será entregue
em qualquer local, desde que
coberto pelo serviço.
TVI 24
21 de junho de 2018
Têxtil de Famalicão dá
almoço a funcionários com
produtos de horta biológica
Empresa que produz
vestuário técnico para a
prática desportiva emprega
120 pessoas. E contratou
um desempregado de longa
duração para tratar de dois

hectares de cultivo.

Rádio Renascença
25 de julho de 2018
O circo não é só palhaços e
esta escola é prova disso
Começa esta quarta-feira o
mais influente festival de circo
do norte do país: o Vaudeville
Rendez-Vous. Entre os
participantes estão os alunos
do curso de circo moderno
do Instituto

Clube de Xadrez A2D
tem atualmente 50 atletas
federados e dá aulas da
modalidade a 25 alunos.

Nacional
de Artes do Circo.
A Renascença assistiu aos
ensaios e falou com os artistas
para perceber que o circo é
muito mais do que palhaços e
malabaristas.
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Jornal de Notícias
25 de janeiro de 2019
Xadrez como ferramenta para
a vida em Famalicão
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Correio do Minho
02 de fevereiro de 2019
Clube de Robótica desperta
novas competências

O Jornal Económico
18 de fevereiro de 2019
Sasia recicla 900 toneladas
de resíduos têxteis por mês

Clube criado na Escola

EB
2/3 de Ribeirão integra

Cerca de metade do volume

o Roteiro pela Inovação
promovido pela Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão.

da nova matéria-prima
produzida pela Sasia é
absorvida pela indústria
nacional, enquanto os
restantes 50% têm como
destino a Europa.

Revista Sábado
14 de março de 2019
Crianças de escola de
Famalicão estudam de manhã
e brincam à tarde
Componente letiva inicia-se
pelas 08:30 e termina pelas
13:30, “para deixar espaço

para a brincadeira”,
explica o município.

Evasões
06 de abril de 2019
Há uma nova mercearia à
moda antiga em Famalicão
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Frutas e legumes
biológicos, especiarias
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a granel e as memórias da
antiga livraria da vila de Joane
recheiam a renovada Cindinha.
Uma mercearia de ar jovem, à
moda antiga.

Público
12 de abril de 2019
Em Famalicão, há um
labirinto onde se viaja pela
história da arte
Inaugurado no dia 01 de abril,
o Labirinto das Artes
inclui um percurso por dez
salas, que retrata a evolução
das artes visuais, das gravuras
pré-históricas às correntes
modernas.
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