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EDITORIAL
ESTAMOS
JUNTOS!

No passado dia 27 de março, depois de ter
caminhado sozinho ao longo da Praça de S.
Pedro, no Vaticano, completamente vazia e de
ter feito a oração Urbi et Orbi, o Papa Francisco
referiu que a Pandemia da COVID-19
colocou-nos todos “no mesmo barco, todos
frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo
importantes e necessários: todos chamados
a remar juntos, todos carecidos de mútuo
encorajamento. E, neste barco, estamos todos”!
A imagem que se tornou um ícone dos dias de
confinamento vividos, trouxe-nos uma mensagem
bem real daquilo que enfrentamos todos juntos.
Ninguém esperava a pandemia e ninguém estava
preparado para enfrentar um inimigo como a
COVID-19, incluindo os governos, os serviços de
saúde, as empresas, as famílias e os cidadãos.
A última pandemia aconteceu há mais de cem
anos e parecia-nos impossível que nos dias de
hoje, a história se pudesse repetir. Infelizmente,
o ano de 2020 começou em sobressalto com
as notícias que nos chegavam de longe, mas
que rapidamente se aproximaram, chegando ao
nosso país e ao nosso concelho.
A situação obrigou-nos a reagir de imediato.
A nossa prioridade foi sempre a proteção e a
segurança dos famalicenses, mas o isolamento
não poderia nunca ser sinónimo de solidão,
abandono e de decréscimo da qualidade de
vida. Por isso, colocámos os vários serviços
municipais na frente de combate aos efeitos da
pandemia.
Procuramos salvaguardar os grupos de
risco, oferecendo-lhes conforto psicológico e
mantendo-os ativos fisicamente. Apoiamos os
mais novos com o estudo em casa, oferecendolhes as condições necessárias para que a escola
continuasse dentro da normalidade possível.
Beneficiamos as famílias com diversos apoios
extraordinários à habitação e aos estudos

superiores. Reduzimos as faturas mensais, nos
gastos com a água e saneamento.
Colocámo-nos ao lado das empresas, do
comércio e da indústria, numa luta incessante
pelo bem da economia.
É um caminho que não estava nos planos e
que tivemos que nos ajustar, reformulando,
nomeadamente o orçamento municipal.
Apesar de tudo, Famalicão é hoje um concelho
mais forte, mais coeso, mais resiliente, melhor
preparado e mais solidário do que antes da
pandemia. Porque estamos juntos, porque
estamos todos no mesmo barco.
Este boletim municipal é, portanto, o reflexo
deste momento em que vivemos e do papel do
município em toda esta situação. É um pedaço
na nossa história de 2020, que queremos registar.
Porque como dizia Santo Agostinho “Mesmo que
já tenha feito uma longa caminhada, sempre
haverá mais um caminho a percorrer” e nós aqui
estaremos para acompanhar, apoiar e amparar
a jornada!
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HIGIENE,
DISTANCIAMENTO,
PROTEÇÃO.
A NOVA REALIDADE
A pandemia da COVID-19 trouxe uma nova realidade, incontornável, de dimensão desconhecida e
com um impacto brutal nas nossas vidas. Uma realidade à qual temos que nos habituar e com a
qual temos de conviver durante bastante tempo.
O distanciamento social, o uso obrigatório de máscara, lavar as mãos com frequência são as
novas regras que nos permitem viver em sociedade. Porque não é possível continuar a viver em
confinamento por tempo indeterminado, isolados dos amigos, da família e da comunidade.
Pelo bem da nossa economia, mas principalmente pelo futuro da nossa sociedade devemos aceitar
esta nova realidade de forma consciente e responsável.
Para isso, a Câmara Municipal avançou com o projeto Proteger Famalicão que visa, precisamente,
sensibilizar a comunidade para as novas regras de utilização do espaço público e da vida social.
Reforço da desinfeção dos espaços públicos de todo o concelho, distribuição de viseiras por todos
os cidadãos que no exercício da sua atividade tenham contacto com o público, oferta de um par de
luvas descartáveis e distribuição de máscaras comunitárias por toda a população, são algumas das
medidas implementadas.
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2020: A
PANDEMIA
QUE NINGUÉM
ESPERAVA

O mundo não estava preparado. Ninguém estava
preparado, incluindo governos, serviços de saúde,
empresas e cidadãos, para enfrentar a pandemia
do novo coronavírus.
Confrontados com a ameaça real, os municípios
foram obrigados a reagir de imediato ativando os
seus planos de emergência, mas indo mais longe
na tomada de decisões e na implementação de
medidas excecionais.
Nas próximas páginas deste boletim municipal
apresentamos como o município de Vila Nova de
Famalicão reagiu à pandemia, com a força da
sua comunidade, a criatividade das suas empresas,
a solidariedade das instituições, o trabalho dos
responsáveis municipais e a energia da proteção
civil e das forças de segurança.
De forma cronológica, apresentamos as principais
medidas municipais executadas que visaram em
primeiro lugar salvaguardar a saúde
e o bem-estar dos famalicenses, e depois apoiar
as famílias, as instituições e as empresas a
reerguerem-se e a continuarem a sua vida.

Porque como diz a música “a vida não para!”
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CRONOLOGIA
DOS PRINCIPAIS
ACONTECIMENTOS
10/03/2020

FOI ASSIM QUE
ACONTECEU….

Na sequência de orientações da
Comissão Municipal de Proteção
Civil de Vila Nova de Famalicão
e da Direção Geral da Saúde
devido ao coronavírus – COVID-19,
a Câmara Municipal decide
encerrar os equipamentos públicos,
nomeadamente o Balcão Único,
piscinas, pavilhões e museus e
cancelar diversas atividades.

03/03/2020

A Câmara Municipal ativa o seu
plano de contingência, promovendo
uma série de procedimentos para a
operacionalização e implementação
de medidas de prevenção tendo em
vista o novo Coronavírus - COVID-19,
seguindo as recomendações emitidas
pela Direção-Geral da Saúde (DGS).
Coordenado pelos Departamento
de Saúde, Segurança e Higiene
no trabalho e pela Proteção Civil
Municipal, o plano aponta desde logo
para vários níveis de intervenção.

16/03/2020

. A Câmara Municipal avança para
novas restrições, com o encerramento
ao público de todos os serviços
municipais de atendimento presencial.
. Ainda antes da declaração do
estado de emergência, que acontece
a 18 de março, já a Câmara
Municipal e a ACIF recomendam aos
proprietários de estabelecimentos
comerciais e de serviços não
essenciais o encerramento total e por
tempo indeterminado.
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19/03/2020

. São canceladas as Festas Antoninas.
.Famalicão Made IN cria linha de
apoio às empresas.

20/03/2020

17/03/2020

. Paulo Cunha, decide suspender o
atendimento presencial ao munícipe,
que realizava todas as quartas-feiras,
desde que assumiu a presidência
da autarquia, e passou a fazer o
atendimento por telefone.

Câmara assegura refeições
escolares em regime take
away.

. As reuniões do executivo municipal
passam a ser realizadas por vídeo
conferência.

18/03/2020

A Câmara Municipal reforça a
operação de limpeza urbana com a
desinfeção do espaço público e de
todo o mobiliário urbano, de forma a
minimizar os efeitos da propagação
do novo Coronavírus junto da
população.

27/03/2020

. Executivo aprova apoio
financeiro extraordinário do
município aos Bombeiros.
. Autarquia equipa a
primeira linha de combate
à pandemia com material
de proteção individual.
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02/04/2020

Famalicão cria bolsa de voluntários COVID-19.

06/04/2020

Centro de Rastreio móvel
de Famalicão começa a
funcionar.

31/03/2020

. Paulo Cunha apresenta aos
famalicenses 30 medidas para
combater a COVID-19 e apoiar
famílias e empresas.
. Famalicão instala Centro de
Acolhimento Temporário.

10/04/2020

Famalicão abre sala de
conferências virtual para os
empresários.
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30/04/2020

Câmara rastreia utentes de
lares.

18/05/2020

. Fase de desconfinamento.
Serviços municipais
começam a funcionar
de forma faseada e
condicionada.
. Cãmara isenta esplanadas
de taxas e permite
alrgamento.

24/04/2020

. Gabinete de Emergência Social é
ativado.
. Município reforça área social com
mais dois milhões de euros

05/05/2020

Câmara oferece tablets
aos lares para facilitar
comunicação virtual entre
famalicenses

29/04/2020

Programa Proteger Famalicão equipa
comunidade com máscaras, luvas e
viseiras.
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APOIO
EXTRAORDINÁRIO
ÀS RENDAS
Programa de apoio às rendas no âmbito
da COVID-19 ajuda as famílias que sofram perda
de rendimentos por força da pandemia, nas suas
despesas com a habitação.

A medida destina-se aos agregados
familiares com dificuldades económicas,
devido a situações de desemprego, de
lay-off, ou para aqueles que sofreram uma
redução negociada de salário, redução
de salário por baixa médica (doentes
portadores do vírus), redução de salário
por permanência em casa para apoio a
descendentes, cônjuge, ascendestes ou
outros dependentes, entre outras.
O apoio pretende evitar que a despesa
financeira do agregado familiar com o
pagamento da renda para habitação
própria e permanente, após o início da
pandemia, seja superior a metade da
remuneração do mesmo agregado. Isto é, o
montante é atribuído para ajudar a diminuir
a taxa de esforço das famílias estando
excluídos os agregados cuja taxa de
esforço, após a perda de rendimentos, seja
inferior a 50% do rendimento bruto mensal.
A referência para cálculo será o vencimento
do mês de fevereiro de 2020 e a medida
aplica-se a todo o tipo de rendimentos
– trabalhadores por conta de outrem e
profissionais liberais.
Para além deste apoio extraordinário, a
autarquia decidiu ainda prolongar o prazo
para admissão de candidaturas ao regime
do apoio à renda, no âmbito do projeto
“Casa Feliz”.

A candidatura deve ser
apresentada online no site
oficial em www.famalicao.pt,
apresentando os documentos
solicitados, que comprovem
a situação socio económica.
O apoio é mensal e tem que
ser requerido mensalmente.
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MAIS APOIO ÀS
CORPORAÇÕES DE
BOMBEIROS E NÚCLEO
DA CRUZ VERMELHA
Investimento reforçado para garantir uma resposta
mais eficaz à crise de saúde pública com que
o concelho, o país e o mundo se depara.
A Câmara Municipal decidiu atribuir um apoio extraordinário no valor
de 20 mil euros a cada uma das três corporações de bombeiros
do concelho e de 10 mil euros ao Núcleo da Cruz Vermelha de
Ribeirão, reforçando as condições que permitem às instituições dar a
melhor resposta à população no atual contexto de emergência social
provocado pela pandemia da COVID-19.
Para além deste pacote financeiro excecional, o executivo famalicense
atribuiu ainda a segunda parcela do subsidio anual concedido às
forças de socorro, nomeadamente os apoios referentes ao segundo
trimestre deste ano, no valor de 22 500 euros (7 500 euros por mês)
para cada uma das corporações de bombeiros e de 10 500 euros
(3 500 euros por mês) para a Cruz Vermelha de Ribeirão.
Isto para além da atribuição do apoio financeiro referente ao
segundo trimestre do ano para o funcionamento das equipas de
intervenção permanente de cada uma das corporações de bombeiros,
no valor de 10 600 euros para cada corporação.
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APOIO AOS
ESTUDANTES
Os estudantes cujas famílias viram o seu
rendimento reduzido devido à pandemia da
COVID-19 vão beneficiar de mais apoio municipal.
A autarquia abriu um regime excecional para
atribuição de bolsas de estudo aos alunos do
concelho quem frequentam o ensino superior,
cursos de especialização tecnológica e cursos
técnicos e superiores profissionais.
A medida tem como objetivo compensar os
agregados familiares que sofreram perda
de rendimentos por força da COVID-19,
nomeadamente por desemprego, Lay-off, redução
negociada de salário, redução de salário por
baixa médica ou por assistência, entre outros
fatores.
Para mais informações consultar em
www.juventudefamalicao.org.

O regime excecional surgiu
depois da autarquia ter
atribuído já este ano, no
passado mês de março, 267
bolsas de estudo aos jovens
que frequentam o ensino
superior, o que representou
um esforço financeiro
municipal no valor de 167 mil
euros.
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CRIANÇAS E JOVENS
CONTAM COM A
AUTARQUIA NO
ESTUDO EM CASA
A Câmara Municipal está a desenvolver um trabalho
de proximidade, acompanhamento e concertação de
esforços com os Agrupamentos de Escolas e Escolas
Profissionais do concelho apoiando as famílias e
facilitando o trabalho dos mais novos para que a
nova realidade educativa corra pelo melhor, nestes
tempos condicionados pela pandemia da COVID-19.

Para além da disponibilização de cerca de 400
computadores e tablets em concertação com as
escolas, e da disponibilização de cerca de 250
hotspots que permitiram o acesso à internet a
todos os alunos do 9.º ao 12.º ano, a Câmara
Municipal tem prestado diverso apoio ao 1.º, 2.º
e 3.º ciclos.
Neste âmbito, tem desenvolvido estratégias para
responder às diversas necessidades, desde logo,
com a distribuição e oferta das fotocópias com os
trabalhos definidos pelos professores.
Destaque ainda para a disponibilização dos
recursos humanos afetos ao pelouro da Educação
(docentes, psicólogos, terapeutas da fala,
terapeutas ocupacionais e assistentes sociais) que
continuam a acompanhar os alunos referenciados
com dificuldades de aprendizagem.

“Na maioria dos casos
foi um trabalho invisível,
mas de grande mérito,
que permitiu que a escola
funcionasse em casa e que
os alunos se mantivessem
em pé de igualdade na
aprendizagem.”
Presidente da Câmara Municipal, Paulo
Cunha
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PREÇO DA ÁGUA
MAIS BAIXO PARA
AJUDAR AS FAMÍLIAS
A redução da fatura da água e saneamento foi uma
das respostas do município enquadradas no Plano
de Reação à Situação Epidémica e de Intervenção
Social e Económica.

A fatura da água e saneamento
baixou. Numa resposta à previsível
diminuição de rendimentos por parte
das famílias, a Câmara Municipal
decidiu alargar os escalões de
descontos ao nível das tarifas
variáveis (em função do número do
agregado familiar) que está a permitir
uma redução em média de 12 por
cento no valor final da fatura dos
consumidores.
O esforço do município é significativo
uma vez que compra a água que
serve o concelho às Águas do Norte,
empresa pública detida pelo Estado
e tutelada pelo Governo, que não
alterou o preço final da água a
pagar pela autarquia. Isto significa
que a Câmara recebe menos dos
consumidores, mas paga o mesmo ao
fornecedor.
A medida que entrou em vigor
em março não tem um prazo de
conclusão definido. Trata-se de um
apoio que decorrerá durante a
recuperação do equilíbrio social e
económico da comunidade.
Para além deste apoio, a autarquia
decidiu ainda alargar o prazo de
pagamento das faturas. Foram ainda
suspensos os avisos de corte, cortes
e execuções coercivas.
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INSTITUIÇÕES DE
SOLIDARIEDADE
ISENTAS DE
PAGAMENTO

Foi suspenso o pagamento das tarifas fixas de água, saneamento e resíduos a todas as instituições
de solidariedade social existentes no concelho, o que reduz a fatura mensal com o ambiente destas
organizações.
Para além da dispensa da taxa fixa, as IPSS’s pagam consumo da água realizado no escalão mais
reduzido. Desta forma, a Câmara Municipal dá mais um contributo líquido para a sustentabilidade
financeira das instituições famalicenses que trabalham no áreas da infância, dos seniores e cidadãos
portadores de deficiência, criando apoios adicionais em tempos de exceção.
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MUNICÍPIO AO LADO
DOS FAMALICENSES

Para apoiar o comércio, a Câmara Municipal e a Associação
Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF) lançaram a plataforma
online “Comércio da Vila”, uma loja virtual de promoção e venda dos
produtos e serviços dos comerciantes do concelho.
De forma a facilitar a vida dos cidadãos e num apoio claro à
restauração a autarquia criou uma página no portal do município
com a lista de todos os restaurantes do concelho a funcionar em
serviço de take away ou com entregas ao domicilio.
Visita a exposições culturais sem sair de casa. A autarquia criou
uma ferramenta online (em www.famalicaoid.org), que permite a visita
de exposições sem sair de casa.
Linha de Apoio Psicológico COVID-19 presta auxílio na gestão
emocional da pandemia, aliviando o sofrimento e prevenindo a
evolução para problemáticas mais graves. A linha funciona de
segunda a sexta feira, das 9h00, às 17h00, através do número de
contacto 252320950.
Linha Mais e Melhores Anos dá apoio e assistência aos cerca
de 4200 seniores não institucionalizados que estão inscritos neste
programa desportivo municipal, mas também a todos os seniores do
concelho.
Aulas online de diversas atividades físicas que transmitidas
através do facebook têm sido o maior aliado do bem-estar físico dos
famalicenses durante os meses de confinamento.
Programa Há Cultura entrou na casa dos famalicenses com teatro,
música, espetáculos de circo, oficinas e muito mais.
Para apoiar a indústria, a Câmara Municipal mantém atualizado
uma lista de empresas famalicenses produtoras de materiais de saúde
em www.famalicaomadein.pt.
Isenção de tarifas para as empresas e comércio que tiveram a sua
atividade suspensa.
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Sandy Kilpatrick, músico
escocês, natural de East
Kilbride, escolheu Vila Nova
de Famalicão para viver há
quase 20 anos!
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O meu lugar de inspiração

O MEU LUGAR!

Famalicão, o meu lugar! É o título de uma nova
rubrica criada pelo município para enaltecer
os sentimentos de identidade e de pertença
comunitária.
Todos nós, famalicenses, estamos umbilicalmente
ligados à nossa terra, mas há quem não sendo
natural de Famalicão faça deste território o seu
lugar! Porque Famalicão é um lugar especial que
atrai e conquista!
É o lugar para trabalhar, para passear, para se
divertir, para estudar, para investir…. Para viver!
Para o músico escocês, Famalicão é o lugar da
inspiração! E para si?....

Para o músico escocês,
Famalicão é o lugar da
inspiração! E para si?....
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CIDADE TÊXTIL
LANÇA-SE
NO TURISMO
INDUSTRIAL
Ao todo, a nova rota reúne onze espaços
museológicos, empresas de vários setores, centros
de investigação e enoturismo, que preservam
o património industrial do concelho.
A Cidade Têxtil abriu as portas do
concelho ao Turismo Industrial, através
de um produto diferenciador, para
promover e valorizar a dinâmica
da industrialização do território e
proporcionar experiências únicas aos
visitantes.
O projeto que assenta no
aproveitamento das potencialidades
turísticas do sector, na preservação
do património industrial e no
envolvimento da indústria em
atividade foi apresentado no final
de 2019, na Adega Casa da Torre,
um projeto vitivinícola com vertente
turística localizado na freguesia de
Louro.
Inserido no eixo estratégico “Turismo
Industrial e de Negócios”, que emerge
da Estratégia de Desenvolvimento
Famalicão Turismo 2020, o projeto
divide-se em Património Industrial,
Indústria Viva, Centro de Investigação
e Desenvolvimento e Enoturismo,
envolvendo para já a cooperação de
onze entidades famalicenses públicas
e privadas, numa rota turística
industrial.
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O município avançou já com
uma candidatura ao programa
´RegFin´ do Turismo de Portugal
para a constituição de uma Rede
Portuguesa de Turismo Industrial RPTI, que será dinamizada nesta
fase inicial pelos promotores da
candidatura que integra para
além de Famalicão, os municípios
de S. João da Madeira, Vale de
Cambra, Vila do Conde, Santa
Maria da Feira e Santo Tirso.
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Este produto vai
alimentar o setor, vai
alimentar a industria, mas
acima de tudo vai ser um
argumento para que mais
turistas nos visitem.

Cada vez mais o turismo desafia
novos produtos e esta proposta
do turismo industrial é uma ideia
excelente que tem tudo para vingar.

Vice-presidente do Turismo Porte e Norte,
Inácio Ribeiro

Presidente da Câmara
Municipal, Paulo Cunha

Famalicão sendo uma
verdadeira referência
a nível industrial, tem
todas as condições
para fazer desta nova
aposta um projeto de
grande sucesso turístico.

TESTEMUNHOS

Vice-presidente do Turismo
Porte e Norte, Inácio
Ribeiro

Esta rota integra novas áreas onde há um
enorme potencial turístico para ser conhecido
e visitado. Não estamos a musealizar a
industria, nem a fazer fotografia no tempo,
mas queremos que quem nos visita possa ver
um processo em curso, tendo contacto com o
que está a acontecer no presente e no futuro
da industria do concelho.
Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha

Um turista interessado
que procura conhecer
as competências do
povo, conhecer a sua
alma e muitas vezes
conhecer como se
fazem os produtos que
chegam até si.

Vice-presidente do Turismo
Porte e Norte, Inácio
Ribeiro

Trata-se de um projeto inovador
e diferenciador num concelho
industrial, que vai de encontro
a novos públicos do ponto de
vista turístico.
Presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha
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À DESCOBERTA
DO PATRIMÓNIO
Siga a Rota
Para já, foi constituída uma rota com onze
espaços. Estes estão preparados para receber
a visita de turistas e integram, no âmbito do
Património Industrial, o Museu da Indústria Têxtil,
o Museu do Automóvel e o Museu Nacional
Ferroviário. No âmbito da Indústria Viva, a
Empresa Têxtil Nortenha, a Troficolor Têxteis e a
Fábrica de Chocolates Casa Grande. No âmbito
da investigação e desenvolvimento, o Citeve. E
no Enoturismo, a Casa de Compostela, a Castro
– Vinhos de Portugal, a Adega Casa da Torre e
Casal de Ventozela.
Da matéria-prima até ao produto final,
o visitante é convidado a conhecer o ciclo
de produção das indústrias de Vila Nova
de Famalicão.

Património Industrial

A preservação do património que
surgiu no processo de industrialização
a nível local, nacional e internacional,
resulta na existência de três museus
que divulgam o legado industrial.
Museu da Indústria Têxtil da Bacia
do Ave
Rua José Casimiro da Silva
4760-355 Outeiro - Calendário
(+351) 252 313 986
geral@museudaindustriatextil.org
www.museudaindustriatextil.org
3ª a 6ª: 10h00 às 17h30
Sábado e domingo: 14h30 às 17h30
Encerra às segundas e feriados

Museu do Automóvel

Parque Lago Discount, Lote 48 B
4760-673 Ribeirão
(+351) 252 314 045
museudoautomovelfamalicao@gmail.com
2ª a 6ª: 10h00 às 12h30 e 14h30 às 17h30
Encerra aos sábados, domingos, feriados e
mês de agosto
Entrada: € 2,50

Museu Nacional Ferroviário
Núcleo de Lousado

Largo da Estação de Lousado, 2
4760-623 Lousado
(+351) 252 153 646 / (+351) 252 492 139
museuferroviario@famalicao.pt
www.fmnf.pt
3ª a 6ª: 10h00 às 17h30
Sábado, domingo e feriados: 14h30 às 17h30
Encerra às segundas.
Entrada gratuita
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Indústria Viva

Famalicão é fortemente conhecida
pela sua dinâmica industrial. Visitar
as suas empresas em atividade
é a oportunidade de conhecer a
realidade das indústrias. É descobrir
como se produzem peças de
vestuário, chocolate e vinhos. É
conhecer o conceito de indústria,
numa experiência cultural única.
Empresa Têxtil Nortenha
Rua de Prazins, 60
4770-780 Avidos
www.textilnortenha.pt
2ª: 9h00 às 12h30
Entrada: 5€

Fábrica de Chocolates
Casa Grande

Rua São João, 82
4760-721 Ribeirão
www.facebook.com/ChocolatesCasaGrande/
2ª a 6ª: 9h00 às 18h00
Encerrado aos fins de semana e feriados
Entrada: 10€

Troficolor Têxteis

Rua da Mabor 117,
4760-813 Lousado
www.troficolor.pt
2ª a 6ª: 9h30 às 17h30
Encerrado aos fins de semana, feriados e
mês de agosto
Entrada: 5€

Investigação e
Desenvolvimento
CITEVE

Rua Fernando Mesquita, 2785
4760-034 Vila Nova de Famalicão
www.citeve.pt
2ª a 6ª: 10h00 às 12h30 e 14h00 às 18h00
Encerrado aos fins de semana e feriados
Entrada: 5€

Enoturismo

Famalicão, situada na sub-Região
do Ave, onde é integrada a Região
Demarcada dos Vinhos Verdes, possui
as condições perfeitas para obter
notas florais e citrinas, particularmente
indicadas para a produção de vinhos
brancos e espumantes.
Casa de Compostela

Avenida Comendador Manuel Gonçalves, 484
4770-583 Requião
www.casadecompostela.pt
2ª a 6ª: 9h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00
Encerrado aos fins de semana e feriados
Visita: 10€

Castro – Vinhos de Portugal

Rua do Bispo D. Luís de Almeida, 245
4760-426 Cavalões
www.vinhoscastro.com
2ª a 6ª: 15h00 às 17h30
Sábado: 10h00 às 12h30
Visita: 12€

Adega Casa da Torre

Rua Dr. Carlos Araújo Chaves, 50
4760-551 Louro
www.adegacasadatorre.com
2ª a 6ª: 9h00 às 18h00
Encerrado aos fins de semana e feriados
Visita: 15€

Casal de Ventozela

Rua do Paço , 435
4770-350 Mogege
www.casaldeventozela.com
2ª a 6ª: 9h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00
Encerrado aos fins de semana e feriados
Visita: 15€

25

26

A RIQUEZA DA
GASTRONOMIA
FAMALICENSE
EM DIAS
À MESA

“Passaporte Gastronómico”
A novidade oferece um
desconto de 10% nos
restaurantes aderentes às
pessoas que carimbem a
sua presença no evento de
animação associado. Para
além disso, o passaporte é
uma oportunidade de jantar
ou almoçar gratuitamente
num restaurante à escolha.

Depois do sucesso alcançado em 2019, os “Dias À
Mesa” regressaram em 2020 com mais iniciativas,
mais restaurantes aderentes e ainda mais motivos
de atração.
Infelizmente, devido à pandemia do Coronavirus,
muitas das iniciativas não se puderam realizar, no
entanto, os Dias à Mesa estão de regresso.
Para 2020 estavam previstas dez atividades que
procuram enaltecer a boa cozinha regional, numa
conjugação perfeita com a agenda cultural e de
animação do município.
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AS NOSSAS
SUGESTÕES
O Carnaval combina com o Cozido à Portuguesa.
O cabrito associa-se à celebração da Páscoa.
Os rojões dão sabor à Festa de Maio, com flores e trocas.
A cozinha internacional não pode faltar numa Festa Intercultural.
A Galinha Mourisca, prato de eleição de Camilo, conjuga bem com as Festas Antoninas.
As francesinhas acompanham o Dona Maria Beer Fest.
O bacalhau não pode faltar na Feira Medieval e Viking.
A cozinha vegetariana e o melhor dos produtos regionais biológicos complementam a Feira Grande
de S. Miguel.
A castanha é quem mais ordena em novembro, acompanhando as festas em honra de S. Martinho.
As massas dão energia e sustento para a Meia Maratona.

A iniciativa promovida pela
autarquia insere-se na
nova estratégia municipal
para o turismo, que alia a
gastronomia á animação
cultural.

GASTRONOMIA DE
FAMALICÃO SEDUZIU
NA GALIZA
A gastronomia de Famalicão esteve em destaque na Feira de
Xantar - Feira Internacional de Turismo Gastronómico, que decorreu
em Ourense. “Os Dias à Mesa”, o Carnaval de Famalicão e o novo
roteiro pelo Turismo Industrial foram os atrativos utilizados pelo
município para seduzir os visitantes para uma experiência turística em
Famalicão.
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NOVO SITE
FOCADO NA
EFICIÊNCIA DOS
SERVIÇOS DE
PROXIMIDADE

É uma nova porta de
entrada nos Paços do
Concelho, através de um
espaço inovador e atrativo
onde os cidadãos podem
encontrar um conjunto
de informações sobre os
serviços municipais de uma
forma rápida e acessível,
sem terem a necessidade de
se deslocarem fisicamente
aos serviços.

Vila Nova de Famalicão entrou em 2020, com um novo site bilingue
que acompanha a evolução tecnológica da década, adaptando-se
às novas formas de comunicação.
Focado na eficiência de um serviço público de proximidade e na
funcionalidade, o novo site começou a funcionar no dia 6 de janeiro,
no link

www.famalicao.pt

Transparência Municipal
A transparência da gestão financeira municipal é uma das grandes
apostas do novo portal com uma área dedicada à publicação dos
vários apoios atribuídos, assim como os projetos financiados.
Imagem moderna e minimalista
Seguindo a linha da nova imagem municipal, o portal apresenta um
design minimalista e funcional, apostando no poder da fotografia, na
simplificação de processos e na modernização administrativa.
Proximidade e funcionalidade
Prioriza a atenção ao cidadão através de uma navegação mais fácil,
intuitiva e responsiva funcionando como uma aplicação,
adaptando-se a qualquer dispositivo independentemente do tamanho.
Acessível. Bilingue
A informação é de acesso fácil através de menus simples e objetivos.
O site é bilingue estando disponível em português e inglês.

29

Município. Residentes. Visitantes. Investidores. Comunicação
Divide-se em cinco grandes áreas, a primeira mais institucional diz
respeito ao município, a área dos serviços para os residentes, outra
para os visitantes com os vários acontecimentos culturais e turísticos,
o setor dedicado à economia e investidores e, por fim, a área da
comunicação, com informação sempre atual.
Pesquisa simples
Um dos destaques do novo site municipal é uma área de pesquisa
simples, onde o utilizador pode colocar o termo que pretende
consultar.
Agenda Municipal e acesso direto às redes sociais
A existência de uma agenda municipal assim como o acesso direto
às redes sociais do município é outro dos destaques do novo site
que tem a intenção de aproximar, ainda mais, a comunicação da
autarquia junto dos cidadãos, apostando numa atitude responsiva
onde é dada prioridade à voz do munícipe.
As newsletters
Os utilizadores podem aceder a três tipos diferentes de newsletters,
uma com informação generalizada, outra destinada aos turistas e
outra para a comunidade internacional, com informação relevante
sobre o território.

A modernização da
plataforma permite-nos uma
maior transparência sobre
os processos municipais
administrativos e operativos.
Este esforço só faz sentido
porque colocamos os nossos
munícipes em primeiro lugar
e temos todo o interesse em
aproximar o relacionamento
entre os cidadãos e a
instituição.
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FAMALICÃO
MADE IN
SITE E IMAGEM
RENOVADOS
O Famalicão Made IN acrescentou à sua
logomarca a força e identidade industrial do
concelho – imagens 3D para os principais setores
industriais: têxtil, agroalimentar, metalurgia e
metalomecânica e automóvel.
Um novo website com novas funcionalidades,
uma apresentação moderna e uma navegação
mais intuitiva e interativa, promove a interligação,
facilidade e rapidez de contacto com todos os
utilizadores.
Aposta clara na apresentação e divulgação de
todos os serviços do Famalicão Made IN: para
empreendedores, para investidores e para todo o
tecido empresarial.

www.famalicaomadein.pt

PARA OS
INVESTIDORES
a) INParques – Parques Empresariais de Famalicão – conteúdo novo
Novos recursos e novas ferramentas que dão a conhecer as potencialidades de Famalicão para o
investimento empresarial e que visam ‘comunicar melhor’ com os investidores. Nesta nova área do
site, apresenta-se ao pormenor os 6 parques empresariais do concelho, bem como as vantagens e os
benefícios de investir em Famalicão.
Famalicão conta com uma rede de 6 parques empresariais com características diferentes, mas todos
orientados para providenciar o ambiente ideal para o sucesso da atividade empresarial. São 6 áreas
empresariais infraestruturadas e em constante investimento.
Área total: 900ha
Empresas instaladas: 1.000
b) Made 2IN - Regulamento de Projetos de Investimento de Interesse Municipal
Instrumento para atração de investimentos de interesse municipal com incentivos fiscais e outros
apoios.
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PARA OS
EMPREENDEDORES
a) Incubadora Famalicão Made IN
No novo site a Incubadora Famalicão Made IN ganha importância acrescida. A Incubadora
Famalicão Made IN, que integra a Rede Nacional de Incubadoras, tem já dois polos capazes de
garantir o ambiente propício aos empreendedores.
Polo Riopele – 6 startups instaladas (vocacionado para startups com projetos nos domínios da
indústria e serviços de apoio à atividade industrial)
Polo Edifício Globus – 10 startups instaladas (vocacionado para startups com projetos na área dos
serviços)
b) Geração Made IN
Novas empresas criadas com o apoio do Famalicão Made IN através do seu Gabinete de Apoio ao
Empreendedor.

INTERNACIONALIZAÇÃO
a) Programa de Estágios Internacionais – conteúdo novo
Depois do bem-sucedido projeto-piloto iniciado em 2019, está a ser
implementado um Programa de Estágios Internacionais, em parceria
com a Hope University e a John Moores University (Liverpool) e a
ENSAIT (Lille).
Os estudantes ou recém-graduados estrangeiros e as empresas têxteis
famalicenses com oportunidades de estágio para divulgar podem
inscrever-se neste Programa de Estágios Internacionais.
A medida visa promover a valorização dos recursos humanos e das
competências nas empresas.
b) Apoio à Internacionalização
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão estabeleceu
parcerias com associações empresariais e setoriais que facilitam o
acesso a iniciativas de apoio à internacionalização.
No âmbito do protocolo de cooperação assinado com a ATP
- Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal, tendo em vista
apoiar e promover o acesso das PME têxteis famalicenses a
iniciativas de internacionalização desenvolvidas por esta associação,
nomeadamente missões empresariais e feiras internacionais, a Câmara
Municipal atribui às empresas um Voucher Internacionalização, no
valor de 750,00 €, para despesas não comparticipadas.
A medida entrou em vigor em 2019 e perdurará durante o ano de
2020.
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MUSEUS
OS NOVOS
DESAFIOS DO
SÉC. XXI
IV Encontros da Rede realizaram-se no Museu
Nacional Ferroviário de Lousado e reuniram mais
de uma centena de participantes.

“Como podem os Museus tornar-se mais
relevantes para a sociedade de forma a que
os cidadãos encontrem significado naquilo que
o museu faz, na razão porque o faz e naquilo
que apresenta ao público”. A questão lançada
pela representante da Acesso Cultura, Maria
Vlachou, deu o mote para o debate “Ser Museu
no Séc. XXI”, promovido pela Rede de Museus de
Famalicão.
Os encontros marcaram o sétimo aniversário
da Rede de Museus que foi constituída a 26 de
novembro de 2012.
No arranque de uma nova década, a Rede
de Museus, deu à estampa o livro “Definir a
Missão… da necessidade ao desafio”, lançado
em colaboração com o Citcem (Centro de
Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço
e Memória); a Fundação para a Ciência
e a Tecnologia; a Faculdade de Letras da
Universidade do Porto e a associação Acesso
Cultura.
Ao longo de mais de 60 páginas é dada a
palavra aos doze museus que integram rede,
incluindo a visão de cada um, a missão, cinco
objetivos, cinco ações e as palavras que inspiram
as equipas de cada entidade.
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PERCURSOS E
MEMÓRIAS DA
INDÚSTRIA TÊXTIL
NA BACIA DO AVE
O Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave promoveu entre outubro
e dezembro um ciclo de conferências intitulado “Percursos e Memórias
da Indústria na Bacia do Ave”, com visitas guiadas a vários espaços
industriais da região.
Neste enquadramento, foi apresentada a coleção monográfica
“Arqueologia Industrial”, a cargo do professor Lopes Cordeiro.
Fundada em 1987 como publicação periódica, é agora lançada, em
2019, no formato de livro, constituindo uma coleção monográfica
nas áreas da arqueologia, património e museologia industrial,
procurando acompanhar o desenvolvimento destas áreas no país e
no estrangeiro.
A sua edição é da responsabilidade do Museu da Indústria Têxtil
da Bacia do Ave/Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
e da APPI – Associação Portuguesa para o Património Industrial,
representante em Portugal do TICCIH – The International Committee
for the Conservation of the Industrial Heritage, sendo publicada pelas
Edições Humus.

A Rede de Museus é constituída por doze unidades
museológicas – Casa de Camilo: Museu. Centro
de Estudos; Casa-Museu Soledade Malvar; Museu
Bernardino Machado; Museu Cívico e Religioso de
Mouquim; Museu da Confraria de Nossa Senhora
do Carmo de Lemenhe; Museu da Guerra Colonial;
Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave; Museu de
Arte Sacra da Capela da Lapa; Museu de Cerâmica
Artística da Fundação Castro Alves; Museu do
Automóvel; Museu Fundação Cupertino de Miranda
– Centro Português do Surrealismo; Museu Nacional
Ferroviário – Núcleo de Lousado.
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FAMALICÃO
IMPLEMENTA
E-PAPER PARA
DESMATERIALIZAR
PROCESSOS
URBANÍSTICOS
Nova plataforma irá aumentar a eficiência,
rapidez e transparência dos processos urbanísticos.

A circulação dos processos em papel,
no departamento de gestão urbanística
da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, tem os dias contados. A
autarquia implementou uma nova plataforma,
designada por E-Paper, que vai permite a
desmaterialização dos processos urbanísticos.
A plataforma é gerida pelos serviços
municipais e facilita o trabalho dos cidadãos,
libertando-os das constantes deslocações ao
departamento de urbanismo, e melhora a
eficiência e rapidez dos serviços municipais,
tornando os procedimentos menos burocráticos
e mais transparentes, a análise mais rigorosa
e segura dos documentos. Por outro lado, a
medida é também amiga do ambiente uma vez
que reduz o consumo de papel, contribuindo
para a sustentabilidade ambiental.
Assim, os requerimentos ou comunicações
de operações de loteamento, legalizações
ou realizações de operações urbanísticas,
apresentação dos levantamentos topográficos
e plantas de implantação georreferenciados,
entre outros, são agora apresentados em
formato digital
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A informação está disponível em
www.famalicao.pt (instrução de
processos).
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FAMALICÃO
VENCEU
“MUNICÍPIO
DO ANO 2019”
Famalicão venceu o Prémio
"Município do Ano 2019" pelo
projeto Famalicão Visão'25.
Em 2016, já havia vencido o
mesmo galardão, na altura
devido ao desenvolvimento do
programa Famalicão Made In.

A Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão foi distinguida com uma menção
honrosa, no valor de cinco mil euros, no âmbito
do Prémio Manuel António da Mota
e da TSF-Rádio Notícias.
O município de Vila Nova de Famalicão foi
uma das dez instituições finalistas, entre 160
concorrentes, com o projeto “Escola Circular”,
que tem como objetivo aquecer as escolas do
concelho através de pellets, gerados a partir
dos resíduos florestais.
“Por um Portugal Sustentável” foi o tema do
Prémio Manuel António da Mota, que visa
distinguir instituições, com sede em Portugal,
que desenvolvam projetos em território nacional
nos domínios dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) visando a concretização
das suas metas. Esta foi a décima edição do
prémio. A vencedora foi a Fundação do Gil com
o projeto Cuidados Domiciliários Pediátricos.

Vila Nova de Famalicão foi o grande vencedor
do prémio “Município do Ano da Região Norte
– Portugal 2019", atribuído pela Universidade do
Minho, através da plataforma UM-Cidades. O
município foi distinguido pelo projeto “Famalicão
Visão 25 – Comunidade do Futuro”, que fornece
uma visão integrada de desenvolvimento e
ser orientador das energias e aspirações dos
agentes e instituições do concelho (pessoas)
para o desenvolvimento económico, social,
cultural e ambiental.
A iniciativa da UM visa reconhecer as
boas práticas de projetos implementados
pelos municípios com impacto no
território, na economia e na sociedade,
promovendo o crescimento, a inclusão e a
sustentabilidade. Pretende também colocar
na agenda a temática da territorialização do
desenvolvimento, perspetivada a partir da ação
das autarquias, bem como valorizar realidades
diversas que incluam as cidades e os territórios
de baixa densidade nas diferentes regiões do
país.

PRÉMIO
MANUEL
ANTÓNIO DA
MOTA E DA
RÁDIO TSF
DISTINGUIU
“ESCOLA
CIRCULAR”
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YMOTION
COM OPEN
CALL ATÉ
OUTUBRO
Está a decorrer o Open Call para o Ymotion, o Festival de Cinema Jovem promovido pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Os jovens cineastas portugueses têm até ao dia 6 de outubro para candidatarem a sua curtametragem às oito categorias do festival, que segundo o seu comissário, o crítico de cinema Rui Pedro
Tendinha, é já o festival de cinema para jovens a atribuir o maior prémio em Portugal.
Ao todo serão então oito os prémios atribuídos pelo festival, com natural destaque para o “Grande
Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros, que será entregue à melhor curta a concurso.
Serão ainda entregues prémios nas categorias de “Prémio Escolas Secundárias” e “Prémio Melhor
Documentário”, no valor de 750 euros, de “Prémio Melhor Curta de Animação”, no valor de 600 euros,
“Prémio do Público”, no valor de 350 euros, e prémios para “Melhor Representação”, “Melhor Direção
de Fotografia” e “Melhor Argumento”, no valor de 250 euros.
Mais informações sobre o festival em www.ymotion.org.

Grande Prémio do Festival
de Cinema Jovem de
Famalicão atribui prémio de
2500 euros à melhor curta a
concurso
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PATEIRAS
DO AVE EM
FRADELOS,
O PRÍNCIPIO
DE UMA
PAISAGEM
PROTEGIDA
LOCAL
As Paisagens Protegidas
Locais são instrumentos
de ordenamento do
território que permitem aos
municípios gerir frações da
sua superfície com vista à
conservação do património
natural e cultural aí
existente. Em Portugal, estão
definidas várias Paisagens
Protegidas Locais.

O Município de Famalicão está empenhado
em criar numa fracção do seu território uma
Paisagem Protegida Local (PPL) que tem por
objetivo promover o desenvolvimento da região
alicerçado na valorização do seu património
cultural e natural.
A PPL das Pateiras do Ave está localizada
numa área com paisagens e elementos que
evidenciam o grande valor estético, ecológico
e cultural da região. A sua classificação visa
a proteção dos valores naturais e culturais
existentes, realçando a identidade local e
a adoção de medidas compatíveis com os
objetivos da sua classificação.
O projeto da PPL das Pateiras do Ave é
promovido pela Comissão Social
Inter-Freguesias (CSIF) de Fradelos, Ribeirão
e Vilarinho das Cambas e pretende envolver
e mobilizar as comunidades locais na
recuperação e valorização deste território.
A paisagem a preservar é um mosaico de
floresta e campos agrícolas, centrada na
freguesia de Fradelos, na sua arquitetura
tradicional, nas suas tradições, e nos habitats
que persistem nas margens do rio Ave, e que,
a comunidade soube tão bem preservar.
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GAIVOTA DA
ISLÂNDIA PASSA
INVERNO
NAS PATEIRAS
Uma gaivota que foi anilhada na
Islândia, em julho de 2019, apareceu
em meados de março nas Pateiras
do Ave. A Gaivota-de-asa-escura foi
vista a beber água e a repousar
nas margens do rio Ave. A ave
foi anilhada por um professor da
Universidade da Islândia, Gunnar
Thor Hallgrimsson, em Garðaholt,
Garðabær. Depois desta temporada
no litoral norte de Portugal,
provavelmente regressou à Islândia
para uma nova época de reprodução.

GINETA
A gineta é um dos mamíferos carnívoros mais
abundantes de Portugal. Mas não é dos animais
mais fáceis de observar. Tem o focinho esguio,
cauda comprida com anéis negros e pelagem
cinzenta com manchas escuras.
É famosa pela sua agilidade, sendo uma exímia
trepadora. Apareceu nas Pateiras.
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“O trabalho desenvolvido
diariamente pela nossa
comunidade educativa é
motivo de grande orgulho
para todo o concelho e para
a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão”.
Presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha

II GALA DA
EDUCAÇÃO
EXCELÊNCIA
EDUCATIVA
ORGULHA
FAMALICÃO
A segunda edição da Gala da Educação que
decorreu a 1 de dezembro de 2019, na Casa
das Artes ficou marcada pela atribuição de 242
galardões a professores e alunos dos vários
agrupamentos de escola do concelho, pela
excelência dos resultados obtidos ao nível regional,
nacional e internacionalmente pelos projetos
educativos desenvolvidos no ano letivo 2018-2019.
Os galardões atribuídos dividiram-se nas
seguintes categorias: Património Local e Cultural;
Cidadania e Participação; Desenvolvimento
Sustentável; Inclusão e Equidade; Desenvolvimento
Positivo e Bem-estar; Inovação, Conhecimento e
Desenvolvimento Científico; Empreendedorismo e
Criatividade. Os agrupamentos de escola Camilo
Castelo Branco e Padre Benjamim Salgado foram
dos mais premiados.
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PROFESSORES
APOSENTADOS
Irene Maria Alferes Santos, João Belmiro Ferreira
Machado, Maria José Pereira e Maria Emília
Ribeiro foram os quatro professores famalicenses
que receberam o reconhecimento municipal pelo
seu percurso profissional.

Esta iniciativa pretende
reconhecer e valorizar
publicamente, todos aqueles que,
em termos educativos, elevam a
excelência do nome do Concelho
de Vila Nova de Famalicão,
constituindo-se, assim, como um
importante fator de orgulho para
as gentes deste território.

FAMALICÃO CRIA
LINHA JOVEM
“Linha J” é o nome do novo serviço de
atendimento telefónico criado pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão para dar
resposta às questões e inquietações dos jovens
famalicenses e para facilitar a manutenção dos
serviços e programas prestados pela Casa da
Juventude para os jovens com idades entre os 12
e os 35 anos . A linha telefónica está acessível
através do número 252314582 e funciona durante
o horário de funcionamento do expediente normal
do município.
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GALA DO
DESPORTO
DISTINGUIU
MAIS DE 200
ATLETAS
E CLUBES

“É muito satisfatório ver a
quantidade de famalicenses
que foram premiados. É
um sinal que se passa à
comunidade de que o nosso
concelho tem condições
infraestruturais e capital
humano que permitem atingir
o topo a nível nacional e
internacional”.
Presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha

É uma das cerimónias mais aguardadas do
desporto concelhio e que mais prestigio traz aos
clubes e atletas de Famalicão.
A iniciativa, que se realizou em novembro do ano
passado distinguiu o mérito desportivo dos atletas,
associações e clubes famalicenses, tendo contado
com 24 nomeados na corrida pelos 8 troféus
“Famalicense D’Ouro”.
Distinções muito justas que evidenciam bem a
diversidade e heterogeneidade desportiva do
concelho. A cerimónia consagrou ainda os atletas
e equipas famalicenses que na última época
arrecadaram o título de campeões nas diversas
modalidades e competições.

43

FUTEBOL CLUBE
FAMALICÃO
FAZ ‘POKER’
O Futebol Clube de Famalicão foi o grande
vencedor da quarta edição da Gala do Desporto
de Famalicão ao arrecadar quatro dos oito troféus
atribuídos pela autarquia.
A equipa sensação do campeonato português foi
eleita pelo júri da iniciativa como a “Associação/
Clube Desportivo do Ano”. O “Dirigente do Ano”
e o “Treinador do Ano” são também do Futebol
Clube de Famalicão: Miguel Ribeiro, presidente da
SAD, e Rui Baptista, treinador da equipa sub-19,
campeã nacional da segunda divisão do escalão.
O “Prémio Excelência”, um dos mais aguardados
da noite, foi para o presidente do FC Famalicão,
Jorge Silva.
Os galardões do júri premiaram Inês Silva, do
Clube de Xadrez A2D, na categoria “Atleta
Revelação do Ano Feminino”; Francisco Silva, da
Escola de Atletismo Rosa Oliveira com o prémio
de “Atleta Revelação do Ano Masculino” e Teresa
Oliveira, do Núcleo de Árbitros de Futebol de
Famalicão foi eleita “Árbitro do Ano”.
Os famalicenses decidiram através de uma
votação online que o galardão do “Evento
Desportivo do Ano” iria para o Duatlo de
Famalicão.
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01 Vinhas em Requião 20/05/2020
02 Feira Semanal 18/03/2020
03 Manutenção e limpeza de Monumentos
pelo CNE de V. N. de Famalicão
08/02/2020
04 Paços do Concelho 23/04/2020
05 Mercado Municipal 10/03/2020
06 Desfile do Carnaval Infantil 21/02/2020
07 Pateiras do Ave (fotografia Vasco Cruz)
11/03/2020

MOMENTOS

01

04

05
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03
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07
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FREGUESIAS

Uma das linhas orientadoras da política municipal
é a aposta no desenvolvimento sustentável
e harmonioso das freguesias. Através de um
investimento responsável e criterioso, a Câmara
Municipal procura dotar todo o território de
infraestruturas físicas, que melhoram a qualidade
de vida das populações, mas também de
programas culturais e de animação social que
contribuem para uma maior coesão e crescimento
da comunidade.
Nestas páginas, mostramos alguns exemplos desta
estratégia integrada do concelho!

01 FRADELOS
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02 VILARINHO DAS CAMBAS

03 GAVIÃO

05 BRUFE

06 AVIDOS

07 OLIVEIRA S. MATEUS

09 MOGEGE

04 ARNOSO STA. MARIA

08 VILA NOVA DE FAMALICÃO

10 DELÃES

11 VERMOIM
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12 PEDOME

13 REQUIÃO

14 ANTAS

15 JESUFREI

17 LOURO

18 VALE S. MARTINHO

19 RIBA DE AVE

16 CALENDÁRIO
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20 JOANE

21 PORTELA
01 Queima do Galheiro de Fradelos é atração turística do Minho
02 Atendimento descentralizado sobre o licenciamento
03 Inauguração da Requalificação do campo do Bairrense
04 Obras melhoram Rua dos Marcos, em Arnoso Santa Maria
05 Obras de Requalificação da Rua Fernando Mendes Pinto, em Brufe
06 Requalificação e piso sintético do campo do GRAL
07 Obras nas piscinas de Oliveira São Mateus melhoram eficiência
energética
08 “Comunidades (en)Coro” reuniram quase 500 famalicenses de várias
freguesias em concerto de Natal
09 Junta de Freguesia de Mogege requalificada
10 Programa Dias em Cheio
11 Pedalada Literária de Vermoim
12 Rua do Real, em Pedome, foi melhorada
13 Rua de Pidre, em Requião, foi reabilitada
14 Repavimentação da Av. de França em Antas
15 Culturas d’Outono, em Jesufrei
16 Limpeza do Castro de S. Miguel
17 Mostra Associativa do Louro
18 Tarde cultural em Vale S. Martinho
19 Riba d'Ave Hóquei Clube beneficiou de apoio municipal
20 Rua do Romão, em Joane, melhorada
21 Rua de Lourido, em Portela, requalificada
22 Viagens pelo Património
23 Teatro n’Aldeia. Sessão promovida pela Greculeme
24 Mostra Associativa de Sezures

22 OLIVEIRA STA. MARIA

23 VÁRIAS FREGUESIAS

24 SEZURES
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REVISTA
DE IMPRENSA
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22/12/2019

FAMALICÃO: QUALIDADE DOS
RECURSOS HUMANOS ESTÁ
A “ACRESCENTAR VALOR” AO
CONCELHO

01/02/2020

28/02/2020

FAMALICÃO ARRANCA COM
CICLOVIAS ENTRE ESTAÇÃO
FERROVIÁRIA, ESCOLAS E
PARQUES

CÂMARA DE FAMALICÃO
VAI APOIAR MUNÍCIPES NA
COMPRA DE MEDICAMENTOS

02/03/2020

17/03/2020

EMPRESA DE FAMALICÃO
COBRE NECESSIDADES DO
SNS PRODUZINDO 12 MIL
ZARAGATOAS POR HORA

FAMALICÃO ACOLHE MAIOR
COLEÇÃO DO SURREALISMO
PORTUGUÊS

NÍVEL DE VIDA EM FAMALICÃO
REGISTA FORTE SUBIDA DESDE
2010

08/04/2020

09/04/2020

CÂMARA DE FAMALICÃO
ESTIMA EM 5 MILHÕES DE
EUROS APOIOS A FAMÍLIAS E
EMPRESAS NA PANDEMIA

52

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

O novo coronavírus trouxe uma
nova realidade para a Assembleia
Municipal de Vila Nova de Famalicão
que, nos últimos meses, também
se viu obrigada a adaptar a sua
atividade e dinâmica face ao surto de
COVID-19.
Uma adaptação que se refletiu, desde
logo, nas habituais comemorações do
25 de Abril, que este ano, e devido
ao atual contexto de emergência
nacional provocado pela pandemia,
não contaram com a tradicional
sessão solene comemorativa da data.
A efeméride foi assinalada com
um programa cultural de grande
simbologia, totalmente transmitido
online, através das redes sociais do
município, e promovido no âmbito do
projeto de descentralização cultural
“Há Cultura”.

“As circunstâncias excecionais que
temos vivido leva-nos a pensar o
quanto é verdade quando dizemos
que mais do que uma data, o 25 de
Abril e os seus valores devem ser uma
constante nas nossas vidas”.
Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha
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“Se o 25 de Abril significa
liberdade, 46 anos depois
os portugueses estão
voluntariamente privados
dessa liberdade por um
bem maior: vencer esta
pandemia. Todos os esforços
e sacrifícios para vencer esta
doença são simbolicamente
uma luta em defesa da
geração de Abril.”
Presidente da Assembleia Municipal, Nuno
Melo

SESSÕES POR
VIDEOCONFERÊNCIA
A situação pandémica não travou os habituais
trabalhos dos deputados municipais e na
impossibilidade de se reunirem fisicamente
no Salão Nobre da Assembleia Municipal, a
última reunião do órgão colegial deliberativo
do Município realizou-se no formato de
videoconferência, através da plataforma Zoom.
À semelhança das últimas reuniões da Assembleia,
também esta foi transmitida online no portal do
município em www.famalicao.pt.
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OLHAR COM
HISTÓRIA
A GRIPE ESPANHOLA
EM FAMALICÃO
Em 1918, o mundo, o país e o nosso
concelho viram-se confrontados
com uma outra pandemia que ficou
conhecida como gripe espanhola
ou pneumónica. Nestas páginas
recuperamos os artigos do jornal
“Estrela do Minho”, que relatam os
momentos vividos no concelho durante
o ano de 1918!

55

16 de Junho de 1918

Epidemia de Espanha

A doença que tem andado
em Espanha já entrou a nossa
fonteira e aí a temos nós em
quase todo o país. Nem bom
vento nem bom casamento
nos mandam nuestros vizinhos,
costuma dizer o nosso povo.
Agora nem boa saúde, antes
que nos enviam de graça a
sua epidemia…

06 de Outubro de 1918

A epidemia

Infelizmente também o
nosso concelho foi invadido
pela doença que grassa
intensamente pelo norte do
país. O caso reclama os
maiores cuidados, embora não
seja motivo para exagerados
alarmes.
A epidemia da gripe
pneumónica propagou-se
já às freguesias fabris de
Mogege e Joane, estendendose também às freguesias de
Pousada e Vermoim, onde
grassa com muita intensidade
e com carácter grave. Já
faleceram algumas pessoas.
Seguiu para li ontem o Sr.
Subdelegado de Saúde,
acompanhado de um
amanuense da Administração
a fim de estabelecer ali os
meios de ataque à invasão
da doença, garantindo-se a

assistência médica e serviço
farmacêutico aos enfermos.
Nas freguesias indicadas
estão já registados cerca de
200 casos. Para assegurar o
serviço médico e farmacêutico
está o concelho dividido pelo
Sr. Subdelegado de Saúde
em nove zonas, servida cada
uma por seu médico para
assistência aos atacados.
A epidemia continua a
alastrar-se, registando-se
vários casos de óbito, o que
requer todos os cuidados.
Na vila também grassa com
alguma intensidade, mas
de forma benigna. Ainda
assim reclama muita limpeza,
evitando-se por todas as
formas os dejetos e lixo
nas habitações e terrenos
adjacentes.
Como a miséria ocasiona
as doenças, pela falta de
conveniente alimentação das

gentes pobres, torna-se
indispensável que a Câmara e
Administrador do Concelho –
à semelhança do que se tem
feito noutras terras onde a
epidemia assola – obtenham
recursos do Governo para
fornecer alimentos aos pobres,
que são os mais rapidamente
alvejados pela doença. É isto
da máxima urgência.
É indispensável que sejam
chamados alguns médicos
de fora, para auxiliarem os
do concelho, que não podem
assistir às centenas de doentes
atacados pela epidemia. (…)
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13 de Outubro de 1918

Desinfetando a
vila

Alguns cavalheiros da
vila à frente dos quais,
incansavelmente se
encontra o Sr. Heitor
Brandão, constituíramse em auxiliares
voluntários de saúde
e tratam de contribuir
para a desinfeção
da vila, mandando
queimar nas ruas
alcatrão e rama de
eucalipto em grandes
quantidades.
São auxiliados pelos
bombeiros voluntários
que com uma

bomba tem lavado e
desinfetado as bocas
de lobo e regado as
ruas.
É um serviço excelente
esse, digno dos
maiores louvores,
porque vai evitar
muitas doenças e até
mortes, diminuindo
a intensidade da
epidemia que veio
alastrar pelo país.
Se poderem levar a
sua humanitária obra
até à desinfeção das
casas insalubres, dos
bairros miseráveis,
fiscalizando a
existência de chiqueiros
e estrebarias, que

não podem consentirse agora dentro
do povoado, a sua
obra de bem será
então completa e
verdadeiramente
benemérita.

13 de Outubro de 1918

Providências contra a epidemia

Foram proibidos os ofícios religiosos, espetáculos e feiras, a fim de evitar o
contágio da doença que assola o país.
Se pode haver perigo nas grandes aglomerações de gente em recintos
fechados, onde se respira mal e a temperatura é por vezes artificial e
perigosa ao saírem as gentes para fora dos recintos, outro tanto não
nos parece acontecer com as feiras. Estas, na província, realizam-se em
campo aberto, em pleno ar livre onde o povo passeia livremente. E se
assim é, devem permitir-se sem reservas, sabendo-se que são as feiras que
sustentam o pequeno comércio das povoações provincianas de todo o
país, o qual sem elas não pode sustentar-se.

20 de Outubro de
1918

Júlio Brandão

Está há dias doente,
com a gripe, o
nosso querido e
velho amigo Sr.
Júlio Brandão,
poeta ilustre que
todos admiram e
consideram.

01 de Dezembro de
1918

A Influenza

Aqui, como no resto
do país, diminuem
progressivamente os
casos de doença
broncopneumónica,
a qual se pode
considerar quase
extinta.

20 de Outubro de 1918

Auxílio do Governo

É caso para reparos que o governo não tenha mandado ainda socorro algum para auxílio dos
milhares de doentes que temos no concelho. Não pode alegar ignorância do facto, infelizmente
para Famalicão.
Não lhe foi pedido ainda esse auxílio a que todos temos direito?
Pois que o seja, nesse caso.
Se para outros tem concedido dinheiro, camas enfermeiros e outros recursos, nós bem carecemos
também de tudo isso, no triste momento que atravessamos.

B
M

JUNHO 2020

DA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

DIRETOR PAULO CUNHA EDITOR JOSÉ AGOSTINHO PEREIRA REDAÇÃO CRISTIANA CARMO FOTOGRAFIA ANTÓNIO FREITAS E DIANA CORREIA GRAFISMO E PAGINAÇÃO RAQUEL BRAGANÇA
IMPRESSÃOLIDERGRAF PROPRIEDADE CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO CONTACTOS PRAÇA ÁLVARO MARQUES 4764-502 VNF | WWW.FAMALICAO.PT | 252 320 900
TIRAGEM 25 000 EXEMPLARES DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ISENTO DE REGISTO NA ERC AO ABRIGO DO DECRETO REGULAMENTAR 8/99 DE 09 DE JUNHO, ART.º 12 N.º1 ALÍNEA B)
ESTE SUPLEMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE DO BOLETIM MUNICIPAL VILA NOVA DE FAMALICÃO, JUNHO 2020

Índice

5
O Roteiro da Inovação

6/16
Famalicão a inovar

Inovação na imprensa

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

17

3

“Queremos dar maior dimensão à onda positiva
de notoriedade e de credibilidade de que goza o
concelho de Vila Nova de Famalicão tirando partido
do grande trunfo do município: os famalicenses e a sua
propensão natural para o empreendedorismo”.

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

Paulo Cunha

4 Leica

O Roteiro
da Inovação
O arrojo, a irreverência e o empreendedorismo dos famalicenses
são já uma imagem de marca do nosso território.
Para dar eco às ideias inovadoras que surgem no seio da
comunidade, por iniciativa de empresas, instituições e cidadãos,
o executivo municipal famalicense criou, em outubro de 2017, o
Roteiro da Inovação.
Desde então, a iniciativa já levou o Presidente da Câmara
Municipal, Paulo Cunha, a conhecer de perto quase meia centena
de projetos que colocaram e colocam o município de Vila Nova de
Famalicão nas bocas do mundo.
São projetos que enchem de orgulho os famalicenses, cuja veia
inovadora não pára de nos surpreender.

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

5

Famalicão a inovar
ArTerapia: desde 2015
a ajudar pessoas

“É um projeto
fantástico e
é muito bom
perceber que na
sociedade civil
há associações
que estão
preocupadas com
a comunidade”.

www.acip.com.pt

Em maio de 2019, o Roteiro da Inovação foi conhecer o ArTerapia,
da ACIP, um projeto que procura ajudar os cidadãos a ultrapassar
a desmotivação e o isolamento, a estimular a autoconﬁança, o
espírito de entreajuda e a estimular a imaginação com respeito pela
individualidade.
O projeto, que alia a arte à terapia ocupacional, foi criado em 2015 e
abrange um total de 9 freguesias do concelho famalicense.

Paulo Cunha

6

www.facebook.com/famalicaoemtransicao

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

Famalicão em
Transição: a mudança
que o mundo precisa
Em Vila Nova de Famalicão há uma associação que
está desde 2010 empenhada em construir pontes
entre o mundo atual, com os riscos e problemas
que lhe conhecemos, e o futuro ideal, assente num
mundo mais equilibrado, sustentável e sintonizado
com a natureza e a comunidade.
A Associação Famalicão em Transição nasceu
há uma década pela mão de um pequeno
grupo de cidadãos, mas hoje, já com perto de
uma centena de associados, é um verdadeiro
exemplo de cidadania ativa na consciencialização
sobre a necessidade de cada um contribuir,
individualmente e em comunidade, para um futuro
sustentável e resiliente e para a preservação da
natureza e qualidade ambiental.

O mundo está mais “Bgreen”

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

www.bgreenfestival.com/pt/

Mais do que um festival de vídeo ecológico, o Bgreen é uma
proposta de cidadania global que atrai cada vez mais pessoas de
culturas e realidades diferentes.
Em 2019, e na véspera da ﬁnal da nona edição do festival, Paulo
Cunha foi conhecer os bastidores dos preparativos da grande gala
do evento, promovido anualmente pela Escola Proﬁssional Oﬁcina.
A organização do festival mobiliza mais de três centenas de alunos,
numa dinâmica de trabalho de grande exigência e proﬁssionalismo
que é transversal a todos os cursos desta escola proﬁssional,
integrada nas redes educativas dos concelhos de Famalicão e
Santo Tirso.
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Bag 4 Days aluga malas de
viagem por toda a Europa

“É um negócio
muito inovador e
bem-sucedido e
a demonstração
de que o
mercado tem
oportunidades
para os criativos
e para os
empreendedores”.

https://bag4days.online/

Nasceu em Vila Nova de Famalicão a primeira startup europeia
de aluguer de malas de viagem. Rúben Marques percebeu que
não fazia sentido ter malas paradas em casa e muito menos
comprar malas especíﬁcas para transporte de bicicletas, vinhos ou
computadores. Criou a Bag4days que disponibiliza, num processo
simples de aluguer online, todo o tipo de malas, para qualquer país
da Europa, que entrega e recolhe na morada indicada pelo cliente.
Instalada na Incubadora Famalicão Made IN - Polo Edifício Globus,
em Vilarinho das Cambas, a Bag4days quer revolucionar o universo
dos alugueres e dar resposta às necessidades de quem a procura.
O negócio está a crescer e a aﬁrmação nacional é já uma garantia.

Paulo Cunha

A horta na casa do
consumidor

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

O QuintalBio, do casal famalicense Alexandra Silva
e Pedro Veloso, autores do bem-sucedido projeto
Life In a Bag, entrou no Roteiro da Inovação em
maio de 2019.
Trata-se de uma plataforma onde as pessoas
podem comprar frutas e legumes biológicos, de
produtores locais de Vila Nova de Famalicão,
diretamente da horta. O consumidor não tem que
ir à quinta, mas a quinta vem até ao consumidor.
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Fiães Assisted Living Hotel

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

www.facebook.com/campusdeﬁaeshotel/

Não é apenas mais um hotel que vai nascer em Vila Nova
de Famalicão. O Campus de Fiães Assited Living Hotel é um
empreendimento hoteleiro inovador que vai nascer em Gondifelos,
adicionando ao conforto do alojamento a vertente assistencial
especializada em áreas como a enfermagem, ﬁsioterapia,
psicologia, entre outras especialidades médicas.
Este novo equipamento, cujo investimento ronda os três milhões
de euros, com ﬁnanciamento aprovado pela Turismo de Portugal,
contará com uma área aproximada de 33 mil m2.
Estará equipado com restaurante, bar, piscina, ginásio, espaços
de apoio clínico, bem como uma unidade de internamento,
direcionado aos familiares dos cuidadores informais, destinada
a estadias temporárias centradas em programas intensivos de
avaliação e reabilitação, para possibilitar o descanso do cuidador,
proporcionando aos seus utentes uma intervenção adequada
às diferentes doenças, ao mesmo tempo que disponibiliza
um acompanhamento médico e de enfermagem contínuo e
especializado.
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Injex by Kortex

10

www.injex.pt/
https://kortexworld.com/

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

O paradigma da Indústria 4.0 está a revelar sinergias empresariais
profícuas e exemplares em Vila Nova de Famalicão.
A Injex, empresa de desenvolvimento e produção de componentes
técnicos para a indústria automóvel, e a Kortex, startup focada
na transformação digital da indústria, ilustram da melhor forma a
adaptação aos desaﬁos da indústria do futuro.
A colaboração entre ambas já deu frutos, com a Injex a avançar
para a digitalização, desmaterializando processos e ganhando
eﬁciência e rentabilidade.
A transformação digital “Injex by Kortex” é um bom exemplo do
ecossistema industrial efervescente de Vila Nova de Famalicão
em que empresas jovens estão a ajudar à revolução industrial de
empresas com processos produtivos tradicionais.

Swonkie, a startup das redes
sociais

https://swonkie.com

Sabia que há uma startup famalicense que criou uma plataforma
inovadora de gestão de redes sociais que está a conquistar as
marcas e as agências portuguesas? A Swonkie de João Cortinhas e
Daniel Fernandes é sobretudo a história de uma boa ideia posta em
prática com muito trabalho e dedicação.
Ao ﬁm de cinco anos de vida o resultado é esclarecedor quanto à
qualidade e solidez do percurso realizado: a Swonkie já trabalha
com mais de 200 agências a nível nacional e tem no seu portfólio
de clientes 90% da media publisher em Portugal, onde se destacam
o Grupo Impresa, a Media Capital, a RTP, Público e o Sapo, bem
como marcas como a Parfois, o ActivoBank, a Carris ou a Konica
Minolta.

Uma instalação
natalícia inovadora

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

O número 1990 da Rua Fontes Pereira de Melo, na
freguesia de Calendário, mereceu a atenção do
Roteiro da Inovação na última quadra natalícia.
O famalicense João Zagallo juntou a sua
experiência de informático ao gosto pela
criação artística e fez uma instalação de Natal
verdadeiramente surpreendente pela qualidade,
inovação e harmonia.
Foi a única instalação de Natal da Península Ibérica
enquadrada no movimento “xLights Around The
World” que contou com centenas de instalações
do mundo inteiro.
Um bom exemplo de como se pode ser criativo
sem sair de casa e partilhar com os outros as
nossas criações.
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Leica made in Portugal
ganha asas

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

https://leica.pt/

Durante muitos anos a unidade portuguesa da Leica foi
exclusivamente um centro produtivo das míticas máquinas
fotográﬁcas, mas recentemente a administração portuguesa da
empresa reuniu argumentos de peso para convencer a casa-mãe
alemã a fazer a evolução da unidade sediada em Lousado para um
Centro de Competências e Serviços.
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Paulo Cunha
sublinhou a
relevância de,
pela primeira
vez, haver “um
produto Leica
100% made
in Famalicão”
colocado no
mercado mundial.

Em fevereiro deste ano, a apresentação de um produto 100% made
in Famalicão levou o Roteiro da Inovação numa visita às instalações
da Leica em Lousado.
O investimento, de acordo com Pedro Oliveira, administrador da
empresa, foi de 2,5 milhões de euros e o produto é um binóculo
da gama Trinovi, uma peça de tecnologia única inspirada no
monóculo que a Leica desenvolveu para a Missão Apollo 11, que,
como é conhecido, levou o astronauta Neil Armstrong a tornar-se o
primeiro homem a pisar a Lua.
O novo Centro de Competências e Serviços da Leica responde por
cerca de 20 jovens investidores e atualmente já está a trabalhar em
novos produtos made in Portugal, existindo já protótipos ao nível e
objetivas, lentes e produtos óticos.

ROTEIRO DA INOVAÇÃO
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Alex Ryu Jitsu: educar a
partir das artes marciais

www.alexryujitsu.org/

Vinte e oito academias e perto de 1000 atletas no ativo, cerca de
metade dos quais da área da formação. Os números da atividade
da Associação Alex-Ryu-Jitsu são esclarecedores quanto à
vitalidade desta coletividade de Artes Marciais que nasceu em Vila
Nova de Famalicão pela mão do mestre Alexandre Carvalho, ele
próprio criador do estilo que dá nome à associação e federação
que fundou e preside.
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www.frutivinhos.pt/
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Vinhos D. Sancho
chegam à Rússia
Vila Nova de Famalicão chegou à Rússia à boleia
do vinho D. Sancho I, assim batizado em honra do
Rei Povoador que atribuiu o foral a Terras de Vila
Nova.
A Frutivinhos - Cooperativa Agrícola de V.N.
Famalicão, que comercializa a marca, enviou em
agosto de 2019 o primeiro de dez contentores
com cerca de 18 mil garrafas cada para a terra dos
czares, iniciando assim um novo capítulo da sua
história.
A empresa, que com esta encomenda alargou
a sua base exportadora, produz anualmente
entre 350 a 400 mil litros de vinho, dividido por
seis referências: três verdes e três espumantes
(branco, tinto e rosé), a partir das uvas de 40 a 50
produtores locais do concelho.

Dune Bleue

“Estamos perante
um sinal de
maturidade do
setor empresarial
do concelho
de Famalicão.
Não é por caso
que somos a
Cidade Têxtil de
Portugal”.

www.dunebleue.com

Na mais importante feira de moda desportiva, a ISPO Munique,
Famalicão brilhou em grande nível com a presença de têxteis
técnicos inovadores desenvolvidos por empresas daquele que
é o concelho têxtil de Portugal. Uma das grandes novidades foi
apresentada pela Dune Bleue, de Cavalões, com o lançamento de
uma meia técnica que incorpora resíduos plásticos retirados do
fundo dos oceanos.
O novo produto resulta de uma parceria com o projeto Seaqual,
que procede à recolha no mar de detritos de plástico, desde linhas
de pesca a garrafas e outras embalagens, e os transforma em ﬁo
reciclado. E é este ﬁo reciclado que depois a Dune Bleue usa para
produzir a nova meia.
Presente no mercado desde 2005, a Dune Bleue dedica-se à
criação, desenvolvimento e comercialização de peúgas, reunindo
um conjunto de onze segmentos. Meias para a Casa Real Inglesa,
militares, hospitalares e de segurança para trabalho são alguns dos
produtos que desenvolve e que são comercializados para todo o
mundo com marca própria e em parceria com outras marcas.

Paulo Cunha

ROTEIRO DA INOVAÇÃO
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Grupo Desportivo de
Natação

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

www.facebook.com/GDNatacaoFamalicao/

De braçada em braçada, o Grupo Desportivo de Natação de Vila
Nova de Famalicão está há 27 anos a agitar as águas da natação
nacional. Com mais de 150 títulos conquistados em toda a sua
história, o clube famalicense é um autêntico viveiro de campeões
e já deu ao país alguns dos melhores atletas de sempre da
modalidade.
O impressionante número de palmarés conquistados ao longo das
suas quase três décadas de existência fazem do “Fama” ou “GDNF”,
como também é conhecido, um “clube estandarte” do concelho
famalicense.
“É um dos clubes que mais longe leva o nome de Vila Nova de
Famalicão e não foi por acaso que foi o primeiro clube a dar um
atleta Olímpico ao concelho”, disse Paulo Cunha.
Paulo Cunha recordou ainda que o Grupo Desportivo de Natação
“pôs Famalicão a nadar” e enalteceu o facto de o clube estar tão
focado na competição, como na formação.
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Inovação
na imprensa

Cidade Hoje
26 de julho de 2019
A digitalização da Injex pela
Kortex
A empresa Injex, de Vilarinho
das Cambas, dedica-se ao
fabrico de componentes
técnicos em plástico para
marcas automóveis. Por
sentir que o seu processo
estava estagnado em termos
de software, procurou um
parceiro. Surge a Kortex,
uma startup made in, com
as respostas que permitiram
à Injex dar o salto para a
digitalização..

Jornal de Negócios
31 de julho de 2019
Famalicão põe D. Sancho I à
conquista da Rússia
A famalicense Frutivinhos
vai fazer embarcar, na próxima
semana, rumo à antiga terra
dos czares, as primeiras de
um total de 18 mil garrafas da
marca vinho com o nome do
segundo rei de Portugal. O
“Rei Povoador” teve 19 ﬁlhos,
dos quais oito “bastardos”.

O Jornal Económico
17 de dezembro de 2019
Campus de Fiães: Famalicão
vai ter o primeiro hotel de
assistência médica do país
O novo equipamento, que
começará a ser construído
em 2020 num investimento
global de três milhões de
euros feito pelos famalicenses

Susana Dias e Tiago
Lima, insere-se no Roteiro

O Roteiro pela Inovação
de Vila Nova de Famalicão
passou por um treino de uma
academia da Associação

Alex-Ryu-Jitsu, com
uma visita do Presidente
da Câmara, Paulo Cunha, e
revelou uma coletividade cheia
de vitalidade.

ROTEIRO DA INOVAÇÃO

pela Inovação de Vila Nova de
Famalicão.

Jornal do Ave
20 de janeiro de 2020
Educar a partir das artes
marciais é ponto de honra da
Associação Alex-Ryu-Jitsu
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Público
01 de fevereiro de 2020
Multinacional alemã Leica
lançou binóculo 100 por
cento made in Famalicão

Eco
11 de fevereiro de 2020
Alugar uma mala de luxo
a preço low cost? Com
Bag4Days já é possível

Binóculo teve por base o
que Neil Armstrong levou em
1969 na sua viagem à lua e o
seu preço de venda será de
cerca de 1100 euros.

Serviço da Bag4Days está
disponível na Europa e, a partir
de quatro euros, pode alugar
uma mala de luxo. Empresa
lançou recentemente uma
novidade: malas de viagem
que se transformam em cama
para bebé.

Jornal T
03 de março de 2020
Dune Bleue lança meia feita
com resíduos de plástico
A Dune Bleue acaba
de lançar uma meia feita
com recurso a plásticos dos
oceanos, uma parceria com o
projeto Seaqual, que recolhe
do mar detritos de plástico e
os transforma em ﬁo reciclado.
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Observador
04 de abril de 2020
Depois da América Latina,
startup portuguesa que
gere redes sociais entra no
mercado espanhol
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A portuguesa Swonkie, que
vende uma plataforma para
gerir redes sociais, expandiu
para o mercado espanhol
numa “altura decisiva para as
agências e para as marcas”.

ROTEIRO DA INOVAÇÃO
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