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Durante cerca de dois anos e meio tive a 
honra de coordenar uma equipa de técnicos 
para a certificação da qualidade das valências 
do CATL – Centro de Actividades dos Tempos 
Livres e SAD – Serviços de Apoio Domiciliário 
a Idosos, do Centro Social e Comunitário da 
Associação de Moradores das Lameiras. Foi um 
trabalho inovador, gratificante, extenuante, 
mas compensador, com resultados muito posi-
tivos para os utentes que servimos. As pessoas 
da instituição que estiveram envolvidas neste 
processo dedicaram-se de alma e coração, 
para que a iniciativa da Direcção da AML ti-
vesse sucesso. No dia 12 de Julho passado, dia 
da auditoria da concessão, logo pela manhã 
reinava em todos uma ansiedade muito forte. 
O lema era: pensamento positivo! Entretanto, 
pelas nove horas a equipa da APCER, consti-
tuída por três técnicos qualificados, iniciou a 
auditoria a todos os serviços e trabalhadores 
implicados no processo (cozinha, alimenta-
ção, copas, lavandaria, armazém, serviços de 
manutenção, higienização, gestão e activida-
des do CATL e SAD, com deslocação a alguns 
domicílios dos nossos utentes, entre outros). 
Por volta das dezoito horas e trinta minutos, já 
na presença do Presidente da Direcção, Jorge 
Faria, o coordenador da equipa, Eng.º Faceira, 
anunciou resultados positivos, apenas com 
duas não conformidades em todo o processo, 
tecendo rasgados elogios à instituição pela 
transparência, qualidade das infra-estruturas 

Editorial

Os passos de uma certificação
e dedicação com que todos se empenharam 
neste processo. Os trabalhadores da AML não 
se contiveram e bateram palmas, num misto de 
alegria e lágrimas, dedicação e profissionalismo 
pelo sucesso alcançado. Corrigidas as duas não 
conformidades, a APCER confirmou por escri-
to, no passado dia 8 de Agosto de 2007, a tão 
ansiada certificação. Por razões de agenda, só 
no dia 27 de Setembro é que cada uma das seis 
instituições recebeu o respectivo certificado e 
bandeira, na base da norma internacional ISO 
9001:2000, adaptada ao sector social.

A Associação de Moradores das Lameiras 
optou, por certificar, as valências mais difíceis: 
o Centro de Actividades dos Tempos Livres 
(CATL) para crianças e jovens e os Serviços de 
Apoio Domiciliário a Idosos (SAD). Agora, os 
nossos utentes/clientes passaram a dispôr de 
serviços qualificados que também implicaram 
profundas melhorias na Creche, Jardim-de-
infância, Lar de idosos e Centro de Dia, com 
a aplicação do novo Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ). A AML é a única instituição 
do Concelho de Vila Nova de Famalicão e uma 
das primeiras a nível nacional que tem o seu 
CATL certificado. É também uma, de três, que 
possui os Serviços de Apoio Domiciliário a 
Idosos certificados. Este trabalho prossegue  
para que, a breve prazo a Direcção da AML 
possa anunciar a certificação total do Centro 
Social e Comunitário das Lameiras.

José Maria C. Costa 
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ÚLTIMA
· CATL e SAD Certificados

Centro de Actividades dos Tempos Livres
e Serviços de Apoio Domiciliário

a idosos foram certificadosJorge Faria, Presidente da AML,
recebe das mãos de Miranda Coelho,
da APCER, o respectivo certificado
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Actualidade Religiosa

100 ANOS DE ESCUTISMO A CHAMA DO 
CENTENÁRIO PASSOU POR FAMALICÃO

A chama, foi transportada desde Moisson, em 
França, até Braga, pelos Escuteiros do Corpo Nacio-
nal de Escutas em colaboração com a Fraternidade 
de Nuno Álvares. Depois de Famalicão seguiu 
para o Porto passando sobre a ponte do rio Ave, 
em Ribeirão, que liga os concelhos de Famalicão 
e Trofa. Refira-se que a “Chama do Centenário” é a 
actividade que marca o início de um novo século 
de escutismo no mundo, contando com a partici-
pação das suas associações escutistas, que assis-
tem com entusiasmo e alegria à sua passagem. Em 
Vila Nova de Famalicão existem 42 agrupamentos 
de escuteiros, que abrangem todo o concelho e 

A “Chama do Centenário” do Escutismo, que está desde o dia 22 de Fevereiro em di-
gressão por vários países da África e Europa, foi recebida no passado dia  27 de Julho, no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelo Vereador da Juventude, Jorge Paulo Oliveira.

A Paróquia de S. Tiago de Antas comemorou 
o Dia de S. Tiago no fim-de-semana de 28 e 29 de 
Agosto. Este ano, no final da Missa da Festa, decor-
reu uma procissão em honra do Santo Padroeiro, 
onde se incorporaram as “forças vivas” da paróquia. 
Depois, procedeu-se ao tradicional almoço-convívio 
e tarde recreativa. Nesta parte da tarde, actuaram 
diversos grupos da área territorial da paróquia de 
Antas, entre eles  também participou o grupo do 
Centro de Estudos e Animação Juvenil da AML, “SOS 
– Seven on the street” (os sete da rua) que se tem 
vindo afirmar no meio com diversas participações 
nas festas da comunidade.

envolvem mais de 3500 jovens em acções diversas 
que proporcionam o conhecimento individual, a 
convivência e trabalho em equipa, e o respeito 
pela natureza.

A “Chama do Centenário” foi acesa no passado 
dia 22 de Fevereiro sobre o túmulo de Robert Ba-
den-Powell (fundador do escutismo) no Quénia e 
viajou  através do Quénia, Etiópia, Sudão, Egipto, 
Grécia, Itália, França, Bélgica e Reino Unido, onde 
terminou a sua etapa em 31 de Julho na Ilha de 
Brownsea, local onde se realizou o primeiro acam-
pamento de escuteiros, há cem anos.

ANTAS COMEMOROU O DIA DO PADROEIRO
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Página Jovem

O PROFIT – Projecto de Vila Nova de 
Famalicão para a integração Territorial, 
de que a Associação de Moradores das 
Lameiras é parceira, com mais duas de-
zenas de organizações e instituições de 
todo o Concelho, organizou, na Apúlia, 
entre 20 e 24 de Agosto, um campo de 
férias com o título: “Um traço de mim”, 
para crianças e jovens oriundas das 
famílias mais humildes. Do Complexo 
Habitacional das Lameiras participaram 
45 crianças e jovens, tendo a AML dispo-
nibilizado dois técnicos para acompa-
nhar as diversas actividades realizadas 
na praia, no campo e no museu de Fão. 
Uma forma diferente de interagir com 
outras realidades e criar novas amizades 
entre a gente jovem. Parabéns ao PROFIT 
por esta iniciativa.

Sandra Lemos

CAMPO DE FÉRIAS «ACREDITAR»
COM EXCELENTES RESULTADOS

Acreditar na inteligência, no saber fazer, 
na construção de acções inovadoras, na es-
timulação dos seus conhecimentos, na in-
terpretação de novos conceitos de convívio 
e animação, foram alguns dos objectivos 
do Campo de Férias da AML – “Acreditar” 
realizado entre 9 e 27 de Julho. Passando 
pelo desporto não competitivo, o respeito 
pelos outros, o desenvolvimento de valores 
e o fomento da cidadania participativa, este 
2.º Campo de Férias, não residencial deste 
ano, teve o mérito de levar os adolescentes 
e jovens participantes acreditarem mais 
nas suas capacidades e naquilo que são 
capazes de desenvolverem nas comuni-
dades onde estão inseridos. Deste modo, 
procurou-se que os adolescentes e jovens 
completassem e experimentassem os va-
lores da sua criatividade e o quanto cada 
um/a é capaz de «Acreditar» de que valeu 
a pena investir neste projecto durante as 
três semanas do programa. 

À descoberta de novos percursos
de aventura

Os jovens e adolescentes procuram 
descobrir novos percursos de aventura, 
preservar o meio ambiente, conviver em 
grupo, colaborar e interagir com os mais 
idosos, participando em actividades in-
tergeracionais. A promoção dos direitos 

humanos, valorizar o papel das crianças e os 
seus direitos nas iniciativas realizadas,  con-
tribuíram para criar mais autonomia e 
espírito de iniciativa. As actividades foram 
alternadas entre o Centro Social das Lamei-
ras, vários pontos de interesse nas cidades 
de Vila Nova de Famalicão e Vila do Conde, 
como monumentos, parques, piscinas e 
praias respectivamente, interagindo com a 
Colónia Balnear da AML que se realizou na 

mesma altura. «Acreditar» realizou este per-
curso com a participação de cerca de 125 
crianças e jovens, sendo 25 deles apoiados 
pelo IPJ. Para além de animação desportiva, 
uma série de ateliers e oficinas temáticas, 
serviram de orientação às actividades para 
o contacto directo com a natureza e a cultu-
ra destas duas cidades do Vale do Ave.

Luísa Handel

Actividades na Praia do Forno,
em Vila do Conde

LAMEIRAS NO CAMPO DE FÉRIAS DO PROFIT

Grupo de participantes no
Campo de Férias do PROFIT - Apúlia
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Actualidade

AML recebeu certificado da qualidade das valências SAD e CATL

MAIS UM PASSO NA BUSCA DA PERFEIÇÃO

Rumo à excelência
O Presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Arq.º 

Armindo Costa, que presidiu à cerimónia, que assinalou a en-
trega de certificados de qualidade, pela Associação Portugue-
sa de Certificação (APCER), a seis instituições particulares de 
solidariedade social (IPSS) do concelho, onde se incluiu a AML, 
no âmbito da iniciativa comunitária Equal, referiu:”Famalicão 
é hoje um dos municípios do país com mais instituições 
sociais cuja qualidade está certificada. Com a certificação 
de seis instituições e de um total de 12 serviços sociais, Vila 
Nova de Famalicão afirma-se ainda mais como um concelho 
solidário e em movimento, rumo à excelência da acção social 
que desenvolvemos, a partir da grande parceria que é a Rede 
Social”, afirmou o autarca, durante a cerimónia. 

«É mais um passo que damos na busca da perfeição. Tivemos êxito neste projecto, mas por trás dos corpos gerentes houve 
uma basta equipa de colaboradores, que sem eles não o teríamos conseguido. As melhorias notaram-se como do dia para a 
noite. Foram três anos de árduo trabalho e de sacrifício, mas agora sentimos uma grande alegria por receber este certificado. 
Além de um motivo de orgulho constitui uma mais valia para a nossa instituição». Foi deste modo que Jorge Faria, presidente 
da AML falou para a comunicação social, depois de receber o certificado de qualidade das valências dos Serviços de Apoio 
Domiciliário a Idosos (SAD) e Centro de Actividades dos Tempos Livres (CATL), numa cerimónia realizada, pela Câmara Mu-
nicipal de Famalicão no passado dia 27 de Setembro, no Centro de estudos camilianos em S. Miguel de Seide.

Seis instituições – 12 valências certificadas
A Associação de Moradores das Lameiras certificou duas 

valências: o serviço de apoio domiciliário e o centro de ac-
tividades de tempos livres A Associação Teatro Construção 
(Joane) e a Mundos de Vida (Lousado) viram assim certificadas 
três valências cada: lar de idosos, o centro de dia e o serviço 
de apoio domiciliário, enquanto a  Associação de Desenvol-
vimento Local Engenho (Arnoso Santa Maria) viu certificado 
o ensino pré-escolar e creche, o Centro Social e Cultural de 
S. Pedro de Bairro viu certificada a Unidade de Cuidados 
Continuados, enquanto o Recreio do João certificou a creche. 
Para o presidente da Câmara Municipal, “o certificado é um 
documento simbólico, que deve ser entendido como um 
incentivo para o presente e, sobretudo, um incentivo para o 
futuro”. E acrescentou: “Um certificado de qualidade não po-
derá ser um fim, mas o princípio de um futuro mais exigente 
para cada instituição social”.

Todos os dias, logo pela manhã, as crianças do CATL, 
são conduzidas pela AML às escolas primárias

Crianças do CATL, festejam a atribuição
do certificado da qualidade

“Um certificado de qualidade não poderá ser um fim, mas o princípio de um 
futuro mais exigente para cada instituição social”, referiu o Presidente da 
Câmara de Famalicão, Armindo Costa, que presidiu à sessão.
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Actualidade

Jorge Faria: “ Na AML todos os dias
são dias da qualidade”

Todos os dias são dias da qualidade, afirmou 
Jorge Faria Presidente da Associação de Moradores 
das Lameiras, numa sessão comemorativa realizada 
no passado dia 4 de Outubro, com pessoal dirigente 
e colaboradores, para assinalar a certificação das 
valências dos Serviços de Apoio Domiciliário a 
Idosos e Centro de Actividades dos Tempos Livres 
para crianças e jovens, pela APCER – Associação 
Portuguesa de Certificação desde o passado dia 8 
de Agosto de 2007. “Não podemos descansar à som-
bra da bananeira”, temos que arregaçar as mangas 
e prosseguir com a implementação do sistema de 
gestão da qualidade a todo o Centro Social e Comu-
nitário, referiu. Jorge Faria, traçou objectivos muito 
claros e definiu metas, apontando o mês de Maio de 
2008 para a certificação plena da instituição.

Momento de alegria e satisfação
O momento era realmente de “grande satisfação e ale-

gria para todos os envolvidos no projecto”, como afirmou o 
presidente da “Engenho”, José Carlos Veloso, que falava em 
nome da parceria. No entanto, “agora é preciso saber manter 
a qualidade dos serviços e partir para outros objectivos”, sa-
lientou o mesmo responsável. Neste âmbito, Armindo Costa 
disse que “com a certificação da qualidade demos mais um 
passo importante no desenvolvimento no terreno do pro-
jecto Equalidade”, mas “agora queremos mais”. E adiantou: 

Portugal”. O responsável disse ainda que “a qualidade é um 
garante de uma sociedade melhor”.

Criado o Grupo Temático da Qualidade
No final da cerimónia, 20 instituições sociais do concelho, 

incluindo a AML, Câmara Municipal, Centro Distrital da Se-
gurança Social de Braga, Universidade Lusíada e a Agência 
de Desenvolvimento Regional ADRAVE, entre várias IPSS, 
assinaram um protocolo de colaboração para a criação de 
uma rede de qualidade, para troca de experiências. “Este 
trabalho, a juntar às orientações definidas no Plano de 
Desenvolvimento Social, que vigorará até 2015, fazem de 

“Queremos alargar os serviços sociais já certificados a mais  
doze instituições do concelho. O objectivo será levar os bons 
exemplos das instituições certificadas às instituições que 
procuram certificação.” Refira-se que a certificação das doze 
valências ultrapassou largamente os objectivos propostos 
pelo projecto Equalidade. Para a técnica da avaliação externa 
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Carlota 
Quintão, o sucesso do projecto deveu-se, em grande parte, 
“ao envolvimento activo da autarquia”.

Um marco na actividade de certificação da qualidade 
em Portugal

Por sua vez, um dos membros do concelho de adminis-
tração da APCER, Miranda Coelho, afirmou que este projecto 
é “um marco na actividade de certificação da qualidade em 

Famalicão um concelho de excelência ao nível das políticas 
sociais”, concluiu Armindo Costa.

O Protocolo assinado tem como objectivos:
a) Promover a adopção de procedimentos de desenvolvi-

mento organizacional e da qualidade;
b) Apoiar a cooperação inter-organizacional para a imple-

mentação de metodologias, técnicas e instrumentos;
c) Como uma “Comunidade de Boas Práticas”, corres-

ponder às necessidades e dificuldades das organiza-
ções, promovendo a aprendizagem inter-organizacio-
nal e a partilha de boas-práticas;

d) E diagnosticar necessidades, potenciando a exploração 
de medidas e projectos.

Jorge Faria, apresenta o certificado
aos dirigentes da AML e colaboradores

Jorge Faria, assina em nome da AML
a participação no grupo temático da qualidade

Todos os dias, cerca de 160 crianças são acolhidas
no CATL da Associação de Moradores das Lameiras
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A futura Cidade Desportiva, ficará na zona sul do perímetro 
urbano da sede do concelho, junto à praça de portagem das 
auto-estradas A3 e A7, foi anunciado pelo Presidente da Câmara, 
Armindo Costa no passado dia 27 de Junho, com apresentação 
do estudo preliminar. Segundo a proposta apresentada pela 
arquitecta Paula Santos, a futura Cidade Desportiva de Vila Nova 
de Famalicão será desenvolvida numa área de 217 mil metros 
quadrados de terreno, que deverá acolher um estádio com ca-
pacidade até 12 mil lugares, um segundo campo de futebol, dois 
campos de futebol de sete, uma pista de atletismo, um parque 
verde e uma praça pública multifuncional, que poderá acolher 
eventos desportivos e culturais de grande dimensão. 

Atravessado pelo rio Pelhe, o que valoriza a intervenção pai-
sagística, o terreno, que é delimitado a sul pela A 7, a norte pela 

Apresentado local da futura
cidade desportiva de Famalicão

variante à cidade e a poente pela Linha do Minho, será dominado 
pelas áreas verdes, o que fará da futura cidade desportiva um 
grande pólo de lazer para todos os cidadãos. Paula Santos - arqui-
tecta que Armindo Costa apresentou como “um grande nome da 
nova geração de arquitectos portugueses, da conceituada “escola 
de arquitectura” do Porto” - afirmou que o terreno é realmente 
uma “mais valia” na criação da cidade desportiva, tendo em conta 
também a qualidade paisagística. O projecto que agora vai mo-
bilizar todos os esforços da autarquia, será “uma segunda cidade 
desportiva, porque a cidade desportiva que existe actualmente, 
projectada há mais de 50 anos, e que foi construída ao longo de 
muitos anos, não irá acabar, embora tenha de ser reformulada” 
concluiu Armindo Costa.

Info Câmara

Câmara aposta na excelência das políticas sociais 
“O Plano de Desenvolvimento Social está para as políticas 

sociais como o Plano Director Municipal está para as políticas 
de Urbanismo. O Plano de Desenvolvimento Social é a “bíblia” 
da acção social, é o documento que define a estratégia a seguir 
e aponta as medidas a tomar, para que tenhamos em Famalicão 
políticas sociais de excelência.” Foi desta forma que o presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Armindo Costa 
definiu o Plano de Desenvolvimento Social para 2007-2015, agora 
apresentado publicamente. “O Plano de Desenvolvimento Social 
é a carta magna das políticas sociais de Famalicão até ao ano de 
2015”, reforçou o autarca. O Plano, apresentado, no passado dia 13 
de Setembro, na Casa das Artes, com o pequeno auditório repleto 
de dirigentes, técnicos e actores sociais das diversas instituições 
do concelho, onde se inclui a Associação de Moradores das La-
meiras que marcou presença com os seus dirigentes e técnicos, 
insere-se na política de Acção Social que a Câmara Municipal 
desenvolve nas 49 freguesias do concelho e articula-se com os 
diversos programas nacionais e regionais, delineando as metas e 
objectivos a alcançar nesta área até 2015, projectando Vila Nova 
de Famalicão como um concelho de excelência social. 

Caixa de ferramentas sociais
Para Armindo Costa, “este manual é uma autêntica “caixa de 

ferramentas” destinada ao trabalho dos parceiros da Rede Social 
de Vila Nova de Famalicão”. E acrescenta: “Com este documento, 

pretendemos fornecer uma informação actualizada de diagnós-
ticos, planos e acções, a realizar entre 2007 e 2015. É um projecto 
dinâmico e interactivo, nomeadamente através da Internet, no 
sítio oficial do Município, onde estarão sempre disponíveis novos 
conteúdos”.Um dos capítulos mais importantes do Plano Social 
é o diagnóstico prospectivo, um trabalho que aponta, pela pri-
meira vez, os pontos fortes estratégicos, capazes de posicionar 
o concelho, num patamar de excelência. Neste âmbito, o Plano 
Social aponta a saúde escolar, a aprendizagem ao longo da vida, a 
rede social, a qualidade nos serviços e o atendimento e acompa-
nhamento social, como áreas de excelência no desenvolvimento 
social do concelho. 

Apresentação pública do Plano
de Desenvolvimento Social

DESPORTO / DIVERSOS
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Lameiras Notícias

24.ª COLÓNIA BALNEAR UM SUCESSO INTERGERACIONAL
Decorreu entre o dia 2 e 27 de 
Julho, na Praia do Forno, em 
Vila do Conde, a 24.ª Colónia 
Balnear da Associação de Mo-
radores das Lameiras (AML). 
As primeiras duas semanas 
destinaram-se às crianças e jo-
vens do Centro de Actividades 

dos Tempos Livres, do Centro de Estudos e Animação Juvenil e 
outras crianças e jovens que se inscreveram. As últimas duas sema-
nas tiveram prioridade as crianças da creche, jardim-de-infância 
e valências de Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário a idosos. 
Participam nesta iniciativa cerca de 150 crianças, jovens e idosos. 
Diariamente, dois autocarros previamente alugados partiram, 
com destino a Vila do Conde, regressando, depois pelas 18,30 
horas. O almoço, foi confeccionado no Centro Social das Lameiras 
e servido numa escola de Vila do Conde, que gentilmente cedeu 
espaço para aquele fim.  A Colónia foi um sucesso com diversas 
actividades intergeracionais e uma participação activa de todas 
as gerações.

DIA DOS AVÓS
No passado dia 26 de Julho, dia de Santa Ana e S. Joaquim, avós 
de Jesus Cristo, o Centro Social e Comunitário da Associação de 
Moradores das Lameiras assinalou a efeméride com uma Festa 
intergeracional em honra dos avós. Estiveram em evidência 
nesta iniciativa as crianças do Jardim-de-infância com uma 
dança: “Eu gosto do Verão” e as do CATL com a dança “Don’t 
You  No Pum-Per-Up”, um poema: “Serve-se em palavras avó…”, 
depois a dança “LIDER” e os parabéns. Durante o dia o artista 
e cantor “COSTINHA”, que também é membro da Direcção da 
AML passou o dia com os idosos do lar e centro-de-dia, onde 
se encontra a sua avó, tendo cantado belas melodias que muito 
sensibilizaram os presentes.

CÂMARA OFERECE LIVROS ESCOLARES
A exemplo dos anos anteriores a Câmara de Famalicão ofereceu 
os livros escolares às crianças do 1.º ciclo do ensino básico do 

AML PRESENTE NA I MOSTRA PEDAGÓGICA DE FAMALICÃO
Cerca de 140 estabelecimentos de ensino, entre eles o Centro 
Social e Comunitário da Associação de Moradores das Lameiras, 
participaram na I Mostra Pedagógica de Vila Nova de Famalicão. 
A iniciativa promovida pela Câmara Municipal decorreu nos dias 
20 e 21 de Setembro passado, no centro da cidade e reuniu es-
colas do ensino básico, secundário e profissional, universidades 
e politécnicos, instituições de solidariedade social e entidades 
públicas, como a GNR e o Exército Português. Ao longo dos dois 

concelho de Vila Nova de Famalicão. Numa cerimónia realizada 
no dia 17 de Setembro, na escola básica de Avidos, o Presidente 
da Câmara Armindo Costa referiu: “Em Vila Nova de Famalicão, a 
aposta na educação faz-se construindo novas escolas, equipando 
e reabilitando o parque escolar existente, apoiando actividades 
curriculares e extra-curriculares de todos os níveis de ensino e, 
também oferecendo os manuais às crianças do 1.º ciclo”. A oferta 
dos livros a todas as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico, que sur-
ge no seguimento do programa municipal “Educação para Todos”, 
abrange um universo de mais de sete mil alunos, implicando um 
investimento municipal superior a 230 mil euros. 

dias do evento, todas as instituições tiveram oportunidade de 
mostrar as suas actividades aos visitantes, com a promoção de 
ateliers dedicados à pintura, à escultura, às ciências, à química, 
à biologia, entre outras disciplinas. Mas houve ainda tempo para 
participar em jogos tradicionais, actividades radicais e assistir a 
peças de teatro e espectáculos de dança e de música. “Esta é uma 
excelente forma das escolas mostrarem as suas potencialidades 
e ao mesmo tempo cativarem os jovens, divulgando as suas ac-
tividades”, referiu a propósito o presidente da Câmara Municipal, 
Armindo Costa. O autarca que visitou todos os stands presentes 
no evento, descansou um pouco no stand das Lameiras (foto), 
aproveitando para conversar um pouco com o seu presidente, 
Jorge Faria. Armindo Costa referiu ainda que “o sucesso da escola 
é um trabalho de todos, da comunidade escolar, das famílias, 
das empresas e de todos aqueles que se relacionam directa ou 
indirectamente com o sistema educativo.”

IDOSOS DAS LAMEIRAS NA FEIRA DO ARTESANATO
No passado dia 13 de Setembro os idosos das Lameiras desloca-
ram-se à Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão, para 
uma tarde divertida com outros idosos do concelho e com o 
Presidente da Câmara, Arq. Armindo Costa.

“MAITINÉES” DO CONTO VISTAS POR 2500 CRIANÇAS
Cerca de 2500 crianças de 20 estabelecimentos do ensino pré-
primário do concelho de Vila Nova de Famalicão participaram 
ao longo do ano lectivo 2006-2007 nas “Matinées” do Conto, 
uma iniciativa que possibilitou a muitas destas crianças a opor-
tunidade de assistir, pela primeira vez, a uma sessão de cinema. 
Promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 
através da Casa de Camilo e com a colaboração dos Transportes 
Urbanos de Famalicão (TUF) e da Arriva Portugal - que trans-
portaram gratuitamente as 
várias centenas de crianças 
até à Casa de Camilo - esta 
iniciativa teve por base a 
projecção de clássicos da li-
teratura infantil como “A Bela 
Adormecida”, “Cinderela”, “O 
Pinóquio” ou “O Patinho Feio”, 
entre muitos outros.




