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L A M E I R A S

Neste número:

O Governo apresentou recentemente 
o chamado Plano Tecnológico com o ob-
jectivo de «levar à prática um conjunto de 
políticas para estimular a criação, difusão, 
absorção e uso do conhecimento, como 
alavanca para transformar Portugal numa 
economia dinâmica e capaz de se afi rmar 
na economia global». Este Plano, passa por 
três eixos fundamentais: 1 - Incremento 
qualifi cado dos níveis de conhecimento dos 
portugueses; 2 - Vencer o atraso Científi co 
e Tecnológico; 3 - Imprimir novo impulso à 
inovação. Este plano vem confi rmar a neces-
sidade urgente de incrementar e qualifi car 
os níveis de conhecimento das pessoas, 
para que estas possam ter melhor acesso 
às novas tecnologias da comunicação e da 
sociedade do conhecimento como factores 
de desenvolvimento e crescimento das 
sociedades organizadas.

A introdução destes novos conceitos visa 
vencer os atrasos científi cos e tecnológicos e 
imprimir novos impulsos à inovação. São de-
safi os importantes que devem descer ao quo-
tidiano da vida das pessoas e não fi car apenas 
na cabeça dos cientistas e investigadores. 

Todos pretendemos produtos de qua-
lidade e desejamos que os serviços de 
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Editorial

Qualifi car e inovar, um desafi o para todos
atendimento público, nas diversas ver-
tentes, sejam mais acolhedores e recebam 
os cidadãos com mais profi ssionalismo e 
competência. Para tal, torna-se necessário 
aperfeiçoar os procedimentos e contribuir 
para uma melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos.

Acontece que uma parte da população 
ainda está alheia às consequências que 
estes novos factores de desenvolvimento 
possam ter nas suas vidas. Outra parte está 
preocupada com o futuro e a incerteza de se 
considerar incapaz para acompanhar a evo-
lução dos tempos. De facto, a substituição 
das pessoas por máquinas, faz pensar no 
desemprego e nas suas graves consequên-
cias, sendo numa preocupação diária. Há 
no entanto, um razoável número de tra-
balhadores que têm apostado fortemente 
na formação e requalifi cação, sentindo-se 
preparados para enfrentarem novos desa-
fi os, já que a vida, para estes, é um desafi o 
permanente e há que enfrentá-lo. A qualida-
de, deve pois partir de pequenas iniciativas 
de forma a cativar toda a população, porque 
todos são produtores e, ao mesmo tempo, 
consumidores. 

José Maria C. Costa

Nas Lameiras, Natal é sinal de festa e gratidão

“A Festa de Natal este ano tem um sabor diferente, porque apesar das dívidas, o Centro Social e Comunitário começa a consolidar-se e por isso a 
partir de agora, aqui nas Lameiras, Natal será sempre sinal de Festa e gratidão, sobretudo para aqueles que ao longo destes 22 anos de existên-
cia têm ajudado esta Associação a crescer e a consolidar as suas estruturas”, afi rmou Jorge Faria, Presidente da Direcção da AML na abertura da 
tradicional Festa de Natal. Para Jorge Paulo Oliveira, Vice-presidente da Câmara Municipal, também presente, na qualidade de pai, convidado em 
nome destes, a dirigir algumas palavras aos presentes, afi rmou que esta é a festa das crianças, das famílias e dos amigos. É tempo de esquecer 
as difi culdades da vida e aquelas que vierem no futuro, desejando a todos os presentes Boas Festas de Natal e Ano Novo. (pág.3)
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Bispo Auxiliar de Braga
visitou as Lameiras

Actualidade Religiosa

Jovens caminham
ao encontro de Bento XIV

No passado dia 23 de Novembro, o Bispo 
Auxiliar de Braga D. Antonino Dias, em Visita 
Pastoral à Freguesia de Antas, visitou os Comple-
xos Habitacional e Social das Lameiras, onde foi 
recebido pelos dirigentes da AML, alguns mora-
dores, utentes e pessoal funcionário do Centro 
Social. Depois de percorrer todas as valências e 
de se inteirar do trabalho de cada uma, reservou 
um tempo para os idosos de Lar e Centro de 
Dia, tendo conversado com eles sobre os seus 
problemas. Depois, D. Antonino administrou o 
sacramento da Santa Unção a todos aqueles 
que previamente o tinham pedido.

No decorrer da visita teve um pequeno 
encontro com a Equipa Técnica do Projecto 
eQualidade, que envolve mais seis instituições 
do concelho e que naquele dia estava reunida 
nas Lameiras. Carla Silva, directora da equipa 
técnica e da Engenho, explicou os objectivos 
do projecto e a sua fi nalidade em adoptar em 
cada uma das instituições parceiras o Sistema 
de Gestão da Qualidade (SGQ).

Seguiu-se o almoço com os idosos e crianças 
do Centro Social, oportunidade para conversar um 
pouco com os dirigentes da AML sobre o projecto 
educativo da instituição e os projectos futuros.

Apelo aos jovens para se empenharem
na construção da nova Igreja em Antas

O ponto alto da visita Pastoral aconteceu na 
tarde do Domingo dia 27 de Novembro, com 
missa de festa e administração do crisma a cerca 
de 40 jovens e adultos na Igreja paroquial de 
Antas. Na homilia, D. Antonino Dias, falou aos 
jovens, dizendo-lhes que eles “são uma nova 
geração, que dentro de poucos anos assumirá 
os destinos da Comunidade local e como tal, 
também deve passar por eles a construção 
da futura Igreja Paroquial”. Disse que muitas 
gerações dos séculos passados deixaram o seu 
nome gravado nas pedras da “velhinha” Igreja de 
Antas e que era chegada a hora da construção 

de uma nova igreja, apelando aos jovens para 
se empenharem “com amor à camisola” e deixa-
rem o seu nome gravado nas paredes da nova 
estrutura a construir. Já no fi nal da Eucaristia, o 
Bispo Auxiliar de Braga, em tom de despedida, 
recordou mais uma vez que naquele dia os 
jovens iniciaram uma nova vida cristã, referindo 
que uma das marcas do cristão é a missa ao 
Domingo, desafi ando-os a participarem activa-
mente na celebração dominical.

A visita Pastoral iniciou-se no passado dia 23 
da parte da manhã, com visitas às escolas de 
S. Cláudio, Cruzeiro e Lameiras, terminando na 
manhã daquele dia no Centro Social e Comunitá-
rio da AML. No dia seguinte, fez uma visita aos 
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão 
e a alguns doentes, nas suas casas particulares. 
Nesse mesmo dia, ao fi m da tarde teve um 
encontro com todos os que foram crismados e 
reuniu com os membros de todos os Movimentos 
e Obras de Apostolado da Paróquia. 

Natal e a Publicidade

Este Natal será diferente porque haverá 
menos dinheiro para gastar em prendas e 
noutros produtos supérfl uos, afi rmou Maria 
Manuel Pinto, advogada e perita em defesa 
do consumidor, num encontro de refl exão 
sobre o “Natal e a Publicidade” organizado 
em conjunto pela Secção Cultural da AML e 
a LOC/MTC de Antas, no passado dia 30 de 
Novembro nas instalações do Centro Social 
e Comunitário das Lameiras. A interveniente 
referiu que o consumo deve ser orientado no 
sentido do bem-estar das pessoas. No entanto, 
muitas vezes a publicidade cria necessidades 
desnecessárias, a começar nas crianças e a 
terminar nos idosos. Tudo está estudado e 
pensado para que os artigos “falem” com o 
consumidor. Afi rmou que “a mensagem de 
Natal está desvirtuada e que esta época deveria 
ser um tempo de refl exão e revisão de um ano 
a consumir”, para a seguir interpelar: porquê 
consumir de forma diferente no Natal?  

Terminou com uma interrogação perguntan-
do “o que pretendemos valorizar neste Natal, a 
mensagem de um Menino que nasceu pobre 
para dar amor, ou o consumo desenfreado que 
não poupa ninguém e faz endividar as famí-
lias? Os presentes participaram activamente 
neste debate e marcaram novo encontro para 
o dia 2 de Fevereiro sobre o “Endividamento 
das Famílias”.

C. Costa

D. Antonino no Edifício das Lameiras
dialogando com dirigentes da AML
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Especial Natal

Crianças do CATL
em actuação na Festa de Natal

“A Festa de Natal este ano tem 
um sabor diferente, porque apesar das 
dívidas, o Centro Social e Comunitário 
começa a consolidar-se e por isso a 
partir de agora, aqui nas Lameiras, Natal 
será sempre sinal de Festa e gratidão, 
sobretudo para aqueles que ao longo 
destes 22 anos de existência têm ajudado 
esta Associação a crescer e a consolidar 
as suas estruturas”, afi rmou Jorge Faria, 
Presidente da Direcção da AML na aber-
tura da tradicional Festa de Natal. Para 
Jorge Paulo Oliveira, Vice-presidente da 
Câmara Municipal, também presente, na 
qualidade de pai, convidado em nome 
destes, a dirigir algumas palavras aos 
presentes, afi rmou que esta é a festa 
das crianças, das famílias e dos amigos. 
É tempo de esquecer as difi culdades da 
vida e aquelas que vierem no futuro, 
desejando a todos os presentes Boas 
Festas de Natal e Ano Novo. 

Crianças, Jovens e idosos mostra-
ram os seus dotes artísticos

A Festa prosseguiu com actuações 
da “prata da casa” com as seguintes 
interpretações: a canção: «Tlim Tlão» 
interpretada pelos meninos da Creche e 
«Boneco de neve» pelos meninos da sala 
dos três anos do Jardim-de-infância. O 
Centro de Actividades dos Tempos Livres 
(CATL) apresentou uma dança que versou 
o tema do «Natal Africano». Depois, foi 
a vez da sala dos quatro anos do Jar-
dim-de-infância interpretar a canção: «Eu 
hei-de ir ao presépio», seguindo-se nova 
representação do CATL com a peça de 
teatro: «O Aniversário do Sr. Ecoponto», 
entretanto, foram chamados ao palco 
os meninos dos cinco anos do Jardim-

Nas Lameiras Natal é sinal de festa e gratidão
Decorreu no dia 17 de Dezembro nas instalações do Centro Social e Comunitário da Associação de Moradores das 

Lameiras, a tradicional Festa de Natal das crianças das Lameiras e dos utentes do Centro Social. Mais uma vez as 
instalações tornaram-se pequenas para acolher as muitas centenas de crianças, jovens, idosos e respectivos familiares 
que participaram nesta Festa de Natal.

de-infância que interpretaram a canção 
«O pinheirinho de Natal está catita». Por 
sua vez, os idosos do Centro de Dia e 
Lar apresentaram, em conjunto com um 
grupo de crianças do CATL, uma canção 
coreografada intitulada: «No alto daquela 
Serra», seguindo-se o Centro de Animação 
Juvenil com a peça de teatro: «O Sapatei-
ro de Natal» e as turmas de inglês que 
cantaram a canção: «We Wish you a merry 
Christmas». O CATL regressou novamente 
ao palco para interpretar duas danças: 
o «Tango Objection»  e «Show SCENE», 
reaparecendo de seguida o Centro de 
Animação Juvenil, que apresentou ao 
público a Banda “Seven Street hip hop”, 
interpretando: «Quando amamos alguém» 
e «O Pai Natal veio à cidade». 

Cavaquinhos do Liberdade e Acade-
mia Max Woman marcaram presença

A segunda parte da Festa começou 
com a actuação de um grupo de Pais, 
que apresentou uma surpresa aos seus 
fi lhos, interpretando a canção coreo-
grafada com o título «A loja do mestre 
André», que as crianças muito aplaudiram. 
Actuaram ainda a Academia Max Woman, 
da professora Carla Yolanda, com diversas 
interpretações bem concebidas, entre 
elas: «Pega no cabelinho» e «Mamiac». A 
terminar entrou em palco a Orquestra de 
Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube, 
que encantou todos os presentes com as 
suas belas canções e melodias. No fi nal 
foram distribuídas pequenas lembranças 
a todas as crianças. 

O dia terminou com o tradicional 
jantar de Natal, destinado ao pessoal 
dirigente, funcionários e colaboradores, 
que reuniu cerca de 120 pessoas em-
penhadas nos diversos departamentos 
e valências da AML e serviços de apoio 
à Comunidade, quer em acções especia-
lizadas e qualifi cadas, quer em serviços 
de voluntariado. Por sua vez, a festa dos 
idosos teve lugar no dia 23 de Dezembro 
com celebração Eucarística e almoço de 
Natal no mesmo local.

R.

Convívio inter-geracional
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Actualidade

AML prepara implementação
de Sistema Gestão da Qualidade

Com o objectivo de certifi car as valências do CATL e Apoio 
Domiciliário a idosos a AML vai implementar um Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ), para numa segunda fase certifi car 
toda instituição. Para tal, foi estabelecida uma parceria para 
a qualidade entre a Associação de Moradores das Lameiras, 
Associação “Mundos de Vida” de Lousado, Associação Engenho 
de Arnoso, Associação Teatro Construção de Joane, Centro 
Social e Cultural de S. Pedro de Bairro, a Cooperativa Social 
“Recreio do João” de Vermoim, a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão e a empresa Bússola. O projecto intitulado 
“eQualidade” foi aprovado pelo programa comunitário Equal e 
começou a ser implementado no início de Setembro de 2005 
e prolongar-se-á até Agosto de 2007. O sistema terá por base 
a Norma ISO 9001: 2000, suportada em formação específi ca e 
acompanhada por adequada monitorização.

Neste processo irão ser introduzidos passos importantes 
para a implementação de novos procedimentos. Entre eles 
está já instituído um sistema de auto-controlo alimentar, que 
tem a ver com recepção, confecção, higiene e transporte de 
alimentos.

Entre os dias 2 e 5 de Novembro, uma delegação constituída 
por seis pessoas, representantes de seis IPSS do Concelho de 
Famalicão, que estão a implementar o Sistema de Gestão de 
Qualidade (SGQ), deslocaram-se a Cagliari , na Sardenha, Itália 
em visita de trabalho, para observarem no local a implemen-
tação de um processo idêntico em instituições da economia 
social daquela região italiana, tendo visitado Comune di Nuoro, 
o IISFOR API – Istituto do formazione dell’API SARDA.

No decorrer da visita foram efectuadas diversas reuniões de 
trabalho para avaliar o andamento dos três projectos, verifi car 
no terreno a experiência de uma instituição já certifi cada e 
todo o processo que levou a tal certifi cação. Foram delinea-
das algumas prioridades 
comuns às três parcerias 
e programada nova visita, 
que em principio será no 
mês de Março em Fama-
licão (Portugal)

A delegação portugue-
sa era constituída pelo Pre-
sidente da AML Jorge Fa-
ria, Francisco Melo da ATC 
de Joane, Francisco Jorge 
da Câmara Municipal de 
Famalicão, Helena  Correia 
do “Recreio do João”, Lígia 
Amaro do Centro Social de 
Bairro e Lucinda Lopes da 
Engenho.

Criação de novos guias da qualidade
Em 2006 serão fomentadas várias acções de formação 

para dirigentes e pessoal funcionário com a fi nalidade 
de preparar todos os intervenientes neste processo. Está 
prevista a criação de alguns produtos entre eles: a carta 
da qualidade – princípios de orientação da actividade 
das organizações da economia social que articula valores 
do EQUAL e de Cartas Internacionais diversas; o manual 
de procedimentos da qualidade – procedimentos para 
diversos processos (realização, medição, gestão e suporte). 
Cada peça incorpora descrição genérica do procedimento 
e os modos de fazer adoptados nas seis organizações da 
economia social. Haverá ainda um guia de orientação para 
a certifi cação do SGQ em Organizações da economia social 
– uma adaptação dos conceitos e princípios da Norma ISO 
9000 e 9001 à construção do SGQ. Este projecto contempla 
uma transnacionalidade com mais dois projectos europeus, 
um em Itália, o Pró.R.E.S “Progetto Raff orzamento Economia 
Sociale” e outro em França o PASS@LIS, que em conjunto 
formam o chamado “triângulo de ouro”.

Delegação do “eQualidade” esteve em Itália
em visita de trabalho

Qualidade na Economia Social
A fi m de dar a conhecer ao público esta iniciativa e 

fomentar a gestão da qualidade, realizou-se no passado 
dia 22 de Novembro no Auditório da Casa das Artes, em 
Vila Nova de Famalicão, um Seminário sobre “Qualidade na 
Economia Social”. No âmbito deste Seminário estiveram em 
Vila Nova de Famalicão diversos peritos da Economia Social, 
quer a nível Nacional e internacional. Uma delegação de 
França, esteve no dia 21 de Novembro no Centro Social e 
Comunitário das Lameiras, para uma troca de experiências 
entre as duas instituições.

(Ver página 8)
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Actualidade

No Plano de Acção e Actividades fo-
ram aprovados os planos das valências de 
Berçário, Creche, Jardim-de-infância, Centro 
de Actividades dos Tempos Livres, o CEAJ 
– Centro de Estudos e Animação Juvenil que 
foi reestruturado, permitindo uma resposta 
mais adequada aos muitos problemas que se 
colocam aos pais, com fi lhos adolescentes e 
jovens em idade escolar. Este Centro acolhe 
alunos de qualquer escola da área urbana da 
cidade de Vila Nova de Famalicão, fornecendo 
refeições e o meio de transporte adequado. 
Seguem-se as valências de idosos, com Centro 
de Dia, Apoio Domiciliário e Lar, como resposta 
às solicitações das pessoas mais idosas que 
são tratadas com muito amor e carinho por 
todos quantos trabalham no Centro Social e 
Comunitário.

Diversifi car a oferta Social, Cultural
e Desportiva à cidade

O Departamento da Acção Social, a funcionar no Edifício 
das Lameiras, é constituído pelo Gabinete Social para aquele 
Edifício, o Gabinete de Apoio à “Casa Abrigo” e ainda o ser-
viço social descentralizado da Segurança Social, para apoio 
aos habitantes de Antas e Calendário, com um Gabinete de 
Atendimento e Acompanhamento Social.

No plano são também apresentadas as diversas activi-
dades culturais a realizar no decorrer de 2006 onde, entre 
outras, consta o 10.º Sarau Cultural, a Festa da Páscoa e 
as actividades do Grupo TELA – Teatro Experimental das 
Lameiras, com um projecto de qualifi cação e diversifi cação 
da oferta cultural que a AML oferece a toda a cidade ten-
do programado, para ano 2006, a exibição de duas peças 
de teatro: uma para o público geral, A Invenção do Amor, 
de Daniel Filipe e outra para o público infantil, Serafi m, 
o Espantalho, de Sidney Pinto Guedes e Margareth Silva 
Rocha Cavalcante. O Boletim Cultural continuará com a sua 
edição trimestral.

As actividades desportivas também não foram esquecidas, 
porque o desporto continua a ser uma das melhores tera-
pias para ocupar os tempos livres dos jovens e, ao mesmo 
tempo, fomentar a cidadania, a convivência, a solidariedade 
e a preservação do Meio Ambiente. A AML irá continuar a 
participar nos campeonatos concelhios de futebol de salão 

Plano e Orçamento para 2006 aprovados por unanimidade

“Crescer com os outros – Amar a natureza”

e respectiva taça, com a equipas de, iniciados, juvenis e 
seniores; ao nível da Pesca Desportiva, continuará a investir 
na formação e iniciação de jovens pela pesca desportiva, 
fomentará a aprendizagem na construção do seu próprio 
instrumento de pesca e serão promovidas acções formativas 
sobre: a pesca no rio, nas barragens, no mar, conhecimen-
tos das espécies, épocas, captura e a preservação do meio 
ambiente. Serão continuadas as actividades com o Andebol 
e fomentada a escola de Andebol a funcionar no Pavilhão 
das Lameiras. Desenvolverá outras modalidades que vão 
desde o Atletismo, Basquetebol, Voleibol, Badmington e o 
Ténis de Mesa.

Reabilitação do Edifício das Lameiras
Para 2006 estão previstas diversas intervenções, descritas 

num quadro de actividades apresentadas aos associados e 
ainda: a preservação da reabilitação do recinto do Edifício 
das Lameiras, como espaço de encontro e bem-estar da 
população residente. Prevê-se a remodelação do Parque 
Infantil, a impermeabilização de patamares e a substituição 
de diversas lajes das bermas dos patamares que ameaçam 
ruir. Espera-se que a Câmara construa a prometida passagem 
superior para peões na Av. M. Humberto Delgado. Por fi m, 
a direcção realizará diversas reuniões de moradores por 
patamares para resolver assuntos pontuais.

A Direcção da AML

“Crescer com os outros – Amar a natureza”, vai continuar a ser o principal objectivo do projecto educativo da Asso-
ciação de Moradores das Lameiras no ano de 2006, assim determinou a Assembleia Geral da AML, reunida no passado 
dia 14 de Novembro de 2005. Os Associados aprovaram por unanimidade, a proposta de Plano e Orçamento para 2006, 
apresentada pela Direcção, que prevê para custos e perdas 1.401.497,05 €, antevendo idêntica receita para cobrir as 
despesas previstas. O orçamento de investimentos contempla 222.000,00 €, prevendo-se fi nalmente, com a colaboração 
do Município de Famalicão, a construção de 15 habitações T0 e a reformulação das antigas instalações.
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Desporto

O marroquino El Kalaj, do Cyclones, e Cláudia Pereira, do 
Sporting de Braga, foram os grandes vencedores do VI Famalicão-
Joane, que se realizou no passado dia 23 de Outubro, através 
da Estrada Nacional 206 (Famalicão-Guimarães). Colectivamente, 
o triunfo foi para o Núcleo de Atletismo de Joane. A prova, 
organizada pela Associação Teatro Construção (ATC) com o 
apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, con-
tou com a presença de 1100 atletas, que percorreram os 12 
quilómetros do percurso na presença de muito público. Antes 
do Famalicão-Joane realizou-se a III prova passeio Vermoim-
Joane à qual aderiram 4100 pessoas. Nesta prova participaram 
personalidades públicas do Governo e da Autarquia, destacan-
do-se o Secretário de Estado do Desporto Laurentino Dias e 
o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Paulo Oliveira, 
que se congratularam com a iniciativa da ATC.

 5200 pessoas no Famalicão-Joane e no Vermoim-Joane

Atletismo

 Andebol GDAML aposta nas camadas jovens
A Associação de Moradores das Lameiras através do seu Grupo Desportivo, com o apoio da Associação de Ande-

bol de Braga e Federação de Andebol de Portugal tem vindo a praticar e desenvolver o Andebol no Concelho de V. 
N. de Famalicão, com formação de Atletas nos escalões de BAMBIS, MINIS e INFANTIS. Na presente época desportiva, 
esta Associação já realizou vários encontros na categoria de Minis, tendo a seu cargo a organização de várias jornadas, 
sendo a próxima no dia 08 de Janeiro de 2006, no Pavilhão das Lameiras, entre as 14,30 e 17,00 horas, referente à 2ª 
Onda – 4ª Jornada, com as Equipas das Lameiras, Ronfe e  Maiastars. Na categoria de Bambis, a presença do GDAML 
foi constante nas várias concentrações de encontros Regionais de Bambis e Festands, tendo também a seu cargo e con-
forme sorteio e calendário ofi cial a realização das concentrações agendadas para o mês de Março de 2006, a efectuar 
no Pavilhão das Lameiras.

O calendário das provas ofi ciais, teve início em 20 de Novembro de 2005 (TORNEIO REGIONAL DE MINIS) com o 
último jogo marcado para 14 de Maio de 2006, seguindo-se o ENCONTRO FINAL REGIONAL. Na calendarização dos jogos 
dos ENCONTROS REGIONAIS DE BAMBIS, a primeira jornada efectuou-se no Pavilhão do Desportivo Francisco Holanda 
(Guimarães) no mês de Novembro e prosseguirá, por outras localidades até Maio de 2006. Américo Rodrigues

Lameiras no
“Joane dos Pequeninos”

O Grupo Desportivo da AML tem participado em várias 
provas de atletismo, com destaque para as camadas jovens. 
Participou no VI FAMALICÃO – Joane dos Pequeninos, com 
Atletas nos escalões de Minis e Benjamins, femininos e mas-
culinos, tendo obtido as seguintes classifi cações: Por equipas 
– Minis Masculinos –  3º -Lugar - 86 Pontos. Individual 
– Minis Masculinos -   8º - Lugar  – Hugo Ribeiro

13ª S. Silvestre da Pequenada 
Realizou-se na Foz do Douro, no Porto, no passado dia 17 

de Dezembro a 13.ª S. Silvestre da Pequenada. O GDAML esteve 
presente e obteve os seguintes resultados: Individual – Pinguins 
– 10º Lugar – Hugo Ribeiro; 15º Lugar – Zé Pedro.

III S. Silvestre da Juventude
No dia 31 de Dezembro o GDAML participará na III S. 

Silvestre da Juventude em Castelões, com equipas de Minis 
– Benjamins /Femininos / Masculinos, a organização é da 
Associação Desportiva de Castelões.

Américo Rodrigues



7Lameiras________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7

Lameiras Notícias

OBRAS NAS LAMEIRAS PROSSEGUEM A BOM RITMO
Apesar de algum atraso inicial, devido ao tempo chuvoso 
que se fez sentir, as obras de requalifi cação do espaço en-
volvente ao Edifício das Lameiras, prosseguem a bom ritmo. 
Brevemente será possível estacionar novamente junto aos 
blocos habitacionais voltados para a Av. Marechal Humberto 
Delgado. Começam já a tomar forma os novos passeios, 
iluminação e espaços verdes.

ÓPERA ELECTRÓNICA OUR AURA HOUR NA CASA DAS ARTES
No passado dia 1 de Novembro foi apresentada na Casa das 
Artes de Famalicão a Ópera electrónica Our Aura Hour. Este 
espectáculo é um trabalho de Kevin Blechdom e Planning-
torock e foi 
estreado este 
ano em Ber-
lim. Criando 
vídeo, «per-
formance», te-
atro e, claro, 
música, esta 
“ópera electró-
nica hiperac-
tiva” contém 
a i n d a  u m a 
série de peças criadas propositadamente para o projecto. 
Harmonias vocais em duo, sapateado, laptops, banjo ou 
um corpo de baile em vídeo, foram alguns dos elementos 
deste evento, que foi recentemente apresentado também 
em Londres.  Das mais carismáticas e produtivas fi guras da 
sempre produtiva e hiperactiva cena electrónica californiana, 
a par de Matmos, Kid 606, Blevin Blectum ou Lesser, Kevin 
Blechdom regressou a Portugal onde apresentou o seu 
novo álbum, «Eat My Heart Out», editado pela Chicks On 
Speed. Se o seu trabalho, especialmente no contexto de 
uma actuação, sempre se pautou por uma forte componente 
performativa teatral, «Eat My Heart Out» leva essa tendência 
até ao campo da ópera electrónica, arriscadíssima iniciativa 
que completou com todo o sucesso.

CELEBRAÇÕES DO DIA DO IDOSO
O Centro Social e Comunitário da Associação de Moradores 
das Lameiras, celebrou o “Dia do Idoso” no passado dia 
3 de Outubro. Da parte da manhã realizou-se um desfi le 

de moda pelos alunos 
estagiários da Escola 
Profi ssional CIOR de Vila 
Nova de Famalicão, com 
materiais reciclados e da 
parte da tarde foram 
apresentadas pelos ido-
sos das valências de Lar, 
Centro de Dia e Apoio 
Domiciliário, danças e 
cantares ao desafi o.

MAESTRO VITORINO D’ALMEIDA
COMENTOU CONCERTO EM SEIDE
O Maestro António Vitorino d’Almeida e os pianistas Luís 
Magalhães e Nina Schumann estiveram no passado domingo, 
11 de Dezembro,  no Centro de Estudos Camilianos num 
concerto comentado. Organizado pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, no âmbito das actividades do 

Centro de Estudos Camilianos. Este foi o primeiro de um 
ciclo de três concertos comentados, que levará a S. Miguel 
de Seide prestigiados nomes do panorama musical nacional 
e internacional. A dupla, constituída pelo pianista português 
Luís Magalhães e a pianista sul-africana Nina Schumann, 
produziu um concerto onde a música e a narrativa estive-
ram em constante paralelismo. O espectáculo foi dividido 
em duas partes, na primeira foram interpretadas obras dos 
compositores Fryderyk Chopin e Franz Liszt e na segunda 
de Sergei Rachmaninoff . A expressividade dos pianistas e os 
comentários do maestro Vitorino d’Almeida, excelente comu-
nicador e um profundo conhecedor de música surpreenderam 
o público pela novidade e qualidade do concerto.

CRIANÇAS DA ESCOLA SEDE N.º 1 CONVIVERAM
COM OS IDOSOS DAS LAMEIRAS
No passado dia 15 de Dezembro as crianças da Escola Primária 
Sede n.º 1 de Vila Nova de Famalicão, conviveram durante 
a manhã com os idosos do Centro de Dia e Lar do Centro 
Social e Comunitário das Lameiras. Acompanhadas pelas suas 
professoras as crianças entoaram diversos cânticos de Natal, 
que os idosos muito sensibilizados agradeceram. No fi nal 
deixaram um lindo  CD com as suas melodias e levaram ca-
lendários de bolso da AML e algumas recordações do Centro 
Social para a sua escola. Bem hajam por esta iniciativa.

FÉRIAS DESPORTIVAS E CULTURAIS  NATAL 2005
Desporto, teatro, música, circo, cinema e muita animação 
foram algumas das prendas que a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão preparou para oferecer a todas as 
crianças que frequentam as escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico do concelho, durante as férias de Natal. A iniciativa, 
promovida pelo pelouro do Desporto da autarquia, decorreu 
entre 19 e 22 de Dezembro, e pretendeu proporcionar aos 
mais novos uma ocupação saudável dos seus tempos livres. 
Nela participaram também as crianças do CATL da AML. Das 
diversas iniciativas realizadas, merecem especial atenção, as 
actividades desportivas que, decorreram, diariamente, no 
Pavilhão Municipal, como o futebol, badminton, andebol e 
basquetebol. Referências ainda para a natação, a dança, a 
exibição do Circo Marimbondo, na Casa das Artes, e para 
a actuação do Coro Infanto-Juvenil Padre Salvador Cabral, 
no Centro Cívico de Famalicão. 

FESTA DE S. MARTINHO
Realizou-se no passado dia 11 de Novembro a tradicional 
festa de S. Martinho. Desde o preparar as castanhas e as 
embalagens para levar aos idosos do Apoio Domiciliário, 
em diversos locais da 
cidade e arredores, foi 
uma azáfama partilha-
da por todos. O forno 
da instituição assou a 
maioria das castanhas, 
no entanto, uma outra 
parte foi assada numa 
fogueira, no recinto de 
jogos do Centro Social, 
onde crianças e idosos partilharam a alegria de tempos que 
já lá vão (para os idosos) e a novidade da fogueira (para os 
mais novos), sinal de que a alimentação não aparece nas 
mesas por acaso. No fi nal não faltaram as caras enfarruscadas, 
como de sinal e alegria pela convivência intergeracional. 



A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em conjunto com seis instituições sociais do concelho, onde se inclui 
a Associação de Moradores das Lameiras, promoveram no passado dia 22 de Novembro, na Casa das Artes, um Seminário 
Internacional dedicado ao tema “Qualidade na Economia Social”. 

 A iniciativa contou com a presença de diversos especialistas nas áreas da economia social e da qualidade nas empre-
sas sociais. O Seminário inseriu-se no âmbito do projecto “eQualidade”, fi nanciado pelo Programa de Iniciativa Comunitária 
EQUAL, que visa a qualifi cação de empresas e instituições da economia social. O projecto “eQualidade” será desenvolvido 
entre 2005 e 2007 e tem como principais objectivos testar o método de implementação participada de Sistemas de Gestão 
da Qualidade em instituições da economia social; certifi car pelo menos uma valência em cada uma das seis organizações 
parceiras e instaurar uma dinâmica de cooperação entre as IPSS interessadas na melhoria da qualidade, entre outros.

Certifi car a qualidade
Numa altura em que surgem, cada vez mais, novas exigências para o cumprimento de requisitos legais, na certifi cação 

de qualidade na área social, o seminário acolheu essencialmente a técnicos e dirigentes, de creches, jardins de infância, 
centros de actividades de tempos livres, serviços de apoio domiciliário, lares de idosos e similares, preocupados com a 
melhoria da qualidades dos serviços prestados. Foi apresentada a experiência do projecto “Plano Avô” (uma das iniciativas 
pioneiras em Portugal), a experiência de um projecto EQUAL na qualifi cação de empresas da economia social e experiên-
cias levadas a cabo em França e Itália. Em Vila Nova de Famalicão, o projecto “eQualidade” é promovido em parceria pelo 
município, pela Associação de Moradores das Lameiras, Associação Teatro Construção, Centro Social e Cultural de S. Pedro 
do Bairro, Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, Mundos de Vida – Associação para a Educação 
e Solidariedade, Recreio do João – Cooperativa de Solidariedade Social e Bússola – consultores.

De igual para igual
Sob o lema “Igual para igual”, o Equal é um programa a decorrer nos vários países da União Europeia, que pretende, 

por intermédio de projectos experimentais, promover o surgimento de inovações que melhorem os processos de inserção 
no mercado de trabalho, as competências técnicas das organizações e as políticas de emprego, formação profi ssional e 
políticas sociais. As seis instituições de economia social que serão objecto da implementação do Sistema de Gestão da 
Qualidade distribuem-se por seis freguesias do concelho: Bairro, Joane, Antas, Vermoim, Lousado e Arnoso Santa Maria. 
Este projecto envolverá ainda cerca de mais doze instituições de solidariedade social provenientes de outras freguesias do 
concelho, inserindo-se nas dinâmicas da Rede Social e do seu Plano de Desenvolvimento Social.  

J.M.


