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De vez enquanto aparecem novos 
brinquedos motorizados,  para crianças 
e jovens, que só podem ser utilizados 
na rua. Entre eles, apareceram recen-
temente as novas trotinetes movidas 
a motor de gasolina que incomodam 
tudo e todos. Para além de ser um brin-
quedo caro, que só pode ser adquirido 
por quem dispõe de dinheiro para o 
efeito, torna-se arriscado para todos os 
transeuntes, principalmente crianças, 
que brincam nos passeios, parques e 
recintos, por onde esses perigosos veí-
culos circulam, dada a alta velocidade 
que atingem.

As crianças e jovens que neles se mo-
vem, não respeitam os sinais de trânsito, 
normalmente não utilizam protecções 
na cabeça e, em caso de acidentes ou 
atropelamentos, que possam provocar 
danos irreparáveis nos sinistrados, tam-
bém não existem quaisquer garantias 
de que haja seguro que cubra tais riscos. 
Por outro lado, emitem barulhos ensur-
decedores que contrariam a lei do ruído, 
poluem o ambiente com a emissão de 
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gases para a atmosfera, incomodam os 
residentes, perturbam a ordem pública 
e prejudicam o meio envolvente.

Os pais são os primeiros respon-
sáveis pelo comportamento dos seus 
utilizadores. Apesar de avisados para 
as consequências nefastas destas tro-
tinetes, continuam a dar cobertura a 
situações de ilegalidade moral, junto 
da população dos locais onde habitam, 
não cumprindo regras, pondo em causa 
o civismo e a boa educação.  As autori-
dades também se têm descuidado com 
estas situações, refugiando-se, algumas 
vezes, em questões de legalidades du-
vidosas. Mas o que é mais importante? 
a inexistência de leis que previnam tais 
situações, que tolhem os passos de quem 
tem obrigação de actuar, ou a preserva-
ção da vida humana? Quando acontecer 
uma desgraça, deitam-se contas à vida, 
culpam-se inocentes e chora-se com 
revolta os mortos. São vidas que estão 
em perigo, a reclamar uma intervenção 
urgente das nossas autoridades.

José Maria C. Costa

Editorial

As trotinetes do descontentamento
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Paróquia de Antas recomeçou novo ano Pastoral
A Paróquia de S. Tiago de Antas preparou o novo ano pastoral, com uma série de iniciativas. A 
primeira ocorreu no passado dia 18 de Setembro com uma Reunião Geral de Catequistas, para 
preparar o novo ano catequético e depois, na semana seguinte o Curso Bíblico que decorreu de 21 
a 24 de Setembro, conforme notícia noutro local.

Mais um ano de Catequese
A Catequese Paroquial recomeçou no primeiro fi m de semana de Outubro, com os vários anos a funcio-
narem no Salão Paroquial e também no Edifício das Lameiras, nas antigas instalações do Centro Social. 

Grupos apostólicos iniciam actividade
Os diferentes grupos de Apostolado que existem na Paróquia começaram já com as suas actividades. 
Conferência Vicentina, Grupos de Jovens, MAAC, JOC e LOC/MTC estão já no terreno com as suas 
actividades dirigidas para os meios onde actuam.

Conselho Pastoral Paroquial reúne em Outubro
Em princípio, ainda durante o mês de Outubro, reunirá o Conselho Pastoral Paroquial para, entre 
outros assuntos, elaborar o Plano de Acção Pastoral da Paróquia para 2004-2005.

Como estava anunciado decorreu no 
Salão Paroquial de Antas,  de 21 a 25 
de Setembro a 3a. Semana Bíblica desta 
Paróquia. Orientada pela mesma equipa 
dos anos anteriores, coordenada pelo 
Padre Frei Luís dos Missionários Capu-
chinhos de Barcelos com a  preciosa 
colaboração do Sr. Moreira e D. Rosa. Os 
trabalhos desta semana foram centrados 
na fi gura de S. Mateus Evangelista. Para 
além de possibilitar aos cerca de quatro 
dezenas de participantes um conheci-
mento mais profundo do Evangelho de 
S. Mateus, também ajudou a preparar a 

3.ª Semana Bíblica foi um êxito

entrada no novo ano litúrgico que se 
aproxima, cujos textos serão dedicados 
a este Evangelista. A Semana encerrou 
com uma eucaristia, muito participada 
pelos presentes. No fi nal, realizou-se 
um convívio/partilha com as iguarias 
que cada um colocou sobre a mesa 
que se tornou de todos. Valeu a pena 
esta semana. Aqueles que participaram 
adquiriram novos  conhecimentos e 
certamente fi caram melhor preparados 
para intervir como cristãos no mundo 
e na Igreja.
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Teve lugar entre os dias 16 a 22 de Agosto mais um Campo de Férias, Formação e Ocupação de Tempos Livres dos jovens, 
organizado pelo Centro de Animação Juvenil da Associação de Moradores das Lameiras com o apoio do Programa Férias em 
Movimento do IPJ. Este campo realizou-se em Soutelo – Vila Verde, na Quinta de Sto. António e nas novas instalações 
do Centro de Animação do Centro Social e Comunitário das Lameiras. Esta actividade 
tinha como objectivos levar «cada um a Fazer a Diferença», que deu o título 
à iniciativa «Fazer a Diferença – Ir além de Nós».

Com cerca de 30 partici- pantes o campo tornou-se em 
algo de extraordinário, para quem nele participou. 
Nem mesmo o mau tempo que se fez sentir 
naqueles dias serviu para atrapalhar, muito 
pelo contrário, uniu ainda mais as equipas e 
o grupo em geral. Todos se recordarão 
futur amente do Ride entre Soutelo e 
Prado à chuva que ninguém conseguiu ter-
minar, da construção de fortalezas, “guerra 
entre cavaleiros” e os momentos de refl exão 
intensos. As emoções ilustradas no “Diário de 
Campo” foram bem a prova da satisfação geral 
de todos os jovens que nele participaram. Na memória 
de todos perdurará os jogos nocturnos, o jantar de gala, as 
tardes radicais bastante diferentes de tudo o que os jovens já haviam 
experimentado. Neste campo o simbolis- mo assumiu uma vertente fundamental com 
as bandeiras e estandartes de equipa, os gritos de guerra e a própria estrutura interna que cada grupo 
estabeleceu com a eleição do seu líder e a defi nição de regras próprias. É nestas alturas que os jovens fazem amigos de todo 
o sempre. Fica a expectativa do próximo que há-de vir, provavelmente melhor que este, certamente diferente. O futuro assim 
o dirá... por fi m uma palavra muito especial para os animadores e para toda a equipa técnica, foram excelentes!

Abraão Costa

Fazer a diferença – Ir além  de Nós 
30 jovens em Campo de Férias e Formação

O Dia Mundial do Animal é comemorado há bastantes 
anos, em diversos países. Tem como objectivo sensibilizar 
os cidadãos, e sobretudo as populações mais jovens, para 
um conjunto de questões relacionadas com os animais do-
mésticos e com as  espécies em via de extinção, ajudando 
assim a criar comportamentos responsáveis e correctos. Em 
Famalicão, este dia foi assinalado em 3 e 4 de Outubro 
passado, pelo Centro de Estudos e Actividades Ambientais 
(CEAB) do Município, em parceria com a Liga Portuguesa 
dos Direitos dos Animais (LPDA), com a realização de 
um conjunto de actividades de carácter lúdico-pedagógico, 
destinadas a sensibilizar a população mais jovem. O Cen-
tro de Animação Juvenil da AML, marcou presença nesta 
actividade e deu o seu contributo nas diferentes iniciativas 
promovidas a favor dos animais. O Boletim Cultural registou 
a opinião e breves conselhos de alguns dos jovens que 
participaram neste evento:
• Typhanie Maciel (CAJ): “...as pessoas que têm animais 
devem assumir o compromisso de os tratar bem...”
• Rui Martins (CAJ): “...os animais quando são abandonados 
tornam-se incapazes de sobreviver sozinhos...” 
• Daniela Braga (CAJ): “...deve-se tratar bem os animais, 

Jovens aprendem a tratar bem os animais
assegurar o seu bem estar...”
• José Pedro Carvalho (CAJ): “...os animais também precisam 
amor e carinho...”
• Alexandre Gomes (A.T.L.): “...os animais não são brin-
quedos, mas podem tornar-se numa fi el companhia se os 
tratares bem...”

Carlos Vilela

Os animais não podem ser motivo
de desavenças entre vizinhos.

É sempre bom tratar bem os animais e 
prestar-lhes todos os cuidados inerentes à 
sua higiene. O que não podemos concordar, 
é que estes circulem com liberdade nos es-
paços comuns dos edifícios, ruas, parques e 
jardins, conspurcando-os com os seus dejectos, 
pondo em causa a sáude pública e o meio 
ambiente.
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A Comissão Social Inter-freguesias de Antas e Calendário da Rede Social, 
reuniu no passado dia 20 de Setembro no Centro Social D. Maria Gomes 
Oliveira, na Paróquia de Calendário. No fi nal da reunião decidiu tornar 
publico algumas preocupações com a realidade existente nestas duas fre-
guesias da área urbana da cidade de Famalicão. A Comissão concluiu que 
faltam casas a preços acessíveis para as famílias mais pobres, sobretudo 
para alugar. Verifi cou ainda que muitas casas de renda social pertencentes 
à Autarquia e à Igreja estão ocupadas, há muitos anos, por gente com 
um nível de vida que já não tem a ver com a pobreza, impedindo deste 
modo, que outras famílias com poucos recursos económicos recorram a 
este tipo de habitação;
Constata-se ainda, que no apoio domiciliário prestado a idosos muito po-
bres, por algumas das instituições que fazem parte desta Comissão, que as 
suas habitações estão degradadas e sem casas de banho adequadas, tendo 
que ministrar os cuidados de higiene na cozinha ou noutra dependência 
da habitação, sem o mínimo de condições;
A Comissão apela à Câmara Municipal para que programe um maior 
investimento na habitação social para arrendamento, a fi m de benefi ciar as 
famílias mais pobres. Propõe que seja revisto o regulamento de atribuição 
de casas com rendas sociais, de forma a facilitar a transferência de pessoas 
que vivem sozinhas em casas com grandes dimensões, para outras mais 
pequenas e possibilitar a transferencia de famílias mais numerosas, para 
casas com mais espaço. 

José Maria C. Costa

AML foi agraciada pela
Câmara Municipal de Famalicão

A Associação de Moradores das Lameiras 
foi agraciada pela Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, no passado dia 
9 de Julho de 2004, com a medalha de 
Mérito de Benemerência do Município, 
“reconhecendo o seu contributo precioso 
para a promoção da acção social em prol 
dos grupos socialmente mais vulneráveis 
da nossa comunidade, bem como na me-
lhoria das condições sócio-habitacionais da 
população do Complexo Habitacional das 
Lameiras”.

Na sua reunião de 23 de Junho a Câmara Municipal tinha 
decidido atribuir diversos galardões a instituições e personali-
dades do Concelho, para assinalar o Dia da Cidade que foi 
comemorado no passado dia 9 de Julho de 2004. Entre os 
agraciados fez parte a Associação de Moradores das Lameiras, 
que celebrou recentemente os seus 20 anos de existência, como 
foi largamente noticiado no Boletim Cultural anterior. 
Numa sessão solene, presidida pelo Presidente da Câmara, 
Arquitecto Armindo Costa, realizada na Casa das Artes, com o 
Auditório quase repleto, as instituições e personalidades, foram 
sendo chamadas, uma a uma, para receberem os respectivos 

galardões. Em nome da Associação de Moradores das Lamei-
ras, recebeu a medalha, o seu Presidente da Direcção, Jorge 
Manuel Ribeiro Faria. Na altura, proferiu algumas palavras de 
agradecimento à Câmara Municipal por ter reconhecido o tra-
balho desenvolvido por esta Associação nos últimos 20 anos, 
acabados de celebrar. Por fi m, dedicou a medalha a todos 
os membros dos Corpos Gerentes que no decorrer da sua 
história se dedicaram e empenharam para que esta Associação 
atingisse tão levado nível. Recordou ainda, todos os associados, 
beneméritos e o pessoal funcionário que se têm dedicado de 
alma e coração às causas desta Associação.

Jorge Faria em nome da AML
agradece a condecoração

Faltam casas de renda acessível em Antas e Calendário



5Lameiras________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

A c t u a l i d a d e  A c t u a l i d a d e  A c t u a l i d a d e  A c t u a l i d a d eActualidade

É preciso poupar a água
No entanto, a AML alerta para a necessidade de se poupar 
a água. Acrescenta, que não deve fi car a ideia de que por 
esta ser mais barata se possa gastar mais e propõe que esta 
medida seja acompanhada de outras iniciativas que ajudem as 
pessoas a poupar água.  É urgente que os cidadãos reconheçam 
e divulguem que a água é um bem precioso e precisa de ser 
poupada  para que todos possam usufruir deste precioso líquido 
com mais qualidade e a preços acessíveis. Para tal, acrescenta, é 
necessário um investimento maior na protecção das nascentes, 
dos rios, dos lençóis freáticos e fontanários públicos. O que se 
passa nas ribeiras e rios que nascem ou cruzam o Concelho 
de Famalicão, a este nível é deveras alarmante. Ainda existe 
um longo trabalho a fazer, para que os peixes possam voltar 
aos leitos dos rios, a população possa desfrutar de águas e 
praias fl uviais limpas e com qualidade. 

Zona nascente da cidade infectada
com cheiros nauseabundos
Os cheiros nauseabundos que a população da zona nascente 
da cidade e os utentes do Centro Social, do Jardim de Infân-
cia, da Escola Básica e da Escola Superior de Saúde, têm que 
suportar em determinados dias da semana, logo pela manhã, 
fruto de descargas ilegais de detritos,  feitas ao raiar do dia, 
provenientes de cisternas anónimas, fossas particulares e indus-
triais, para os rios Talvai e Pelhe, não auguram nada de bom 

AML congratula-se com o preço da água
para famílias mais pobres

A Direcção da Associação de Moradores das Lameiras, em Nota distribuída à Comunicação So-
cial congratulou-se com a medida anunciada pela Câmara Municipal de Famalicão em baixar o 
preço da água para as famílias mais numerosas e com poucos recursos económicos e também 
as IPSS, alterando o Regulamento de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, 
fazendo baixar o preço destes serviços.  Espera que os habitantes do Aglomerado Habitacional 
das Lameiras, onde vivem bastantes famílias com poucos recursos económicos, recorram a tão 

importante medida. Tudo o que poder ser feito para minorar os gastos destas famílias, contribui-
rá, certamente, para o seu desenvolvimento social e será uma pequena ajuda  para o desapareci-

mento de algumas situações de extrema pobreza.

para  a defesa e preservação dos cursos de água da cidade. 
Urge a tomada de medidas que protejam os cursos de água 
destes atentados à saúde pública.

Separação e reciclagem dos lixos
deve ser implementada
Outra campanha a solicitar mais dinamismo, relaciona-se com a 
separação e reciclagem dos lixos domésticos. Já foi percorrido 
um grande caminho a este nível, mas não chega! Ainda se vê 
com frequência, nos sacos mal fechados dos lixos colocados 
nas ruas (alguns fora de horas) para recolha dos serviços 
municipalizados, muitas garrafas de vidro, latas, jornais, plásticos, 
entre outros, que podiam e deviam ser separados em casa e 
colocados nos ecopontos.  A este nível as associações e escolas 
podem desempenhar um importante papel em cooperação com 
a Câmara Municipal e o Ministério do Ambiente. 
A Associação de Moradores das Lameiras tem desenvolvido 
nos últimos anos um trabalho de sensibilização da população 
para as questões ambientais. No ano em curso está a desen-
volver um Plano de Acção que tem por título: “Desenvolver 
a Solidariedade – Preservar o Meio” estando na disposição 
de continuar a dar o seu contributo para a defesa do meio 
ambiente, colaborando com a autarquia e outras entidades 
envolvidas nesta dinâmica.

Jorge Faria

É urgente proteger os cursos de água que cruzam a nossa cidade
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A inauguração esteve a cargo do Secretário de Estado da 
Juventude, Pedro Duarte, que se fez acompanhar pelo Gover-
nador Civil de Braga, José Araújo, e pelo presidente da Câmara 
de Famalicão, Armindo Costa, entre outras individualidades. A 
sua presença e teve como objectivos valorizar a intervenção 
das colectividades e ampliar os seus efeitos na construção de 
uma cidadania mais activa. Depois de uma guarda de honra 
apresentada pelos Escuteiros de Antas, o Governante visitou 
todos os stands. Ao visitar os stands das Lameiras, foi informado 
pelo Presidente da Câmara do dinamismo da Associação de 
Moradores das Lameiras e do trabalho desenvolvido quer no 
Complexo Habitacional quer no Centro Social, tendo fi cado 
bem impressionado com o trabalho desta Associação. Por 
sua vez o Presidente da AML, Jorge Faria, ofereceu a Pedro 
Duarte a placa comemorativa dos 20 anos desta Associação 
– “dois edifícios uma só Associação”. 
Uma experiência que deveria ser repetida no país
O Secretário de Estado elogiou a dinâmica associativa existente 
no Concelho e manifestou o desejo de que este evento sirva 
de exemplo para outras iniciativas a desenvolver no país. Por 
seu lado, o presidente da Câmara sublinhou as melhorias 
verifi cadas em relação ao ano passado, nomeadamente no 
que diz respeito ao aproveitamento do espaço, e mostrou-
se contente pela elevada adesão de associações, revelando 
o “pulsar do Concelho”.  Uma outra novidade foi a Feira 
de Formação e Emprego que foi muito procurada pelos 
jovens, que assim puderam tomar contacto com as ofertas 
em matéria de emprego e ocupação dos tempos livres por 
parte de algumas empresas de recursos humanos, instituições 
educativas e centros de formação locais. Na mesma data esteve 
no local uma unidade móvel da Fundação para a Divulgação 

AML presente na II Festa do Associativismo
e da Juventude com dois stands

Entre 17 e 19 de Setembro passado, a Associação de Moradores das Lameiras esteve representada com 
dois stands na II Festa do Associativismo e da Juventude. Destes, um foi dedicado às actividades sociais e 
culturais e outro dedicado ao desporto. Esta Festa, que se realizou no antigo campo da feira, contou com 

a presença de cerca de 130 associações locais.

das Tecnologias de Informação (FDTI) que depois percorreu 
algumas localidades do concelho com o objectivo de divulgar 
e promover produtos e serviços da FDTI. 
Grupo TELA esteve presente
Quanto à animação cultural, foi desenvolvido um programa com 
a participação das diferentes associações. O Grupo de Teatro 
TELA, da Associação de Moradores das Lameiras actuou na 
tarde do dia 18., apresentando a nova peça denominada “O 
João porcão” , que tem como actores principais: João Porcão 
– Daniel Rego; Chiquinho – Mónica Carvalho; Chicão – Gui-
ma; Capitão Porcão – Denise Camposinos; Capitão Sabonete 
– Carla Sant’ana Faria; Voz da Mãe – Denise Camposinos. 
Figurantes: Carla Nogueira, Miguel Sampaio, Judite Borges e 
Raquel Dinis. Música e arranjos: Duarte Sousa Coutinho e 
Tela. Adereços e guarda roupa: Tela e Albertina Vilela. Autor: 
André Faxas. Encenação: António D’Abreu Araújo.

Grupo Desportivo tem 
novos responsáveis
A Direcção nomeou responsável pelo Grupo Despor-
tivo, para a Área do Futebol de Salão, o Associado, 
António Ferreira da Silva, em colaboração com Américo 
Joaquim da Silva Rodrigues, que já vinha assumindo 
outras funções, entre elas na área do andebol e pesca 
desportiva. A nova época desportiva inicia-se durante 
o mês de Outubro. 

Secretário de Estado da Juventude e Presidente da Câmara
dialogam com os responsáveis da AML

junto dos respectivos stands

Jorge Faria, Presidente da AML
oferece a Pedro Duarte, Secretário de Estado
da Juventude a placa comemorativa
do 20.º Aniversário
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Colónias balneares foram um êxito
Terminaram no passado dia 23 de Julho as vigésimas primeiras colónias balneares, 
organizadas pela a AML. Cerca de duas centenas de participantes preencheram 
com muita alegria, festa e convívio, o programa de actividades desenvolvido du-
rante quatro semanas, na Praia do Forno, em Vila do Conde. A primeira quinzena 
foi dedicada às crianças e jovens dos 6 aos 18 anos. A segunda esteve voltada 
para as crianças dos 3 aos 6 anos e alguns idosos, da creche, Jardim de Infância 
e Lar, respectivamente. Para alguns dos participantes esta foi a única alternativa 
que tiveram de poder desfrutar de todas as vantagens que este tempo de verão 
permite e, ao mesmo tempo, realizar junto à praia uma série de iniciativas cultu-
rais e desportivas, que contribuíram para o desenvolvimento físico e intelectual 
das nossas crianças, jovens e idosos. Estas actividades também permitiram aos 
participantes recuperar novas energias para enfrentar as adversidades de mais 
um novo ano lectivo que agora se inicia.
 
Durante o Verão a Câmara intensifi cou
promoção da prática desportiva 
 “Mexa-se. Pela sua saúde” foi o título do programa de promoção da actividade física 
e desportiva que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão promoveu desde 
o passado  15 de Julho, e que colocou uma parte dos famalicenses a mexer neste 
Verão. Os dois parques verdes da cidade – Parque de Sinçães e Parque da Juventude 
serviram de palco à promoção das mais variadas modalidades desportivas, desde 
as caminhadas, aulas de aréobica e de hidroginástica (nas Piscinas Municipais), e nos 
jogos de futebol, basquetebol e voleibol. O mais importante desta iniciativa foi o não 
fi car parado e seguir a mensagem “Mexa-se. Pala sua saúde”.
 
Dança cativa Famalicenses
  A Câmara de Famalicão em colaboração com a Associação Distrital de Dança 
Desportiva de Braga, promoveu aulas de dança, abertas à participação gratuita 
de todos os Famalicenses. Até  18 de Setembro, todas as terças-feiras, das 22h00 
às 23h00, a praça 9 de Abril recebeu danças latino-americanas. Às quintas-feiras, 
há mesma hora, a Praça D. Maria II foi palco para as aulas de hip-hop. Já aos 
sábados, entre as 10h00 e as 11h00, o Parque 1o de Maio serviu de pano de 
fundo para as aulas de aeróbica.

INATEL ofereceu livros
No passado mês de Julho o INATEL, através da Delegação de Braga, ofereceu 
cinco livros (“Magia de Natal”, “Poemas”, “Sete Salmos e uma Lenda”, “Cada 
Espiga tem o seu grão” e “Ser Eu e Sonhar”), cujas edições tiveram o apoio deste 
Instituto Para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores e que 
vieram enriquecer o património da Biblioteca de Pequena Comunidade instalada 
no Centro Social e Comunitário desta Associação. O nosso muito obrigado.

Dia dos Avós...
O Centro Social e Comunitário da Associação de Moradores das Lameiras, 
celebrou no passado dia 26 de Julho, o Dia dos Avós. Foi uma actividade inter-
geracional, com crianças, jovens e idosos sobre o lema: “Desenvolver a Solidarie-
dade - Preservar o meio”. Foram desenvolvidas diversas iniciativas voltadas para 
o desenvolvimento dos afectos e solidariedade entre gerações. As crianças e 
jovens prepararam algumas das iniciativas, enquanto os nossos queridos seniores, 
procuraram reavivar as suas memórias, a fi m de as transmitir às gerações mais 
jovens. Nesta festa também colaborou o Grupo de Palhaços...

... E dos Idosos
Celebrou-se no passado dia 27 de Setembro o Dia Internacional da pessoa idosa. 
O Centro Social das Lameiras assinalou a data com uma série de iniciativas desen-
volvidas pelos próprios idosos. Entre elas estiveram a celebração da Eucaristia pelas 
suas intenções, almoço com o Pároco e os Corpos Gerentes da AML, o cantar ao 
desafi o, troca de lembranças e a confecção de um lanche melhorado.

AML recebeu prémio pela integração de pessoas 
com defi ciência
No passado dia 10 de Setembro, no auditório da Universidade do Minho, em 
Guimarães, a CERCIGUI – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados de Guimarães, homenageou todas as empresas que 
têm colaborado com aquela organização, nos estágios e colocação de pessoas 
portadoras de defi ciência, nas suas instituições. A Direcção da AML esteve repre-
sentada pelo seu Tesoureiro, José Vidal, que em nome desta recebeu o prémio, 
e também pela Dra. Sandra Simões, que tem acompanhado estes estágios no 
Centro Social da Associação de Moradores das Lameiras. Nos últimos anos 
decorreram nas instalações da AML três estágios e uma colocação.

UNIVA das Lameiras chegou ao fi m
Concluídos três anos de grande actividade e muitos serviços prestados a de-
sempregados, (ver Boletim anterior) sobretudo jovens, o Centro de Emprego 
de Famalicão, não renovou o protocolo que mantinha com esta Associação para 
que  a Unidade para a Inserção na Vida Activa das Lameiras pudesse continuar a 
desenvolver a sua actividade. O protocolo apenas previa três anos e foi cumprido 
escrupulosamente pelos serviços locais do Centro de Emprego. As pessoas que 
eram apoiadas pela a UNIVA das Lameiras e necessitem de apoio, devem agora 
dirigirem-se aos serviços do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão.

Artesanato e Gastronomia juntou milhares
em Famalicão

Terminou no passado dia 12 de Setembro a 21.a Feira de Artesanato e Gastro-
nomia de Vila Nova de Famalicão, que decorreu de 3 a12 de Setembro, no antigo 
Campo da Feira. Num breve balanço àquela que desde há muito é considerada 
“a maior feira de artesanato da região minhota”, Armindo Costa, Presidente da 
Câmara de Famalicão, enalteceu não só “a enorme afl uência de visitantes, que 
não fi cou muito longe do recorde de cerca de 120 mil pessoas atingido no ano 
passado, tendo ultrapassado as cem mil entradas”, como também “as grandes 
enchentes que se registaram na vertente da gastronomia”. Por outro lado, para 
esta afl uência de visitantes muito terá contribuído também o programa de anima-
ção “criteriosamente elaborado pela Comissão Organizadora”, que contemplou 
vários tipos de públicos e programas musicais e recreativos para vários gostos. 
Na foto, Costinha preenche um dos espaços culturais da Feira.

Serviço Social da Rede Social de Antas
e Calendário nas Lameiras
Desde o passado dia 1 de Setembro está a funcionar no Gabinete Social do 
Edifício das Lameiras o Serviço Social da Segurança Social, integrado no âmbito 
da Rede Social da Comissão Social Inter-Freguesias de Antas e Calendário. As-
sim, os habitantes destas freguesias, que necessitem de recorrer a este serviço 
devem-no fazer às Terças e Quintas-feiras das 10,30 às 12,30 horas das 14,30 
às 17,30 horas. Este novo serviço é fruto de protocolos a estabelecer com o 
projecto TEIA e a Segurança Social. Os utentes serão atendidos pela Assistente 
Social Dra. Fernanda Portela. 

AML ajuda  na criação da Associação
de Moradores da Cal
O Presidente da Câmara Municipal, Arq. Armindo Costa, e Directora do CDSSS 
de Braga, Dra. Filomena Bordalo, na presença de outras  entidades inauguraram 
no passado dia 27 de Setembro, o novo jardim-de-infância, refeitório e sala 
de Ocupação de Tempos Livres do Bairro da CAL em Calendário. Durante a 
cerimónia foi formalizada a constituição da Associação de Moradores da CAL, 
que a Associação de Moradores das Lameiras, através do seu Presidente da 
Assembleia Geral, José Maria Carneiro Costa, ajudou a constituir. Ao presidente 
da Comissão Instaladora, Sr. José Maia e aos restantes membros, bem como a 
todos os moradores, a Direcção da AML deseja os maiores êxitos.




