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O Município de Vila Nova
de Famalicão já pode erguer
a Bandeira Verde de “Autar-
quia Mais Familiarmente Res-
ponsável 2013”. O galardão
foi entregue na passada sem-
ana em Coimbra pelo Obser-
vatório das Autarquias Famili-
armente Responsáveis, numa
cerimónia que contou com a
presença do Secretário de
Estado Adjunto do Ministro
Adjunto e do Desenvolvimen-
to Regional, Pedro Lomba,
que aproveitou para congra-
tular o Município pela adoção
de “políticas sociais eficazes
de apoio às famílias”.  

O membro do governo
português felicitou as autar-
quias distinguidas com o
prémio, por “manterem uma
cultura social e institucional e
políticas certas, que vão de
encontro às verdadeiras ne-
cessidades das famílias”. “É
pelos apoios e ideias que
disponibilizam, que hoje vêm
reconhecido o vosso traba-
lho”, acrescentou ainda Pedro
Lomba, cujas palavras foram
recebidas pela vereadora da
Família da autarquia famali-
cense, Sofia Fernandes. 

A autarca, que ontem se
deslocou à sede da Associ-
ação Nacional de Municípios
para receber o galardão,

referiu-se a esta distinção
como um “reconhecimento do
trabalho efetuado pelo execu-
tivo famalicense em prol das
famílias do concelho”. Sofia
Fernandes garantiu que a
política integrada de apoio à
família desenvolvida pela au-
tarquia famalicense “é para
manter”, referindo ainda que
“este prémio é também um
grande incentivo para que se
continue a fazer mais e me-
lhor”. 

Como exemplo deste tra-
balho municipal, destaque
para o desenvolvimento do
Programa Municipal “Casa
Feliz” que ajuda as famílias
mais carenciadas do con-
celho a realizarem obras de
renovação das suas habita-
ções e as apoia no paga-
mento das rendas; a gratui-
tidade dos manuais escolares
para todos os alunos do 1.º
ciclo do ensino básico; os
descontos e isenções nos
servi-ços de água e sanea-
mento para as famílias mais
necessitadas; as bolsas de
estudo para o ensino supe-
rior; as casas sociais com
gabinetes de apoio às fa-
mílias; os apoios financeiros
às instituições sociais que
ajudam os mais pobres; os
transportes e refeições esco-

lares para as crianças; entre
outras medidas.

Recorde-se que este pré-
mio é atribuído pelo Obser-
vatório das Autarquias Famili-
armente Responsáveis, numa
iniciativa da Associação Por-
tuguesa de Famílias Nu-
merosas, em parceira com
Instituto da Segurança Social.
O Observatório das Autar-
quias Familiarmente Respon-
sáveis foi criado em Maio de
2008 pela Associação de Por-
tuguesa de Famílias Nu-
merosas, na sequência de
um inquérito desta entidade
aos municípios portugueses
com o objectivo de fazer um
"inventário nacional" na área
da família. Dar visibilidade às
autarquias que se destaquem
neste âmbito, potenciar a ex-
periência obtida por uns mu-
nicípios em benefício dos
outros e colocar ao dispor das
autarquias uma equipa
pluridisciplinar, constituída
essencialmente por pessoas
da área da sociologia, psi-
cologia, assistência social e
familiar e economia, são os
objectivos prosseguidos pela
organização.

Município recebeu ontem prémio de “Autarquia Mais Familiarmente Responsável 2013” 

Políticas de apoio à família distinguem Famalicão

Sofia Fernandes, a nova vereadora do executivo, recebeu o Galardão em nome do município

O Orfeão Famalicense tem agendado
para o dia 22 de novembro próximo, Dia de
Santa Cecília, às 21h30, um concerto de
música coral, no auditório da Fundação Cu-
pertino de Miranda. Três coros irão interpre-
tar músicas desde o século XV até aos

nossos dias. Em palco estarão, o Coro Vi-
vace Musica de Famalicão, O Orfeão da
Fundação A Lord de Lordelo (Paredes –
Porto), e o Orfeão Famalicense. O concerto
tem a duração estimada de uma hora e
meia.

Orfeão Famalicense promove concerto 
no Dia de Santa Cecília


