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VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Redacção | 

‘Apostar na família, construir o
futuro’. O lema é da Associação
Portuguesa de Famílias Nume-
rosas, mas podia muito bem ser
o do Município de Vila Nova de
Famalicão, que esta quarta-feira
viu reconhecidas as suas políti-
cas sociais e de apoio às famílias
ao receber pelo segundo ano
consecutivo a bandeira verde da
‘Autarquia + Familiarmente
Responsável’.

A cerimónia de entrega do ga-
lardão, atribuído pelo Observa-
tório das Autarquias Familiar-
mente Responsáveis e que pela
terceira vez distingue a autar-
quia famalicense, decorreu na
sede da Associação Nacional de
Municípios, em Coimbra, com a
presença do secretário-de-Esta-
do da Administração Local, An-
tónio Leitão Amaro.

Refira-se a propósito que o
membro do governo português
felicitou o município famalicen-
se, assim como as restantes 38
autarquias galardoadas, pela dis-
tinção recebida. 

Um reconhecimento pelo tra-
balho que tem vindo a ser desen-
volvido em prol das famílias,
que na opinião do governante,
apenas é possível quando se
mantém uma política de abertura

e de proximidade e indo ao en-
contro das suas necessidades,

“não fechando os olhos aos pro-
blemas que todos os dias nos ba-
tem à porta”.

A vereadora da Família de Vila
Nova de Famalicão, Sofia Fer-
nandes, que esteve em Coimbra
para receber a bandeira, vê ob-
viamente com muita satisfação a
distinção atribuída, mas lembrou
que “ainda muito há a fazer em
prol das nossas famílias” e que
vê, por isso, este prémio como
“um incentivo e uma responsa-
bilidade acrescida”.

Famalicão vê distinguidas
políticas de apoio a famílias
MUNICÍPIO DE FAMALICÃO recebeu na passada quarta-feira o galardão de
‘Autarquia + Familiarmente Responsável’, pelas políticas de apoio às
famílias.
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Momento em que Município de Famalicão recebeu galardão pelas suas políticas

“Ainda muito há a fazer em
prol das nossas famílias e
este prémio é como um
incentivo e uma
responsabilidade acrescida”,
sublinhou a vereadora da
Família da Câmara de Vila
Nova de Famalicão.
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