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RAUL CUNHA

Presidente da Câmara Municipal de Fafe

Caros (as) fafenses,
Vivemos tempos de celebração! A época
natalícia já se sente pelas ruas e 2019 está a
dias de chegar. Um novo ano, novos objetivos e novos desafios!
O espírito natalício que se sente apela
aos mais generosos valores do ser humano

ANTERO BARBOSA

Fafe Sempre

EUGÉNIO MARINHO

PSD

Boas Festas Caras e Caros Fafenses
Está a terminar o ano de 2018. Em boa verdade não foi um ano de grandes realizações
e nem de momentos relevantes que deixem
marca para o futuro. É verdade que o MunFICHA TÉCNICA
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e, por isso, faço votos para que este período,
proporcione a todos, um momento de paz
e de reflexão.
Hoje, e cada vez mais, a nossa sociedade
precisa de viver num espírito de esperança
e energias renovados, onde o respeito, a
equidade e a inclusão sejam construtores
de um futuro melhor.
É um momento de traçarmos novas
metas e fazer o balanço do que foi efetuado. Foram cinco anos de trabalho árduo,
centrado nas pessoas e na dinamização
do nosso Município, colocando os interesses de Fafe e dos Fafenses como principal
preocupação. Foram anos a trilhar um caminho rumo ao desenvolvimento e crescimento do nosso concelho, sempre com
a mesma vontade de querer fazer mais e
melhor por Fafe!
Em 2019, manteremos a atenção e o investimento na área da Educação, continua-

remos a apostar nas políticas de descentralização no nosso Município, manteremos a
proximidade e apoio às nossas coletividades e associações para o desenvolvimento,
a promoção e a prática de atividades culturais, desportivas, sociais e outras.
Continuaremos atentos à proteção e
apoio de todos aqueles que vivem em situação de debilidade económico/financeira,
mantendo a especial atenção às questões
sociais e aos programas municipais de intervenção e apoio nesta área.
Para 2019, estão também programadas
um conjunto de obras estruturantes para o
concelho. Manteremos a política de proximidade, união e afeto que nos caracterizou
até então. A nossa missão visa contribuir,
diariamente, para melhorar o quotidiano
de cada um. Este é um objetivo traçado
desde que assumi os destinos da Autarquia
e que não abandonarei neste novo ciclo.

Daremos continuidade às políticas que
desenhámos para promover o crescimento e desenvolvimento do nosso Município,
num clima que queremos de diálogo e tolerância com todos!
A todos os fafenses, uma palavra de
apreço e gratidão por se juntarem a nós
na construção de um concelho mais coeso,
solidário e desenvolvido.
Aos emigrantes, que com toda a coragem e determinação, partiram das suas
terras para procurar um futuro melhor,
uma palavra de amizade e encorajamento.
Nesta época, quero deixar a todos uma
mensagem de confiança num futuro melhor. Juntos traremos a Fafe tempos de
crescimento e prosperidade.
Um Feliz Natal e votos para que 2019
marque o início de um novo ciclo de esperança, confiança e felicidade!

Os vereadores eleitos pelo Movimento Independente Fafe Sempre querem aproveitar a oportunidade, concedida pelo Jornal
Expresso de Fafe, para desejar a todos, os
que vivem na nossa terra ou aqui trabalham e também àqueles que sendo de
Fafe se encontram, por qualquer motivo,
a viver fora do concelho, uma quadra natalícia cheia de paz e fraternidade e fazem
votos para que o espírito de Natal permaneça bem vivo durante todo o ano de 2019.
Os Vereadores eleitos pelo Fafe Sempre assumiram, como se pode confirmar

pelas posições assumidas no executivo,
ao longo do presente ano, uma atitude de
grande coerência e responsabilidade no
desempenho das suas funções de vereadores da oposição. Assumiram essa atitude por colocarem os interesses de Fafe e
dos fafenses em primeiro lugar. Esta atitude permitiu viabilizar a aprovação do
plano e orçamento para 2018 e muito recentemente para o ano de 2019, por forma
a não prejudicar os investimentos em curso, principalmente na área da educação e
na execução da ligação à zona industrial

de Golães/Arões são Romão.
Os Fafenses podem assim contar com
esta postura de colaboração do Fafe Sempre, em todas as ações que contribuam
para o progresso do nosso concelho e com
a firme oposição naquelas ações que prejudicam o nosso desenvolvimento coletivo a curto ou médio prazo, como foi o
caso a posição assumida na intenção do
executivo contrair novos empréstimos.
Um Feliz e um Santo Natal e que 2019
seja, para cada um de nós, um ano de cheio
de saúde e felicidade. Fafe Sempre.

do está em completa viragem, seja ao nível gos. O Brexit demonstrou também as fragitecnológico, seja ao nível político. Não sabe- lidades da Europa e a falta de rumo de um
mos que mudanças impactantes ocorrerão “bloco”, que devia estar unido para se defronem 2019, o que sabemos é que nada voltará tar com os Estados Unidos e com a China,
a ser como antigamente. A tecnologia tem que ganham terreno num mundo cada vez
cada vez mais uma palavra a dizer na vida mais consumista e que continua a depender
das sociedades. No Brasil foi eleito um Pre- da grande indústria, inimiga ao ambiente.
sidente com a campanha quase toda ela feiNão podemos ficar indiferentes ao que
ta nas redes sociais, em concreto no Whats se passa no Mundo e, sobretudo quedos e
App. O quarto poder é cada vez menos a mudos perante uma sociedade estagnada e
comunicação social e cada vez mais as re- culturalmente virada para o passado.
des sociais, com o que isso tem de pernicioO futuro exige novas formas de interso, uma vez que as campanhas carregadas venção na sociedade, em primeira linha na
de falsidades vão conseguindo impor-se a educação.
quem joga limpo. Já disso se queixou Hillary
A era atual é tecnológica! Fafe tem que
Clinton na eleição presidencial que perdeu se virar para o futuro. Tem que aproveitar
para Trump. Por outro lado a globalização muito bem os seus recursos e abrir portas
e a migração massiva tem vindo a provocar aos mais jovens para que possam combater
descontentamentos na Europa, que tende a neste Mundo cada vez mais competitivo.
radicalizar à direita, com os inerentes periOs jovens devem ser os primeiros a exi-

gir mais rigor na gestão financeira e mais
arrojo por parte de quem governa.
O futuro será muito mais exigente do
que foi o passado e do que é o presente. Só
jovens muito bem preparados, a todos os
níveis, vencerão os desafios que lhes vão ser
colocados.
Ousem que o futuro é vosso!
Esta época de Natal é boa, porque se
sublima sobretudo a família e é no seio da
família que tanto se preocupa com os seus
mais novos, que se deve avaliar os desafios
do futuro e as formas de os ultrapassar.
A hora é de mudança. Os preparados
terão sempre lugar, seja em que sociedade
for. Por isso o meu desejo para 2019 é que
em Fafe se aposte tudo na educação e no
empreendedorismo, mas virados para uma
nova realidade e não centrados no passado.
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CENTROS DE CONVÍVIO
DO CONCELHO PARTILHARAM ALEGRIA NATALÍCIA

A

Cruz Vermelha de Fafe acolheu,
na tarde de 13 de dezembro, o convívio de Natal da UNIR — Unidade de Intervenção e Recursos para os Centros de Convívio do Concelho de Fafe.
O espírito foi de alegria, confraternização e intercâmbio entre mais de 200
utentes dos doze centros de convívio do
concelho.
A festa contou com a atuação da equipa UNIR e dos colaboradores e voluntários
da delegação de Fafe da Cruz Vermelha, e

ainda com uma interpretação especial da
música ‘Vira de Fafe’, em simultâneo por
todos os participantes.
O presidente da Câmara de Fafe, Raul
Cunha, marcou presença para deixar uma
mensagem de boas festas a todos, mas
também de felicitação à equipa responsável pela dinamização das atividades nos
centros de convívio do concelho, pelo “excelente trabalho realizado”. “Sabemos que
é também graças a vocês que os nossos
seniores passam momentos de lazer e con-

vívio que fazem toda a diferença nas suas
vidas”, expressou o autarca.
Recorde-se que a UNIR resulta de um
protocolo estabelecido entre o Município de Fafe e a Delegação de Fafe da Cruz
Vermelha, com a colaboração das juntas
de freguesia e algumas associações locais,
que tem como objetivo a criação e manutenção de atividades nos centros de convívio, garantindo um trabalho concertado
e eficiente na promoção da cidadania e
envelhecimento ativo dos residentes nas

diversas freguesias.
Atualmente, a equipa UNIR dinamiza doze centros de convívio, num total de
225 participantes. Para janeiro, prevê-se o
alargamento a mais um centro de convívio,
para além dos já abrangidos Arões São Romão, Arões Santa Cristina, Armil, Antime/
Silvares São Clemente, Fornelos, Revelhe,
Moreira do Rei/Varzeacova, Vinhós, Quinchães, Agrela/Serafão, Aboim/Felgueiras/
Gontim/ Pedraído e Monte/Queimadela.
NATACHA CUNHA
PUB
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JUNTA DE FREGUESIA DE FAFE RECONHECE MÉRITO FAFENSE

A

Junta de Freguesia de Fafe promoveu, na noite
desta sexta-feira, 14 de dezembro, a primeira
cerimónia de entrega de 'Medalhas de Mérito
da Freguesia de Fafe'. A iniciativa visou premiar os que
pelo seu trabalho, esforço e dedicação elevam o nome
da freguesia de Fafe.
O presidente da Junta de Fafe, Paulo Soares, revelou
que esta foi uma iniciativa unânime do executivo, mas
que não foi de fácil votação. “Foi extremamente difícil,
por haver tantas pessoas a merecerem ser reconhecidas.
Mas o nosso mandato é de quatro anos e este reconhecimento é para manter”, avançou.
A cerimónia, no auditório da Biblioteca Municipal,
decorreu de forma “intimista e familiar”, que disse ser
“à imagem do que são: próximos uns dos outros”.
Com a garantia de que “o que os une é Fafe”, seguiu-se o anúncio dos vencedores em quinze categorias e o
que os torna merecedores desta distinção.
A sessão terminou com o cântico do Hino de Fafe,
por Carlos Costa, que apresentou ainda o tema original
“Viver para lá do nosso amor”, anunciando o lançamento do seu primeiro trabalho a solo para 28 de dezembro.

JUVENTUDE:
Marco Magalhães (Mark8)
“A música e o hip hop estão
no sangue deste jovem
fafense e o lançamento da
música “Menos que Nada”,
aliada a um videoclip
sensacional gravado em
Fafe, faz deste artista
um ícone da juventude”.
A junta de freguesia
augura-lhe uma “carreira
promissora” e anota que
tem sido presenças assídua

em salas e espetáculos
de renome nacional.

SOLIDARIEDADE
Asfalto Friends Fafe
“Não há evento solidário
onde não estejam
presentes. Nunca dizem
não a ninguém, nunca se
cansam de ajudar os que
mais necessitam e quando
aparecem, são às centenas.
Um grupo com um enorme
caráter”.

REVELAÇÃO
Christopher
“Mutiris” Fernandes

DESPORTO
Mister Agostinho Bento

“Preenche os dias a treinar
para as competições
nacionais e internacionais
do videojogo ‘Counter
Strike: Global Ofensive’
e ganha a vida com isso.
(...) São precisas muitas
horas de treino para
evoluir, envolve muita
dedicação, pensamento
estratégico e precisão nas
jogadas, o que tem dado
frutos. Atualmente

“Carreira de jogador
exemplar no que respeita
do fair play. (...) Como
treinador iniciou a carreira
nos juniores do Fafe,
passando depois para os
seniores onde subiu a AD
Fafe à 2º liga”.

LITERATURA
Carlos Afonso

BAIRRISMO
Rui Dias

COMBATE
Katy Matos
“Lutadora de kickboxing,
com uma carreira vitoriosa,
de grandes conquistas e
tão bem tem feito o passar
de testemunho, já que
também é treinadora da
modalidade no Vitória de
Guimarães e já com alunos
a vencerem desde muito
jovens”.

“Adora a música e
demonstra sempre
disponibilidade em
ajudar e para novos
projetos. Atua com
frequência no Coral Santo
Condestável e contribui
significativamente com
as suas atuações na
Paróquia de Fafe. Uma
cantora simples e com um
excelente futuro musical

EDUCAÇÃO
Maria José Marques
“A grande evolução do
Agrupamento de Escolas
Montelongo deve-se a
ela e à sua equipa. Foi
com muita persistência,
simpatia e trabalho árduo
que atingiu todos os
objetivos a que propôs”.

pela frente”.

joga na equipa Giants
Vodafone.”

“Conhecido como o
professor dos afetos, um
filho adotivo da freguesia
de Fafe. (...) Das jornadas
literárias — um dos seus
maiores desafios com a
encenação do Fafe dos
Brasileiros, onde foi
fundamental, à educação,
ao incentivo pela leitura,
ao amor que tem pela
cidade”.

MÚSICA
Verónica Costa

“Fafense de gema, até na
altura de escolher o nome
para o seu filho ¬— Fafe.
Um amor convicto à
cidade, à terra da justiça,
à Associação Desportiva
de Fafe, aos Bombeiros, à
própria história local, um
homem com um enorme
orgulho em ser fafense e
que o gosta de transmitir
a todos”.

PROTEÇÃO
Capitão
António Fernandes
“Filho adotivo da nossa
freguesia, 27 anos na
Cruz Vermelha de Fafe.
Dedicação, empenho e
altruísmo, numa missão
de serviço social a todos os
títulos louvável”.

PATRIMÓNIO
Jesus Martinho
“Filho adotivo de Fafe.
Arqueólogo que tem
procurado divulgar a
história fafense, um
apaixonado pelos
monumentos da cidade
e que todos os dias
transmite estes valores a
todo o mundo pelas redes
sociais”.

MOTORES
Ricardo Cunha
“A paixão pela fotografia
aliada à velocidade do
interior dos automóveis
faz deste co-piloto
fafense uma referência na
modalidade e um amigo de
todos os que simpatizam
com os motores”.

ASSOCIATIVISMO
Orlando Alves
“O Grupo Nun’Álvares
atingiu uma notoriedade
enorme na altura da sua
entrada nesta coletividade
como presidente. (...)
Atualmente esta
associação é exemplo
no futsal, com vários
escalões, patinagem, com
vários títulos, dança
contemporânea, Orquestra
Orff e o Grupo Coral Santo
Condestável”.

EVENTO
Horácio Lobo (Santo Rock)
“Organizador do Santo
Rock, evento que vai para a
decima edição no próximo
ano e que já se tornou uma
referência nacional, ao que
de tão pouco se consegue
fazer tanto, como é o caso”.

LIDERANÇA
José Ribeiro
“Um político fafense com
um percurso político de
eleição. Um homem de
lutas e de convicções e a
sua maior luta é Fafe”.
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EXPULSÕES NO PS DESENCADEIAM
“ANÚNCIO DE DIVÓRCIO” DOS DIRIGENTES DO FAFE SEMPRE

F

átima Caldeira, Helena Lemos e
Vítor Moreira foram notificados de
expulsão do Partido Socialista, no
processo que remete às eleições autárquicas de 2017, o que desencadeou o anúncio
de formalização de saída do partido pelos
dirigentes do Fafe Sempre, José Ribeiro e
Antero Barbosa.
“A partir de hoje consideramo-nos fora
do PS, iremos formalizar a nossa saída. As
infrações que levaram à expulsão deles são
iguais às nossas”, declarou José Ribeiro, em
conferência de imprensa, lembrando o
processo autárquico avocado pela nacional
do partido.
Com esta atitude José Ribeiro diz querer expressar um “basta de desrespeito e
de desconsiderações”, que diz ter sentido liberto, desligado da militância do Partido executivo naquilo que em nosso entendi- mos sair. Saímos, facilitamos-lhes a vida e
ao longo de mais de dois anos por parte Socialista”, afirmou.
mento corresponde ao progresso e desen- damos uma prenda de Natal àqueles que
do partido, que “não quis em momento
O líder do Fafe Sempre afirmou não se volvimento do nosso concelho, e seremos aqui em Fafe há muito queriam que isso
algum ter uma conversa ou aproximação”.
rever num partido que “descarta com esta uma oposição firme e votaremos contra acontecesse. Mas nós não vamos facilitar“Ao fim de 32 anos que sou militante do facilidade militantes que têm uma vida ao aquilo que na nossa avaliação prejudicará -lhes a vida apesar disso”, avisou.
partido socialista é um divórcio que não serviço do PS, por quem travaram tantas a curto e a médio prazo esse progresso”,
Antero Barbosa esclareceu ainda que
esperava fazer. Sou socialista, socialista batalhas”.
avançou.
os processos de expulsão dos militantes
continuarei, o que deixei de ser é do PartiNa conferência de imprensa, que Fátima Caldeira, Helena Lemos e Vítor
Quanto ao que poderá mudar daqui
do Socialista”, esclareceu.
para a frente no executivo, Antero Barbo- contou com a presença dos vereadores e Moreira foram os primeiros por estarem
Antero Barbosa sublinhou esta des- sa garante que “não muda nada”, mas que membros da assembleia do Fafe Sempre, avocados pela sede nacional, por estes sevinculação do partido como a “prestação “este divórcio clarifica a posição de uns e José Ribeiro quis deixar claro que saem rem dirigentes distritais, daí que o procesde solidariedade para com os camaradas e outros”, que têm “caminhos diferentes” e os dirigentes, mas não há nenhum apelo so tenha “sido tratado à parte dos outros e
amigos expulsos do PS”.
põe fim a uma “mistura que não era muito a que os militantes abandonem o partido. andado mais rapidamente”, mas os moti“Sinto-me expulso, não precisam de me favorável”.
“Cada um é livre de fazer o que muito bem vos da expulsão os mesmos, a integração
notificar. A notificação deles é extensiva a
“Manteremos a mesma postura res- entender. Nós somos os dirigentes do Fafe na lista autárquica do Fafe Sempre.
mim. A partir deste momento sinto-me ponsável, votando e colaborando com o Sempre, que o partido entende que deveNATACHA CUNHA

JS FAFE REFORÇA REPRESENTATIVIDADE
NOS ÓRGÃOS NACIONAIS

PARTIDO SOCIALISTA
PROMOVEU ROTEIRO VOLUNTARIADO

A

A

Juventude Socialista de Fafe reforçou a sua representatividade nos
órgãos nacionais, com a obtenção de “lugares de destaque”, anunciou a estrutura.
Marisa Brochado integrará o Secretariado Nacional, lugar devolvido a Fafe,
após 6 anos; Soraia Costa renova o seu lugar na Comissão Nacional, e João Miguel
Rodrigues integra os primeiros elementos
suplentes da Comissão Nacional, assegurando mais uma presença de Fafe nos órgãos nacionais.
Estas posições resultam do Congresso

Nacional da Juventude Socialista, que se
realizou de 14 a 16 de dezembro, em Almada, onde Marisa Brochado, presidente da
JS de Fafe, defendeu que as palavras “não
podem ousar semelhança com demagogia política”. “Aquilo a que nos propomos
hoje deve fazer ainda mais sentido amanhã, nas nossas concelhias e nas nossas
federações", defendeu. Em comunicado,
os eleitos reiteram este sentido de responsabilidade na representação da concelhia
a nível nacional.
NATACHA CUNHA

secção do Partido Socialista em “A realização deste roteiro dedicado à teFafe, em articulação com a Federa- mática do voluntariado, em plena quadra
ção do PS/Braga, promoveu um roteiro natalícia, teve como principais objetivos
dedicado à temática do voluntariado, a 15 promover uma cidadania ativa e solidáde dezembro.
ria, contribuindo para divulgar e partiA iniciativa incluiu a visita à delegação lhar boas práticas que são realizadas por
de Fafe da Cruz Vermelha e à Associação instituições e pessoas ligadas à prática de
de Defesa dos Direitos dos Animais e voluntariado no concelho de Fafe”, expliFloresta, e uma conferência na biblioteca cou o presidente da Comissão Política do
municipal, proferida pela deputada Cata- PS/Fafe, Daniel Bastos, citado em comurina Marcelino, antiga secretária de Esta- nicado.
do para a Cidadania e a Igualdade.
NATACHA CUNHA
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SAÚDE ORAL PARA TODOS

CENTRO DE SAÚDE DE FAFE
VAI TER CONSULTAS DE MEDICINA DENTÁRIA

O

Município de Fafe aderiu ao
projeto “Saúde Oral para Todos”, que vai permitir a disponibilização de consultas de Medicina Dentária no Centro de Saúde de Fafe, através do
Serviço Nacional de Saúde (SNS).
O projeto visa promover e facilitar o
acesso da população a cuidados de saúde
dentários e insere-se no conjunto de medidas do designado SNS + Proximidade, um
dos eixos programáticos da política de Saúde do Governo.
O protocolo assinado com a Administração Regional de Saúde do Norte prevê
que o Município de Fafe suporte os custos
dos equipamentos necessários à criação de
um consultório dentário, assegurando o
Governo o médico dentista e auxiliar técnico, bem como os consumíveis necessários para as consultas.
“É um passo importante para a saúde
oral dos fafenses, nomeadamente os mais defendeu que os custos deveriam ser totalcarenciados”, considerou o presidente da mente suportados pelo SNS, ao invés deste
câmara, Raul Cunha, em reunião do exe- “empurrar essa responsabilidade para as
cutivo municipal. Os vereadores concor- câmaras”.
daram, mas Vítor Moreira (Fafe Sempre)
Recorde-se que o Governo inscreveu

como meta, no seu Programa para a Saúde, a criação de pelo menos um gabinete
de saúde oral por agrupamento de centros
de saúde (ACES), até ao final da legislatura.
Segundo o SNS, as experiências-pilo-

to avançaram em 2016, em 13 centros de
saúde, e foram sendo replicadas noutras
regiões, existindo atualmente 63 gabinetes
de saúde oral nos cuidados de saúde primários de norte a sul do país.
NATACHA CUNHA
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REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA CUMIEIRA REFORÇA
"TRAJETÓRIA DE INTEGRAÇÃO", DIZ SECRETÁRIA DE ESTADO

FOTO: CMF

D

e visita ao Bairro da Cumieira,
para contactar com o Projeto
“Ei! – Educação para a Inclusão –
E6G”, ali implementado junto de crianças e
jovens de contexto socioeconómico vulnerável, Rosa Monteiro, secretária de Estado
para a Cidadania e a Igualdade, mostrou-se satisfeita com o projeto de requalificação daquele espaço.
“Esta nova aposta do município de requalificação das condições de habitação
– que são um Direito Humano – é fundamental, uma vez que potencia a participação destas famílias noutras esferas da vida,
nomeadamente no ensino”, referiu.
Defendendo uma estratégia de intervenção integrada, a secretária de Estado
considerou que com esta melhoria das
condições físicas vai ser possível “reforçar
esta trajetória de integração social, assente

na escola, educação, reforço e certificação
das competências, aumento das qualificações, integração e inclusão socio-laboral”.
O presidente da Câmara de Fafe, Raul
Cunha, que acompanhou a visita, destacou o projeto de requalificação do Bairro

da Cumieira como um “objetivo central”,
mas ter noção de que “não chega requalificar os espaços físicos”.
Aludindo ao programa “Escolhas” ali
implementado, o autarca defendeu que é
preciso continuar a apostar e reforçar este

tipo de intervenção, de modo a dar as capacidades às pessoas para que possam integrar-se na vida comunitária e ter as mesmas oportunidades.
A sexta geração do programa termina
este ano, mas a manutenção está assegurada por mais dois anos mediante nova
candidatura por parte das entidades. Raul
Cunha deixou a garantia: “Não deixaremos cair o projeto”.
A secretária de Estado destacou o ‘Projeto EI!’ como um dos melhores a nível nacional, que tem “feito a diferença na vida
de muitas famílias”.
O projeto de requalificação do Bairro
da Cumieira prevê a intervenção em 240
habitações. Segundo o edil, tem financiamento já garantido e aguarda visto do
Tribunal de Contas para avançar a obra,
previsivelmente no início do próximo ano.
NATACHA CUNHA

CÂMARA DE FAFE OFERECE IDA AO ZOO
A CRIANÇAS E JOVENS DO ‘PROJETO EI!’

PROGRAMA DE EMERGÊNCIA SOCIAL
APOIOU MAIS DE 350 FAMÍLIAS EM 2018

FOTO: CMF

A
NATACHA CUNHA

A

Câmara Municipal de Fafe ofereceu
como presente de Natal uma ida ao
Jardim Zoológico da Maia, às 21 crianças e
jovens que integram o ‘Projeto EI! Educação para a Inclusão’.
Para o presidente do Município de Fafe,
Raul Cunha, esta é “uma forma de proporcionar um momento especial e diferente
na quadra natalícia”.
“Esperamos que possam usufruir deste dia e, sobretudo, que passem um Natal
PUB

feliz junto das famílias. Este é um projeto
de sucesso em Fafe e acreditamos que faz a
diferença na vida destas crianças e jovens”,
expressa o edil, citado em comunicado.
Recorde-se que o ‘Projeto EI! Educação
para a Inclusão’ intervém junto de crianças
e jovens do Bairro da Cumieira, dos seis aos
trinta anos, proporcionando-lhes um conjunto de recursos suscetíveis de promover
a inclusão, sucesso escolar e o exercício de
uma cidadania ativa.

o longo de 2018, o Programa de
Emergência Social do Município de
Fafe apoiou 367 famílias carenciadas do
concelho, num investimento total de cerca de 80 mil euros.
Segundo a autarquia, o programa
destina-se a agregados familiares que vivem com muitas dificuldades e funciona
identificando as situações de resposta
social mais urgentes, abrangendo desde
a comparticipação de medicamentos e
tratamentos clínicos, a despesas correntes com luz, água e gás, mensalidades de
equipamentos de apoio à infância, idosos
e deficiência, e pagamento de livros e material escolar.
“É um programa assente na promoção e proteção de direitos de muitos que

são os mais excluídos e de muitos que
estão numa situação de tal desigualdade que necessitam de medidas que possam minorar o impacto social da crise,
constituindo uma "almofada social" que
amorteça as dificuldades que agora atravessam”, explica o presidente da Câmara
de Fafe, em comunicado.
Para o autarca, “é importante que as
pessoas percebam que isto não é caridade,
é sim um direito que lhes assiste e devem,
sempre que necessitarem, recorrer ao
município”.
O programa tem três anos e, desde
2015, já apoiou mais de 700 famílias em
emergência social, num valor total que
ronda os 223 mil euros.
NATACHA CUNHA
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS ENTREGA
COMPUTADORES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE

A

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do
Agrupamento de Escolas de Fafe
entregou, a 13 de dezembro, um total de
trinta e três computadores que vão ser colocados ao dispor da comunidade escolar
para o apoio ao estudo e às atividades letivas e extra-curriculares das várias escolas
do agrupamento.
A ação resultou de uma angariação de
fundos levada a cabo pela associação de
pais junto da comunidade escolar, que pretendeu, com a participação de todos, dotar
as escolas de computadores modernos.
Com estes equipamentos, a associação
de pais espera potenciar a aprendizagem e
motivar os alunos para o estudo, promovendo a igualdade de oportunidades no
acesso a equipamentos informáticos em
ambiente escolar.

Segundo a associação, a ação pretendeu, simultaneamente, “motivar os pais e encarregados de educação a participar mais ativamente no desenvolvimento coletivo do
agrupamento e a responder, no âmbito das
suas competências e em articulação com
a direção, às necessidades da escola tendo

ESCOLA DE TRÂNSITO DE FAFE
RETOMA AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
PARA A EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA

A

Escola de Trânsito de Fafe vai reto- Tendo em consideração que todos os anos
mar, no próximo mês de janeiro, as existe um elevado número de acidentes roações de sensibilização para a educação doviários com crianças, a escola propõe-se
rodoviária, dirigidas aos alunos do pré-es- a incutir atitudes e comportamentos segucolar até ao 2º ciclo de todas as escolas da ros, através de boas práticas cívicas ao nível
região.
do trânsito.
Recorde-se que a Escola de Trânsito esNa pista sinalizada a rigor, a teoria aliateve encerrada para obras de remodelação -se à prática, desafiando os mais novos a
do espaço, que agora é também edifício aprender, de forma divertida, a circular nas
sede da ARPIFAFE - Associação dos Refor- estradas com mais precaução e segurança.
mados, e Idosos de Fafe.
NATACHA CUNHA

por fim melhorar a qualidade das condições de ensino e aprendizagem dos alunos”.
O projeto abrangeu a oferta de quinze
computadores à Escola Secundária, nove à
EB2.3 de Arões e ainda às EB1/JI de Ferreiros (3 unidades) e Monte, Cepães e Fareja (2
unidades cada).

A direção da associação de pais diz-se “convicta de que, para além da promoção da
igualdade de oportunidades, se está a promover a competitividade e atratividade do
agrupamento, a valorizar a escola pública e
a facultar instrumentos para que os nossos
educandos possam ter melhores oportunidades”.
A cerimónia de entrega contou com a
presença do presidente do Conselho Geral, direção do Agrupamento, direção da
Associação de Estudantes e Direção da
Associação de Pais e decorreu num dos laboratórios de informática onde estes equipamentos ficarão instalados, no renovado
Bloco B, estimando-se que esteja disponível para a comunidade escolar no início do
2º período do presente ano letivo, avança a
associação.
NATACHA CUNHA

JORGE MENDES OFERECEU
COMPUTADORES À ESCOLA BÁSICA
PADRE JOAQUIM FLORES

U

ma sala de informática da Escola
Básica Padre Joaquim Flores, em Revelhe, foi equipada com 17 novos computadores de secretária, graças à generosidade
do conhecido empresário de futebol Jorge
Mendes.
A oferta, que vai beneficiar os alunos do
pré-escolar ao 9º ano de escolaridade daquela escola, foi realizada no âmbito da política de benemerência da empresa Gestifute.
Em comunicado, o Agrupamento de
Escolas Montelongo, de que faz parte a Es-

cola Básica Padre Joaquim Flores, dá conta
do agradecimento e satisfação da direção,
manifestada a Jorge Mendes, pelo facto de
ter escolhido esta escola para esta ação de
solidariedade natalícia.
A doação do empresário de Cristiano
Ronaldo foi feita na sequência de um pedido levado a cabo pelos alunos do 7.º ano da
referida escola, coordenado pela professora
Isabel Monteiro de História, no âmbito da
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.
NATACHA CUNHA
PUB
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O

s Bombeiros Voluntários de
Fafe (BVF) realizaram, a 16 de
novembro, o habitual convívio de Natal, um momento de reunião da
“família bombeirística” fafense marcado
pela confraternização e solidariedade.
Segundo os BVF, o programa preencheu todo o dia e começou com um tradicional jogo de ‘Bombeiros Solteiros vs.
Bombeiros Casados’, no relvado sintético
do Parque Municipal dos Desportos, que

resultou numa vitória da ‘veterania’ sobre
a ‘juventude’, por nove bolas a seis.
Depois, com cerca de centena de meia
de bombeiros e familiares, o parque de
viaturas do quartel encheu-se de mesas
e convivas para almoço. O cantor convidado, Luís Pedreira, animou a sala antes
e depois do repasto, convidando a um pé
de dança. A tarde contou ainda com uma
peça de tetro protagonizada pelos bombeiros Ana Antunes e José Silva “Figueire-

FOTO: BVF

FOTO: BVF

FAMÍLIA ‘BOMBEIRÍSTICA’
DE FAFE REUNIU-SE EM FESTA NATALÍCIA

do”, num momento de humor e entretenimento.
“O ponto mais alto viria a seguir, com
o Pai Natal a fazer entrega de presentes
aos filhos dos bombeiros e aos Infantes da
corporação, num momento de euforia e
emoção para as crianças. Por fim, foi a vez
dos elementos de todos os Quadros receberem também a sua consoada de Natal”,
relatam os BVF.
Recorde-se que, até ao dia de Reis, os

EXPRESSO DE FAFE
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BVF têm um presépio em exposição no
quartel, que convida a uma visita e ao
apoio à corporação através do depósito de
um donativo ou tornando-se sócio da associação humanitária.
Num vídeo natalício, a circular nas redes sociais, os BVF deixaram uma garantia aos fafenses: “Durante o Natal vamos
estar prontos a ajudá-lo, como nos restantes 364 dias do ano”.
NATACHA CUNHA

PUB
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MERCADO DE NATAL
ANIMA CENTRO DA CIDADE E PROMOVE COMÉRCIO LOCAL

O

Mercado de Natal, considerado pelo município uma das maiores atrações da “Fafe
Cidade Natal 2018”, foi inaugurado na
quarta-feira, 19 de dezembro, e vai manter-se aberto
até sábado, dia 22, como um “espelho daquilo que se
produz em Fafe”.
Na tenda, instalada na Praça 25 de Abril, marcam
presença este ano dezoito expositores, em representação de diferentes áreas de atividade, que vão desde os
produtos regionais ao artesanato, passando pelos doces, compotas, e até a sandes de vitela assada à moda
de Fafe.
Para o presidente da Câmara de Fafe, Raul Cunha,
o Mercado de Natal, que vai na quarta edição, é “algo
que os fafenses já não dispensam” e que conjuga a
“vontade de animar esta época com o apoio ao desenvolvimento do comércio local”.
“É uma iniciativa bem acolhida pela população, pelos grupos que aqui todas as noites vêm enriquecer a
nossa programação, e pelos comerciantes locais que
assim têm mais um motivo de atração das pessoas ao
centro da cidade”, salientou o edil.
Durante o dia, as atividades são direcionadas para
os mais novos, com ateliers e workshops, não esquecendo o Baile Intergeracional de Natal, com os centros
de convívio do concelho. À noite, as atividades estendem-se a toda a família, com os tradicionais Encontros de Coros de Natal, que este ano contam com a
participação de 21 grupos das várias freguesias.
O encerramento do Mercado de Natal, sábado, dia
22, vai estar a cargo de Valter Lobo, com o concerto
“Afazeres do Ser”, a partir das 21h30.
O mercado é de entrada gratuita e está aberto ao
público entre as 14h00 e a meia noite, à exceção de dia
22 de dezembro, sábado, que funcionará das 10h00 às
23h00.
NATACHA CUNHA

EXPRESSO DE FAFE

‘A MINHA ÁRVORE
DE NATAL’ EXPÕE ARTE
E TRADIÇÕES
DAS FREGUESIAS
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NATACHA CUNHA

A
firmar a identidade das freguesias
na decoração de uma bola de Natal
foi o desafio lançado este ano pelo Município de Fafe às juntas de freguesia, em
parceria com as associações locais, escolas e centros de convívio.
O resultado do projeto comunitário
é “A Minha Árvore de Natal”, uma árvore
composta pelas bolas de Natal elaboradas
pelas vinte e cinco freguesias do concelho
de Fafe, que assim fazem-se representar
no Mercado de Natal, contando através
da arte a histórias das suas gentes e tradições.

esperando uma boa dinâmica de negócio
para o comércio tradicional, sobretudo
nos últimos dias que antecedem o 25 de
dezembro.
“Foi agradável ver desde o dia 1, altura
em que chegou o Pai Natal e fizemos a
inauguração da iluminação, verificar que
à noite e ao fim-de-semana, sempre que o
tempo permite, as pessoas correspondem

ao nosso apelo e passeiam pelas ruas”,
partilha José Luís Barros.
Ainda que apontando que há sempre
aspetos a melhorar, o representante da
associação empresarial garante que têm
sentido que as pessoas “mostram satisfação” com o espírito natalício que por estes
dias se vive na cidade.
NATACHA CUNHA

ATIVIDADES NATALÍCIAS
ANIMAM MAIS DE 2.000 CRIANÇAS

FOTO: CMF

A

Associação Empresarial de Fafe
e o Município de Fafe voltaram
este ano a estar de mãos dadas
na organização do programa “Fafe Cidade Natal”. Uma colaboração e “trabalho
conjunto” que o presidente da Câmara de
Fafe sublinha ser “desde a primeira hora”.
A associação empresarial diz sentir
que “o espírito natalício está nas ruas”,

O

Mercado de Natal, que decorre
de 19 a 22 de dezembro, em Fafe,
está a ser dinamizado com atividades natalícias especialmente dirigidas
aos mais novos
Durante os quatro dias, é esperada a
presença de mais de 2.000 crianças no espaço, para participação em vários ateliers e
workshops, que vão desde as artes decorativas, ao desenho, música e dança.
O dia de abertura ficou marcado pelo

ateliê “A Minha Música de Natal”, pela
Academia de Música José Atalaya, ‘Uma
Viagem pelos Clássicos de Dança’ pela Escola de Bailado de Fafe, e ainda uma sessão
de cinema com o apoio do Cineclube de
Fafe.
No dia 20, a Biblioteca Municipal de
Fafe proporciona uma manhã com literatura com Contos Clássicos de Natal, enquanto a tarde é de dança no “Reino dos
Flocos de Neve” da Academia de Dança do

Grupo Nun’Álvares.
No sábado, dia 21, o músico fafense Valter Lobo promove um ateliê de Natal de
sensibilização para a música, a partir das
15h00.
Até dia 24, também a ‘Casa do Pai Natal’ aguarda a visita das crianças, numa iniciativa da associação empresarial, parceira
na organização do programa “Fafe Cidade
Natal 2018”.
NATACHA CUNHA
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DESFILE DE PAIS NATAIS
VOLTA A COLORIR RUAS DA CIDADE

P

elo quarto ano, o centro da cidade
de Fafe vai voltar a ser animado
por um desfile de pais natais, na
tarde de sábado, 22 de dezembro.
A iniciativa é promovida pelos Restauradores da Granja, ARCO – Santo Ovídio,
Cercifaf, União Desportiva Amigos da
Roda de Quinchães, ARO 27 e Leões do
Ferro.

A concentração, na Praça 25 de Abril, está
marcada para as 14h30. Depois de uma
foto de família, os participantes percorrem
juntos as principais artérias da cidade, colorindo as ruas com o traje a preceito.
A organização lança o convite para que
todos vistam o fato de Pai Natal e participem no desfile, envolvendo Fafe no espírito
festivo desta quadra natalícia.

Em simultâneo, os Asfalto Friends Fafe
realizam, a partir das 15h00, o 5º Passeio de
Natal de motos, solidário para com a Associação de Defesa dos Animais e da Floresta
e “Os Gatos que Fafe Esqueceu”. O grupo
convida a comunidade a contribuir na recolha de donativos (como ração, cobertores, sacos de areia e brinquedos), a decorrer
a partir das 10h00 no centro da cidade.

ESPETÁCULO
DE BAILADO ‘O QUEBRA
NOZES’ ENCERRA ‘FAFE
CIDADE NATAL’
NATACHA CUNHA

NATACHA CUNHA

ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS REVIVE TRADIÇÃO

A

O

Encontro de Cantadores de
Reis do Concelho, já na 34ª edição, vai fazer reviver a tradição,
estimulando a defesa do património cultural do cantar de reis, com a sua recriação.
O evento realiza-se a 13 de janeiro, nos
moldes dos anos anteriores, decorrendo
em vários locais emblemáticos da cidade, a
partir das 15h00, e depois numa final prevista para as 17h00, no Pavilhão Multiusos

de Fafe, onde atuarão os doze finalistas selecionados.
As inscrições estão abertas até 3 de janeiro, podendo participar grupos de cantadores de reis ligados a associações e coletividades do concelho, que se deverão fazer
acompanhar por trajes, adereços e instrumentos musicais adequados.
De acordo com o regulamento, todos
os grupos participantes têm direito a um

prémio de presença, no valor de 150 euros,
sendo os três primeiros classificados, escolhidos por um júri, ainda premiados com
125, 100 e 75 euros, respetivamente.
Antes disso, no dia 11 de janeiro, a partir das 10h00, a tradição é cumprida pelas
crianças, com o Encontro de Reis das Escolas, que promete encher o Multiusos de
Fafe de ‘cantadores de palmo e meio’, vestidos a rigor e de vozes afinadas.
NATACHA CUNHA

‘Fafe Cidade Natal 2018’ vai encerrar com o espetáculo de bailado ‘O
Quebra Nozes’, com a presença em Fafe,
uma vez mais, de bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, que serão
acompanhados em palco pelos bailarinos
da Escola de Bailado de Fafe.
Com coreografia de Mehmet Balkan,
a peça leva-nos pela fantasia e magia, com
um quebra-nozes de aparência humana,
vestido como um soldado, que vive muitas aventuras. Inês Serra Moura e Tiago
Coelho (CNB) são os convidados especiais.
O espetáculo tem marcadas duas sessões: dia 19 de janeiro, às 21h30; e dia 20,
às 16h00, no Teatro Cinema de Fafe.
Os bilhetes estão à venda na Loja Interativa de Turismo e têm um custo de
cinco euros.
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ARCIPRESTADO
DE FAFE PROMOVE
“NATAL EM FAMÍLIA”

CÂMARA DE FAFE ADERE AO PROJETO
“ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO”

NATACHA CUNHA

O

PUB

O
FOTO: CMF

Município de Fafe assinou um
protocolo com a Associação
Dignitude, com o objetivo de
garantir à população mais carenciada do
concelho o acesso a medicamentos.
Segundo a autarquia, a disponibilização dos medicamentos será feita através
do projeto “Abem: Rede Solidária do Medicamento”, uma iniciativa da Associação
Dignitude, que conta com o apoio de várias instituições de solidariedade social e
entidades ligadas à saúde, nomeadamente
as associações de farmácias.
O presidente da Câmara de Fafe, Raul
Cunha, destaca a importância deste protocolo enquanto “política de proximidade
e apoio às famílias mais carenciadas do
concelho”, que irá permitir “minimizar um
dos grandes problemas destas famílias, relacionado com a dificuldade no acesso aos
cuidados de saúde, em concreto, à disponibilização dos medicamentos”.
O ano passado, o Município de Fafe
apoiou mais de 170 famílias na compra de
medicamentos, num investimento total
que rondou 18 mil euros.

Com o programa “Abem”, da Associação
Dignitude, a cada beneficiário será atribuído um cartão que lhe permite aceder
aos medicamentos prescritos em qualquer
farmácia do país. A referenciação das famílias apoiadas por este projeto será feita

pelo Serviço de Ação Social do Município
de Fafe. A operacionalização do programa
é alicerçada na capacidade e logística da
rede das Farmácias Portuguesas.
NATACHA CUNHA

Arciprestado de Fafe organizar, a
28 de dezembro, o terceiro encontro “Natal em Família”, uma festa de homenagem a casais que celebram bodas
matrimoniais.
O momento acontece por ocasião
da celebração do Domingo da Sagrada
Família e pretende “celebrar a alegria do
amor” com a homenagem aos casais que
celebram 1, 25, 50 e 60 anos de casados durante o próximo ano de 2019.
O encontro decorre a partir das 21h00,
no Teatro Cinema de Fafe, e conta com a
presença do Bispo Auxiliar de Braga, D.
Nuno Almeida.
O tradicional concerto, na segunda
parte do serão, estará a cargo do grupo
vimaranense EFFATHÁ.
PUB
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“OS JORNAIS SATÍRICOS
DE FAFE” EM EXPOSIÇÃO
NO MUSEU DA IMPRENSA

EXPRESSO DE FAFE

PRESÉPIOS FEITOS POR CRIANÇAS
DO CONCELHO DECORAM BIBLIOTECA MUNICIPAL

NATACHA CUNHA

O

Museu da Imprensa de Fafe vai acolher, durante o mês de janeiro, uma
exposição que propõe uma viagem pelas
várias edições dos jornais satíricos do concelho, como “A Troça”, “O Tagarela”, “Pica
Alegre”, “A Tesoura”, “O Rambóia” e “O
Chanfalho”.
Segundo a agenda cultural divulgada
pelo Município de Fafe, a exposição é de
entrada livre e pode ser visitada no horário
de funcionamento do museu.

D

ar asas à imaginação e criatividade para construir um dos
maiores símbolos natalícios, o
presépio de Natal. Foi este o desafio lançado pela Biblioteca Municipal de Fafe aos
jardins de infância e escolas do 1º ciclo do

ensino básico do concelho.
O resultado está em exposição na biblioteca, reunindo trabalhos da Escola
Básica de Regadas, Associação Cultural
e Recreativa de Fornelos, Escola Básica
do Santo, Jardim de Infância Montelon-

go, Escola Básica e Jardim de Infância de
Quinchães, Jardim de Infância de Serafão
e Escola Básica de Fareja.
A exposição pode ser visitada até 5 de
janeiro, no horário de funcionamento da
biblioteca.
NATACHA CUNHA
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M

edelo inaugurou, a 16 de dezembro, o relvado sintético
do polidesportivo da freguesia, que passa agora a dispor de melhores
condições para a prática desportiva.
“Queremos que este espaço fique à
disposição de todos, porque é para todos
que esta obra feita”, referiu o presidente da

Junta de Freguesia de Medelo, no momento da inauguração.
Manuel Alves Ferreira sublinhou que
o espaço já existia, mas fica agora dotado
de melhores condições, agradecendo o
apoio do Município de Fafe no desenvolvimento da freguesia.
Já no espírito natalício, o presidente

da Câmara de Fafe, Raul Cunha, falou do
melhoramento do polidesportivo como
uma “prenda de Natal” para Medelo.
“É um investimento de grande importância para a freguesia, integrando-se,
uma vez mais, na política que defendemos
de promoção do desporto e de uma vida
saudável e ativa. Estamos muito satisfei-

FOTO: CMF

FOTO: CMF

FOTO: CMF

INAUGURADO RELVADO SINTÉTICO
DO POLIDESPORTIVO DE MEDELO

tos com o resultado final e esperamos que
todos possam usufruir deste equipamento”, expressou o autarca.
A inauguração decorreu em dia de
festa, com o convívio de Natal dos idosos
promovido pela junta de freguesia.
NATACHA CUNHA
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CONFRARIA MARCA PRESENÇA
NO “PRÓS E CONTRAS”

APRESENTADO LIVRO “A VITELA ASSADA
À MODA DE FAFE – DO PASTO AO PRATO”

A

A

Confraria da Vitela Assada à Moda de Fafe
marcou presença no
programa “Prós e Contras” da
RTP, que debateu a gastronomia
portuguesa e as confrarias gastronómicas, a 17 de dezembro.
Fafe esteve representado pela
presidente da confraria, Rosa
Maria Oliveira, e pelo confrade
Pedro Oliveira, a convite da presidente da Federação Portuguesa
das Confrarias Gastronómicas,
Olga Cavaleiro, que irá ajudar na

DEZEMBRO/JANEIRO

condução do processo de certificação da iguaria fafense, que se
prevê começar a desenrolar-se no
início do próximo ano, com primeira reunião agendada para 10
de janeiro.
Entre as muitas confrarias
presentes e outros convidados
do debate, que se fez a partir da
Fundação Champalimaud, em
Lisboa, esteve Maria de Lourdes
Modesto, autora do famoso livro
Cozinha Tradicional Portuguesa.
NATACHA CUNHA

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 11H00 E 15H30

24 e 25 de dezembro

GRINCH

(VERSÃO PORTUGUESA)
Classificação: M/6
Género: ANIMAÇÃO, COMÉDIA

Biblioteca Municipal de
Fafe recebeu, a 17 de dezembro, a apresentação
da obra “A Vitela Assada à Moda
de Fafe – do pasto ao prato”, dos
investigadores e confrades Artur
Coimbra e Paulo Moreira.
Este lançamento público
aconteceu um mês depois do
livro ter sido apresentado aos
participantes do V Capítulo da
Confraria da Vitela Assada à
Moda de Fafe, celebrado a 17 de
novembro.

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

29 e 30 de dezembro

ROBIN WOOD
Classificação: M/12

Género: AÇÃO, AVENTURA

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

5 e 6 de janeiro

AQUAMAN

Classificação: M/12
Género: ACÇÃO, AVENTURA,
FANTASIA

Para além dos co-autores, a apresentação contou com intervenções do presidente da Assembleia Geral da Confraria, Ribeiro
Cardoso, e o vereador da Cultura e Turismo da Câmara de
Fafe, também confrade, Pompeu
Martins.
A sessão foi animada pelo
Grupo de Cavaquinhos da Associação dos Antigos Professores,
Funcionários e Alunos da Escola
Industrial e Comercial de Fafe
(AAPAEIF).
SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 11H00 E 15H30

12 e 13 de janeiro

O REGRESSO
DE MARY POPPINS
(VERSÃO PORTUGUESA)
Classificação: M/6
Género: MUSICAL, FANTASIA

O livro abarca todo o processo
desde a produção da vitela até à
chegada do prato devidamente
confecionado à mesa. Entre outras referências, inclui um capítulo sobre a vitela na literatura
fafense e o relato dos momentos
marcantes desta confraria que
há cinco anos se dedica à preservação e promoção deste ex-líbris
gastronómico fafense.

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

19e 20 de janeiro

BUMBLEBEE

(6º DA SAGA TRANSFORMERS)
Classificação: M/12
Género: AÇÃO, FICÇÃO CIENTIFICA

NATACHA CUNHA

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

26 e 27 de janeiro

CREED II

Classificação: M/12
Género: DRAMA, DESPORTO

BILHETE: 3€
PUB
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75 ANOS DA CASA DO POVO
DE CEPÃES CONSAGRADOS EM LIVRO

M

anuel Cristóvão Barbosa
vai consagrar em livro os
75 anos da Casa do Povo de Cepães, “ao serviço da cultura e dos
mais desprotegidos de Cepães,
Fareja e Armil”.
A Escola Básica de Cepães recebe a apresentação da obra, que
estará a cargo do escritor Daniel
Bastos, dia 28 de dezembro, pelas
21h00.
Segundo Manuel Cristóvão

Barbosa, para além de consagrar
os fundadores da Casa do Povo
de Cepães, o livro aborda alguns
temas de cariz geográfico do concelho de Fafe e outros relacionados com a história das freguesias
de Cepães, Fareja e Armil, o seu
património, vivências e práticas
religiosas.
José Ribeiro, atual presidente
da Assembleia Municipal de Fafe,
assina o prefácio da obra, cuja

capa conta com ilustração da
autoria do também cepanense e
mestre-pintor Orlando Pompeu.
O evento vai ser abrilhantado
pelo Grupo de Cantares da Casa
do Povo, que brindará os presentes com as suas populares e tradicionais cantigas. O autor convida
toda a comunidade a comparecer
e “relembrar as memórias do passado”.
NATACHA CUNHA
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LETÍCIA MOTA LANÇA 1º LIVRO
“A MINHA VIDA NUM DIÁRIO”

A

jovem fafense Letícia Mota,
aluna da Escola Carlos Teixeira, lança esta quinta-feira, 20
de dezembro, o seu primeiro livro,
intitulado “A Minha Vida num
Diário”.
Ao longo de 226 páginas, Letícia Mota conta a história envolvente de uma adolescente que se
muda para Lisboa e aí encontra
amizades e amores. “Por vezes alguns desentendimentos podem
mudar a sua maneira de enfren-

tar a vida, mas, afinal de contas
isso é a adolescência”, lê-se na sinopse.
Recorde-se que a jovem de
treze anos foi a vencedora do concurso “Texto da Paz”, promovido
pelo Lions Clube de Fafe, e conta
com participações na Antologia
de Poesia Portuguesa Contemporânea “Entre o Sono e o Sonho”
e na Coletânea de Contos “Natal
em Palavras”, ambos da Chiado
Books, que agora edita o seu livro.
NATACHA CUNHA
PUB
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“O TEU PATIM NÃO ME É ESTRANHO” DEU MOTE
A FESTIVAL DE PATINAGEM ARTÍSTICA DO NUN’ÁLVARES

C

or, alegria e o espéculo da modalidade dominaram o XVIII
Festival de Patinagem Artística
do Grupo Nun’Álvares, promovido a 8 de
dezembro, no Pavilhão Multiusos de Fafe.
“O Teu Patim não me é Estranho” foi o
tema que deu mote à edição deste ano do
festival, que juntou mais de cem atletas
nunalvaristas e cerca de duzentos atletas
convidados vindos de catorze clubes da
PUB

Associação de Patinagem do Minho, Porto e Aveiro.
Orlando Alves, presidente do Grupo
Nun’Álvares, e Elisa Freitas, coordenadora do Teatro Vitrine, surgiram como
apresentadores do espetáculo, ao lado do
botão que, a aludir ao programa televisivo,
ditou coreografias dos anfitriões ao som
de Whitney Houston, Aretha Franklin,
Michael Jackson e Queen.

O público teve ainda oportunidade de
assistir a esquemas vencedores da secção
de patinagem do Nun’Álvares: em Grupos
Juvenis, “A Magia do Natal” que se classificou em 4º lugar no Campeonato Nacional de Show e Precisão; em Pequenos
Grupos, “O Lado Negro” que se sagrou
vice-campeã nacional no Campeonato
Nacional de Show e Precisão; e Precisão
Júnior, com o tema “Levantar voo” que se

sagrou tetracampeã nacional.
É caso para dizer que o festival ‘não foi
estranho’ para os muitos pais, familiares
e amigos que encheram a plateia do pavilhão, já habituados ao espetáculo proporcionado pelos atletas do grupo. O evento
integrou as comemorações do 86º aniversário do Grupo Nun’Álvares.
NATACHA CUNHA
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LEÕES DO FERRO ENCANTARAM
COM CONTO DE FADAS “A BELA E O MONSTRO”

O

Teatro Cinema de Fafe lotou, a 8
de dezembro, para assistir à Festa de Natal do grupo Leões do
Ferro, que este ano encantou o público com
a história clássica de “A Bela e o Monstro”.
Cerca de setenta pessoas, de todas as
idades, passaram pelo palco, ora para dar
vida às animadas personagens do conto de
fadas, ora para protagonizar momentos de
música e dança que foram pautando o espetáculo.
Com cenários encantadores, um guarda-roupa a preceito, e uma história repleta
de lições de moral — como não julgar pelas
aparências e a verdadeira beleza ser a interior e não a exterior —, os Leões do Ferro
celebraram a amizade e a união.
Perante uma sala cheia e a aplaudir de
pé, o grupo afirmou o espetáculo como
“um sucesso”, que terminou com o Pai Natal a surpreender os mais novos, distribuindo abraços e guloseimas.
No final, o presidente dos Leões do Ferro citou Fernando Pessoa para dizer que “o
homem é do tamanho do seu sonho e este
grupo é tão grande que o sonho é infinito”,
querendo “fazer mais pelos outros e dar
mais à comunidade e ao concelho”.
NATACHA CUNHA
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AMAF ASSINALA ‘CRESCIMENTO’ EM 2º ANIVERSÁRIO
A uma jornada do fim da competição
promovida pela Associação de
Modalidades Amadoras de Fafe, o
GCD Estorãos sagrou-se campeão
2018/2019 da ‘Liga Futsal Juvenil
Município de Fafe’, sucedendo ao GCD
Armil.
Nas redes sociais, o clube viu este
feito desportivo como um “exemplo
para a vida”, lembrando que a mesma
equipa, na época passada, lutava por
esta altura para sair do último lugar.

A

Associação de Modalidades Amadoras de Fafe (AMAF) completou,
a 20 de dezembro, dois anos desde que foi oficialmente fundada.
Em comunicado, a associação deu conta do “crescimento significativo” que tem
registado, sobretudo na época atual de

‘FAFE TÉNIS CLUBE’
EM DESTAQUE
EM LOUSADA

2018/2019, em que conta com mais 113 atletas do que na época anterior.
Atualmente, a AMAF é responsável por
38 competições, envolvendo 42 clubes, representados por 112 equipas, num total de
1.343 atletas ¬— desde os petizes, traquinas,
benjamins, iniciados e juniores, aos senio-

res femininos e masculinos, e veteranos.
A associação lembra que as inscrições
ainda não encerraram, por isso o número
de atletas e agentes desportivos desta época podem ainda sofrer alterações.
“A direção da AMAF agradece a todos os
clubes que fazem/fizeram parte da AMAF,

JUVENIS DA ACF DISPUTAM
“TORNEIO DE NATAL CIDADE DE FAFE”

NATACHA CUNHA

aos seus atletas e agentes desportivos por
confiarem no nosso trabalho, aos árbitros
e colaboradores por fazerem com que seja
possível a realização das competições, aos
patrocinadores e às entidades que apoiam”,
expressam, em comunicado.
NATACHA CUNHA

NÚCLEO DO SCP
DE FAFE COMEMORA
25º ANIVERSÁRIO
NATACHA CUNHA

O

O

‘Fafe Ténis Clube’ esteve em destaque na 2ª etapa do Circuito Juvenil
Vale do Sousa, que decorreu a 15 e 16 de
dezembro, em Lousada, com um total de
59 jogadores.
Rui Silva e Bruno Oliveira sagraram-se vencedor e finalista, no quadro ‘Silver
Masculino’, com o resultado 4-0.

D

e 27 a 29 de dezembro, o Andebol
Clube de Fafe (ACF) organiza o “Torneio de Natal Cidade de Fafe”, dirigido ao
escalão juvenis.
Segundo o ACF, o torneio tem um total
de 9 jogos e conta, para além da equipa anfitriã, com a participação da Seleção Nacional Juniores C, Águas Santas, ABC Ande-

bol, Colégio Carvalhos e Estrela Vigorosa.
As finais jogam-se no sábado, dia 29,
começando o apuramento dos 5º e 6º classificados pelas 10h30, seguindo-se os 3º e 4º
pelas 15h00, e o apuramento do vencedor e
do 2º lugar, pelas 16h45.
NATACHA CUNHA

Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Fafe vai comemorar o 25º
aniversário, a 23 de dezembro.
O programa prevê um almoço e um
momento de homenagens e entrega do
prémio “Justiça de Fafe 2018” com apresentação a cargo de Henrique Salgado.
A celebração vai contar com a presença de Frederico Varandas, presidente do
Conselho Diretivo do clube; Francisco Rodrigues Santos, vogal do mesmo Conselho;
Carlos Carneiro, capitão da equipa bicampeã de andebol; Emanuel Silva, campeão
do mundo de K2 500 metros; Artur Pereira,
canoísta; Paulo Freitas, treinador da equipa campeã de hóquei; e André Mesquita,
Campeão Europeu de Futsal de Síndrome
de Down.
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AD FAFE FECHA 2018
COM 3º LUGAR DA TABELA CLASSIFICATIVA

FOTO: WWW.ADFAFE.PT

A

Associação Desportiva de Fafe
fechou o ano de 2018 no 3º lugar
da tabela classificativa da série A
do Campeonato Portugal, a apenas dois
pontos do segundo classificado, lugar de
acesso ao play-oﬀ de subida.
O ciclo de vitórias consecutivas dos
Justiceiros comandados por Álvaro Pacheco foi apenas quebrado no último
jogo, no reduto do Merelinense FC, que
terminou com o nulo no marcador. Com
o atual treinador, a AD Fafe somou oito
vitórias para o campeonato, em nove possíveis.
À 15ª jornada, que dita a paragem para
o Natal e Ano Novo, a AD Fafe soma um
total de 29 pontos, fruto de nove vitórias,
dois empates e três derrotas.
“Vamos para esta paragem satisfeitos e
orgulhosos pelo que temos vindo a fazer”,
expressou o treinador, em conferência de
imprensa.
Álvaro Pacheco recusou que se coloque ao clube “o rótulo de candidato à subida de divisão”, sublinhando as diferen-

ças de orçamentos em relação aos outros a responsabilidade de ter de subir, mas
adversários, que estão neste momento a sim a de em cada campo honrar a cidade
e a nossa instituição”, defendeu.
reforçar-se.
“Temos de perceber se estruturalmen- “Aquilo que eu prometo a esta família
te o clube está preparado para a subida de fafense é a todos os jogos jogar para gadivisão, se financeiramente tem capaci- nhar, jogar para conquistar os três pondade e se tem estabilidade necessária. (...) tos, com alma e dedicação, que é a nossa
Não podemos passar para estes jogadores filosofia em qualquer campo”, afirmou,

NATACHA CUNHA

C
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O

Nuno Lemos (12º), Rui Fernandes (14º),
Hugo Fernandes (106º), Pedro Silva (129º),
João Vieira Mendes (218º), Rui Costa (219º),

NATACHA CUNHA

“HÁ JUSTIÇA EM AJUDAR!”

CLUBE DE ATLETISMO DE FAFE COM VITÓRIA
COLETIVA NO “AMARANTE CHRISTMAS TRAIL”

Clube de Atletismo de Fafe alcançou uma vitória coletiva na prova
de trinta quilómetros do “Amarante Christmas Trail”, a 16 de dezembro.
“Numa prova obrigatória no nosso calendário, trouxemos para casa o "caneco"
da prova principal”, anunciaram.
Para a vitória coletiva contribuíram o
2º lugar da geral de Nuno Fernandes nos
trinta quilómetros, a “comprovar o seu excelente pico de forma”; o 4º lugar de Rui
Pedro Povo, com vitória no seu escalão; a
19ª posição de José pereira e o 23º posto de
Eusébio Fernandes.
Com um total de doze atletas presentes, o Clube de Atletismo de Fafe fez ainda
alinhar no Trail Curto de 20 quilómetros:

sublinhando a importância da “simbiose”
criada entre a equipa e os adeptos para o
continuar da caminhada em 2019.
Os Justiceiros regressam ao Campeonato de Portugal a 6 de janeiro, com a receção ao SC Mirandela.

Pedro Pinto (220º) e Raquel Eusébio (23ª
da geral feminina).
NATACHA CUNHA

erca de duas toneladas de alimentos
angariados foi o resultado da campanha solidária “Há Justiça em Ajudar!”,
levada a cabo pela Associação Desportiva
de Fafe. Com a doação de um alimento a
corresponder a uma entrada para a partida, o último jogo de 2018 no Estádio
Municipal de Fafe resultou em “bancadas
repletas de público, reflexo do incrível esforço solidário da família fafense”, referiu
o clube, em comunicado.
O culminar da campanha deu-se a
13 de dezembro, com a entrega dos bens
alimentares à delegação de Fafe da Cruz
Vermelha Portuguesa, Lar da Criança de
Revelhe e Conferência S. Vicente de Paulo,
que com este apoio vão conseguir ajudar
pessoas necessitadas.
PUB
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RALI SERRAS DE FAFE
ABRE CAMPEONATO DE PORTUGAL
DE RALIS A 22 E 23 DE FEVEREIRO

A

Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting já divulgou o calendário oficial do Campeonato de Portugal
de Ralis de 2019.
O Rali Serras de Fafe, organizado pela
Demoporto, volta a abrir o campeonato a
22 e 23 de fevereiro. O Rali de Montelongo,
do Campeonato Norte de Ralis, será a 17 e
18 de maio, duas semanas antes do Rally de
Portugal, com data já anunciada para 30 de
maio a 2 de junho.
Os detalhes da prova só deverão ser
revelados pela ACP em janeiro, mas a imprensa especializada avança que Coimbra
deverá receber este ano a partida da prova
portuguesa do Mundial de Ralis. Com a

FOTO: FPN
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NADADORA FAFENSE DIANA DURÃES
FOI 11ª E 13ª MELHOR DO MUNDO

D

saída de Viana do Castelo, Caminha e Poniana Durães afirmou-se como a 11ª
te de Lima, a prova deverá rumar à Serra
e a 13ª melhor do mundo, nos 400 e
do Açor, na sexta-feira, dia 31, com passa- 800 livres, respetivamente, no Campeonagem pelos troços de Lousã, Góis e Arganil, to do Mundo de Piscina Curta, que se reaterminando o dia com a habitual super es- lizou de 11 a 16 de dezembro, em Hangzhou,
pecial de Lousada. No sábado, as equipas na China.
disputarão os conhecidos troços de Vieira
A nadadora fafense integrou a seleção
do Minho, Cabeceiras de Basto e Amaran- de dez nadadores portugueses que partite, estando para a noite já confirmada a ciparam na competição, que reuniu 957
realização da Super Especial em Vila Nova nadadores, num recorde de 177 países insde Gaia, ao invés da Porto Street Stage.
critos.
Domingo mantém-se dedicado à CaDiana Durães fez o 11º tempo em 400
tedral dos Ralis, Fafe, que volta a ser palco livres, entre 43 inscritas, com o tempo de
da ‘power-stage’, classificativa que atribui 4.05,65, ficando a menos de um segundo
pontos extra aos pilotos.
do apuramento para a final. Nos 800 livres,
foi 13ª com o tempo 8.30,12. A atleta comNATACHA CUNHA

petiu ainda nos 200 livres (23ª entre 56 inscritas), 400 estilos (20ª entre 30 inscritas) e
200 estilos (28ª entre 38 nadadoras).
No final, a recordista nacional assumiu
que foi um campeonato difícil, em que ficou longe do que pode valer, mas que lutou
até ao fim para conquistar estes lugares.
No balanço à participação portuguesa
na prova, o diretor técnico nacional José
Machado considerou que os objetivos definidos foram ultrapassados, dizendo esperar que os resultados sejam uma “injeção
motivacional para o próximo Campeonato Mundial de piscina longa e para o que
falta cumprir até ao final do ciclo em Tóquio 2020”.
NATACHA CUNHA
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