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OPINIÃO

23 e 24 de março
OS IRMÃOS SISTERS

Classificação: M/12
Género: COMÉDIA, AVENTURA

30 e 31 de março
CAPTAIN MARVEL

Classificação: M/12
Género: AÇÃO

09 e 10 de março 
VICE

Classificação: M/12
Género: COMÉDIA DRAMÁTICA,

BIOGRAFIA

16 e 17 de março
COMO TREINARES

O TEU DRAGÃO:
O MUNDO SECRETO

Classificação: M/6
Género: ANIMAÇÃO, AVENTURA

02 e 03 de março
VINGANÇA PERFEITA

Classificação: M/16
Género: DRAMA, THRILLER, AÇÃO

MARÇO SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SALA MANOEL DE OLIVEIRA
BILHETE: 3€

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 11H00 E 15H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

ASSINATURAS

Envio cheque no valor correspondente a enviar juntamente com 
este cupão para o jornal Expresso de fafe.

MORADA:  AVENIDA DAS FORÇAS ARMADAS, N31 LOJA V, 4820-119 FAFE

NORMAL (1 ano) 12€

NOME:

MORADA:

CÓDIGO-POSTAL:

EXPRESSO* (2 anos) 20€

 CARLOS AFONSO  

Professor de Literaturas
de Língua Portuguesa 

 VALTER LOBO   

Cantautor

cias de Fafe), Natacha Cunha (Expresso de 
Fafe), José Ribeiro Cardoso (Povo de Fafe), 
Armando César (FafeTV), Artur Coimbra 
(Arquivo de Fafe) e José António Carneiro 
(Paróquia de Fafe).

Os alunos de humanidades, alguns 
com o objetivo de seguirem cursos supe-
riores interligados com a Comunicação 
Social, organizam este evento com os ob-
jetivos de melhorar o seu conhecimento na 
área do Jornalismo, compreender a ação 
do jornalismo num mundo em constante 
mudança, e entender os muitos desafios 
que esta profissão exige.

Com organização da turma k, do 12º Ano 
de Literaturas de Língua Portuguesa, do 
curso de Humanidades, contando com a 
colaboração do Departamento de Línguas, 
Direção da Escola, Biblioteca Escolar e Clu-
be de Leitura, a Escola Secundária de Fafe, 
do dia 11 ao dia 13 de março, promove um 
evento cultural centrado no jornalismo.

Com o título A FORÇA DAS PALA-
VRAS (O papel do Jornalismo em Fafe e 
no Mundo), a iniciativa contará com vários 
momentos, destacando-se uma exposi-
ção centrada na história do Jornalismo 
em Fafe, e uma debate que contará com a 
presença dos jornalistas Elsa Lima (Notí-

ESCOLA SECUNDÁRIA DE FAFE
PROMOVE INICIATIVA CENTRADA NO JORNALISMO

48/20 CANTAUTORES É PARA DESCOBRIR E INSPIRAR

Quando há quatro anos se partiu o código 
postal ao meio para se dar um nome a um 
projecto artístico e cultural, o intuito era o 
de executar da melhor forma possível os 
propósitos da Arte: a de inovar com ideias, 
mudar o meio envolvente e o pensamento, 

provocar reacções distintas no espectador 
ou mesmo o choque que desencadeia emo-
ções e nos coloca em estados de espírito 
distintos.

O 48/20 Cantautores, na sua dimensão 
e idade, surge como um ciclo de concertos 
que quebra as convenções e decide convi-
dar exclusivamente cantautores, designa-
ção para aqueles que escrevem, compõem 
e cantam as suas próprias canções, num 
formato que permite o contacto directo 
com artistas das mais diversas nacionali-
dades e estatutos.

A 5ª edição inicia-se a 2 de Março, lan-
çando o desafio a “Ezequiel”, musico nas-
cido e criado em Fafe, num desafio para 
mostrar e lançar o seu trabalho de estreia, 
e no dia 23 recebe o novo fenómeno bra-
sileiro Rubel, que é ouvido por mais de 
40 milhões de pessoas e recebe elogios de 
Caetano Veloso. Abril traz Davey Ray Moor 

da banda de culto britânica Cousteau com 
Dan Riverman que esteve nesta edição do 
Festival da Canção e Maio o franco-cana-
diano The Wooden Wolf. A primeira parte 
fecha com noite de Junho sob as estrelas 
com Joana Espadinha e Lince.

No final de cada concerto há chá, crois-
sants e conversas com os artistas. Para 
Novembro está programado um primeiro 
Meeting de Cantautores.

Numa tentativa de seduzir o leitor a as-
sistir aos concertos, devo referir que estes 
são momentos para descobrir e conhecer. 
São experiências diferentes que não se 
compram no supermercado, capazes de 
gerar emoções, surpresas, inspiração ou 
até crítica, mas nunca um consenso banal 
e previsível.

Quando falamos do conceito e do que 
se tem programado desde 2015 ao longo de 
quatro edições ouvimos frequentemente 

pessoas a exclamarem: “Em Fafe? Isso é 
possível?” ou “O Glen Hansard que ganhou 
um Óscar no Teatro Cinema?” ou também 
“Não acredito que já fizeram isso com esses 
artistas!” , respondemos: “Sim, é verdade!” 

O Município apostou bem na diver-
sidade e na vontade de formar outros pú-
blicos com uma oferta cultural distinta e 
arrojada que vai crescendo para ser adulta 
sem precisar de ser grande. Um verdadeiro 
serviço público.

Em jeito de brincadeira e para terminar, 
o conceito foi tão original no seu todo que 
não foi desprezado pois até é “usado” para 
dar nome e imagem a um restaurante da 
cidade.

Desafiem-se e assistam ao programa 
de concertos.

4820cantautores.com
facebook.com/4820cantautores
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FAFE ASSINALA DIA MUNDIAL DA PROTEÇÃO CIVIL

F afe vai assinalar o Dia Mundial da 
Proteção Civil, a 1 de março, com 
um conjunto de atividades de pre-

venção e coordenação de esforços em caso 
de emergência ou calamidade e de educa-
ção para o risco, envolvendo várias entida-
des do concelho. 

Segundo o Município de Fafe, as co-
memorações começam pelas 10h00, com 
a apresentação pública da primeira “Aldeia 
Segura, Pessoas Seguras” do concelho, a 
Aldeia de Mós, na União de Freguesias de 

Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído.
A Aldeia de Mós é a primeira do con-

celho a integrar o programa, apresentado 
após os incêndios de 2017, que visa esta-
belecer medidas estruturais para proteção 
de pessoas e bens em situação de incên-
dio. “Com esse intuito, foram definidos 
um conjunto de medidas de autoproteção 
(organização e procedimentos) tendentes a 
limitar as suas consequências, promoven-
do a segurança e a salvaguarda de pessoas 
e bens materiais da Aldeia de Mós e dos 

seus habitantes quando afetado por um 
incêndio rural”, explica a autarquia, em co-
municado. Para além da apresentação, está 
prevista uma ação de sensibilização sobre 
este programa e um exercício prático.

À tarde, as atividades são voltadas para 
a comunidade escolar, na Escola EB 2/3 de 
Arões Santa Cristina, com uma exposição 
de meios e equipamentos, um ‘mass trai-
ning’ de suporte básico de vida e ações de 
sensibilização, com a intervenção de vários 
agentes de Proteção Civil. 

As comemorações encerram no dia 12 
de março, com a realização de um “Exercí-
cio de Decisão para teste do Plano Munici-
pal de Emergência de Proteção Civil”.

A iniciativa é organizada pelo Municí-
pio de Fafe, através do Serviço Municipal 
de Proteção Civil, e conta com a colabora-
ção e participação da Autoridade Nacional 
de Proteção Civil, Bombeiros Voluntários 
de Fafe, GNR, GIPS, Instituto Nacional de 
Emergência Médica, Delegação de Fafe da 
Cruz Vermelha Portuguesa, Cofafe, Uni-
dade Local de Proteção Civil de Agrela e 
Serafão, União de Freguesias de Aboim, 
Felgueiras, Gontim e Pedraído e da Escola 
EB 2/3 de Arões Stª Cristina.

NATACHA CUNHA

Aldeia de Mós
de Aboim é a primeira 

do concelho a integrar o 
programa 'Aldeia Segura, 

Pessoas Seguras'.
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QUEIMA DO PAI DAS ORELHEIRAS
VOLTA A MARCAR CARNAVAL EM FAFE

A Queima do “Pai das Orelheiras” 
volta a estar na agenda do Car-
naval fafense, na terça-feira, dia 

5 de março.
A tradição recuperada em 2015 pelo 

Município de Fafe regressa este ano à cida-
de, num evento que vai contar com a pre-
sença e colaboração de várias associações 
recreativas e culturais do concelho. 

O ponto alto é a queima do boneco, de 
grandes dimensões, pelas 21h30, na Praça 
25 de Abril, com o ator Rui Rodrigues, do 
Teatro Vitrine, a dinamizar o momento. 
Antes disso, a partir das 20h00, o Grupo 
de Bombos Só Dava Assim percorre as 
ruas da cidade, trazendo alegria e folia. A 
Academia da Dança do Grupo Nun’Álva-
res garante também a animação, com mú-
sica e dança.

“Será uma grande festa e todos estão 
convidados assistir”, expressa o presidente 
da Câmara de Fafe, citado em comuni-
cado, salientando a importância de “pre-
servarmos este tipo de tradições, que são 
uma marca da nossa identidade”.

Segundo o município, as festividades 
têm início marcado para as 11h00, com 
a abertura do Reino da Folia, espaço no 

Parque da Cidade que concentra diversos 
divertimentos e muita animação. Já no 
centro da cidade, ao meio dia, a Taberna 
de Petiscos de Porco inaugura para pro-
porcionar a todos momentos de convívio e 
‘boa mesa’, estendendo-se pelo resto do dia. 

DESFILE DAS ESCOLAS
ABRE FESTEJOS

Os festejos do Carnaval no concelho co-
meçam sexta-feira, dia 1, com o Desfile 

das Escolas, com a participação de mais de 
2.500 de crianças das escolas e jardins de 
infância do concelho que, vestidas a rigor, 
desfilarão pelas principais ruas da cida-
de, a partir das 9h30. “Um momento que 
leva inúmeras pessoas à rua e que alegra o 
centro da cidade, com muita música, cor, 
folia e fantasia”, salienta o município, em 
comunicado.

À tarde, é a vez de mais de 300 idosos 
celebrarem o Entrudo, com o já tradicio-
nal Baile de Carnaval Sénior, a partir das 

14h30, na Casa do Gandião.
A juntar a estas iniciativas, Fafe terá ani-
mação garantida pelas freguesias do con-
celho, com vários desfiles, concursos de 
máscaras e animação tradicional.

A Associação Recreativa e Cultural de 
Santo Ovídio (ARCO) promove no domin-
go, dia 3, o tradicional desfile de Carnaval, 
pelas ruas da cidade, a partir das 16h00, 
prometendo danças de fogo, fantasias, 
caretos, cabeçudos e gigantones, bombos, 
sátira e muita animação.

NATACHA CUNHA

BVFAFE PARTICIPAM EM SIMULACRO
NO PARQUE EÓLICO TERRAS ALTAS DE FAFE

O s Bombeiros Voluntários de Fafe 
(BVF) participaram num simula-

cro, a 19 de fevereiro, com uma equipa de 
resgate e uma equipa de emergência pré-

-hospitalar, com vista a testar o plano de 
emergência do Parque Eólico das Terras 
Altas de Fafe.

Segundo os BVF, o exercício consistiu 
no resgate de uma vítima de doença súbita, 

O Expresso de Fafe vai celebrar o 
seu terceiro aniversário com a 

iniciativa “Especial Dia do Pai”, que pre-
tende uma vez mais juntar pais e filhos 
num dia diferente de diversão e brinca-
deira, a 24 de março.

O Pavilhão Multiusos de Fafe acolhe 
o evento, transformando-se num mega 
parque de insufláveis, a que se aliam 
outras atrações para as crianças, como 

no cimo do aerogerador, com necessidade 
de resgate pelo exterior, e outra vítima de 
trauma resgatada pelo interior. 

Para além do teste, a ação, promovida 
pela TrustEnergie e a Siemens Gamesa, 
serviu para os operacionais dos BVF e os 
colaboradores das empresas testarem a 
sua operacionalidade.

NATACHA CUNHA

palhaços, escultura de balões, pinturas 
faciais e atividades desportivas.

A celebração assume caráter solidá-
rio, com os lucros a reverterem a favor 
dos Bombeiros Voluntários de Fafe. 

Esta é a quarta edição do “Especial 
Dia do Pai”, que marcou a festa de lan-
çamento do jornal, em 2016, e pretende 
manter-se como comemoração de cada 
aniversário.
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3º ANIVERSÁRIO DO EXPRESSO DE FAFE 
CELEBRADO COM “ESPECIAL DIA DO PAI”
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“TERRA DE ENCANTOS, SABORES, EMOÇÕES E CULTURA” 
FAFE PROMOVE-SE NA BTL, MONTRA DO TURISMO NACIONAL

O Município de Fafe anunciou 
que vai participar na BTL – 
Bolsa de Turismo de Lisboa, 

que decorre de 13 a 17 de Março na FIL, 
Parque das Nações. 

“Esta é a primeira vez que o Município 
de Fafe participa de forma individual, já 
que em outras edições marcou presença 
através do Turismo Porto e Norte”, infor-
mam, em comunicado.

Nesta 31ª edição, participam vários 
empreendimentos turísticos locais, bem 
como empresas de animação de Fafe. A par 
disto, serão também promovidos no cer-
tame diversos eventos e motivos turísticos 
no concelho, que vão desde a gastronomia 
fafense, à natureza, cultura e desporto. 

Segundo o município, a representa-
ção de Fafe na BTL será concretizada sob 
quatro motes: Terra de Encantos, Terra 
de Sabores, Terra de Emoções e Terra de 
Cultura. “Para cada um destes temas, es-
tão programados momentos que farão jus 
a estes conceitos, revelando, assim, uma 
montra daquilo que o concelho oferece, 
convidando todos a ‘Descobrir Fafe’”, ex-
plica a autarquia.

Para o presidente da câmara, Raul 
Cunha, “a participação de Fafe na Bolsa 

de Turismo de Lisboa reveste-se de gran-
de importância, pela dimensão que este 
certame representa a nível nacional e in-
ternacional”.

“O Turismo é um setor estratégico ao 
qual não nos podemos alhear, tendo em 
conta as potencialidades do concelho nes-
ta área”, afirma o edil, defendendo que, no 
seguimento da política de promoção tu-
rística que a autarquia tem tomado, “deve-
mos continuar a mobilizar-nos e perceber 
que não podemos deixar de aproveitar o 

que de melhor temos e investir num sector 
que está a viver um bom momento”.

“Queremos que as pessoas descubram 
Fafe, se surpreendam com as nossas ma-
ravilhosas paisagens, a nossa saborosa 
gastronomia, o nosso património cul-
tural e histórico e se juntem a nós nos 
eventos imperdíveis que promovemos ao 
longo do ano”, expressa o autarca, citado 
em comunicado. 

Promovida pela Fundação AIP, a BTL 
é reconhecida no sector como o evento 

mais importante na área do turismo em 
Portugal e como um ponto de encontro 
de profissionais. O certame tem também 
vindo a reforçar a sua presença no calen-
dário de feiras internacionais de turismo.

Pela BTL, passam, em média, cerca de 
77 mil visitantes, num espaço que acolhe 
mais de 1000 expositores de Norte a Sul 
do país.

NATACHA CUNHA
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DEPUTADOS DO PCP REUNIRAM
COM ARTESÃOS FAFENSES NO MUSEU DA PALHA

RESTAURADORES DA GRANJA
CELEBRAM 40 ANOS DEDICADOS AO DESPORTO E À CULTURA

N o âmbito das Jornadas Parla-
mentares do PCP no distrito 
de Braga, levadas a cabo em 

fevereiro, os deputados comunistas à As-
sembleia da República, Bruno Dias e Ana 
Mesquita, reuniram com um grupo de ar-
tesãos fafenses, no Centro de Etnotecnolo-
gia e Design de Golães, 
conhecido como Mu-
seu da Palha. 

Segundo o PCP, a 
iniciativa teve como 
objetivo aprofundar 
o conhecimento dos 
problemas existen-
tes no distrito, bem 
como refletir sobre as 
soluções. Em Fafe, referem, o encontro re-
sultou numa conversa muito participada, 
onde num ambiente informal se aborda-

O s Restauradores da Granja celebra-
ram, a 21 de fevereiro, o 40º aniver-

sário. 
Os festejos aconteceram no sábado, 

com um jogo de futsal entre solteiros e ca-
sados, dois concertos musicais, pela banda 
New Time e pela orquestra Faz Sol Lá, e um 
torneio de sueca relâmpago. 

O momento juntou sócios, simpatizan-
tes e amigos, bem como representantes de 
outras coletividades e autarquia, a quem o 
presidente da direção da associação, Amé-
rico Lapa, agradeceu a presença. 

O Grupo Cultural e Desportivo Restau-
radores da Granja foi oficialmente fundado 
no dia 21 de fevereiro de 1979, data da escri-
tura pública, no Cartório Notarial de Fafe, 
embora já existisse informalmente desde 
1977.

O grupo completa assim 40 anos dedi-
cados ao desporto e à cultura, que preten-
dem celebrar com alguns eventos ao longo 
do ano e com a inauguração do “Espaço 

JSD/FAFE ADERE
A “REDE SOLIDÁRIA”

A Juventude Social Democrata de Fafe 
aderiu à “Rede Solidária”, uma ativi-

dade de cariz social que tem como objetivo 
ajudar instituições locais, através da anga-
riação de bens alimentícios, roupa, calçado 
e brinquedos.

O desafio partiu da JSD Anadia, ao 
qual a estrutura fafense disse “prontamen-
te sim”, acreditando que “pequenas atitu-
des fazem toda a diferença”.

“Toda a ajuda é bem-vinda para institui-
ções que promovam o combate à pobreza e 
ao abandono”, referem, em comunicado.

Defendendo os valores da solidarieda-
de e entreajuda, a juventude partidária lan-
ça o apelo à participação de todos: “Vamos 
mostrar que Fafe é um concelho solidário”. 

Com vista a angariar o máximo bens 
possível, vão disponibilizar em diversos 
pontos de recolha caixas onde poderão ser 
colocados os contributos doados.

No final, o material obtido será entre-
gue a instituições locais e o desafio lançado 
a outra concelhia fora do distrito. 

 NATACHA CUNHA 

ram as dificuldades de quem se dedica às 
artes tradicionais, desde o entrançado de 
palha, ao trabalho de ferreiro, passando 
pelo linho e pela lã.

A dificuldade no escoamento dos seus 
produtos, que associam aos baixos salários 
praticados na região e à pouca valorização 

dos seus produtos, foi 
um dos problemas re-
latados pelos artesãos, 
que evidenciaram 
ainda “os custos asso-
ciados à presença nas 
feiras, nomeadamente 
na feira semanal de 
Fafe, tida como das 
mais caras da região”.

“Lamentaram ainda a dificuldade dos 
jovens em abraçar estas atividades, prin-
cipalmente pela pouca rendibilidade, mas 

também por não existir uma valorização 
cultural e educacional neste domínio, ten-
do sido sugerido uma maior divulgação 
deste património na comunidade escolar”, 
conta o partido, em comunicado. 

No texto final das conclusões das jor-
nadas, os deputados do PCP revelam preo-
cupação pela situação dos artesãos, que, 
sublinham, “desenvolvem o seu trabalho 
dando continuidade às artes e ofícios tra-
dicionais, e contribuem com essa riqueza 
para a identidade cultural e a vivacidade 
das feiras da região”. O PCP avança que vai 
promover o agendamento, na Comissão 
Parlamentar de Economia, do debate do 
seu Projeto de Resolução (1781/XIII), sobre 
medidas concretas para o reconhecimento 
e a valorização do trabalho levado a cabo 
pelos feirantes. 

NATACHA CUNHA

Memória”, com o intuito de perpetuar tudo 
o que o grupo tem feito ao longo destas 
quatro décadas.

Recorde-se que a coletividade surgiu 
por iniciativa de alguns jovens do Bairro da 
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Dificuldades
de quem se dedica

às artes tradicionais 
foram assunto central 

do encontro.
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Granja, com o objetivo de proporcionar aos 
seus associados atividades culturais e des-
portivas. O grupo tem-se afirmado pelo de-
senvolvimento de diversas iniciativas, em 
várias modalidades desportivas, atividades 

culturais e de recreio. De tantas atividades, 
o destaque vai para a festa em honra de São 
Pedro, seu padroeiro, com a monumental 
cascata a atrair centenas de visitantes. 

NATACHA CUNHA
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PILOTO PEDRO ALMEIDA
LEVOU “A ALEGRIA DOS RALIS”
AO LAR DA CRIANÇA DE REVELHE

ASSOCIAÇÃO MONTELONGO SERRAS
DE FAFE PLANTOU 1.500 ÁRVORES NO CONFURCO

O jovem piloto famalicense Pedro Al-
meida quis levar “a alegria dos ralis” 

ao Lar da Criança de Revelhe, aquando da 
sua passagem por Fafe, para participar na 
prova de abertura do Campeonato de Por-
tugal de Ralis. 

Juntamente com os seus parceiros, o 
piloto ofereceu à instituição fafense uma 
consola com o jogo virtual do campeonato 
do mundo da modalidade, como forma de 
marcar a presença dos ralis em Fafe e con-
tribuir para que estas crianças institucio-
nalizadas possam ocupar de forma lúdica 
o tempo que têm na instituição.

“É uma felicidade estar aqui e ver que, 

apesar de estarem fora do contexto fami-
liar natural, todos eles formam uma famí-
lia”, expressou Pedro Almeida, após o con-
vívio com as crianças e jovens, com quem 
partilhou a sua experiência nos ralis.

O piloto foi recebido em Revelhe pe-
los jovens e pelo padre Vítor Sá, que agra-
deceu a iniciativa. “É uma satisfação ver 
gente tão jovem preocupada com causas e 
instituições como a nossa, num gesto que 
queremos agradecer”, afirmou, citado em 
comunicado.

A ação teve o apoio das empresas Cli-
maPositivo e Vieira de Castro. 

NATACHA CUNHA

VINHO “TAPADA 
DOS MONGES” 
DISTINGUIDO
NO JAPÃO

O vinho verde “Tapada dos Monges 
Arinto 2017”, da empresa fafense Vi-

nhos Norte, foi distinguido com medalha 
de ouro no concurso japonês ‘Sakura — Ja-
pan Wonen’s Wine Awards 2019’.

A concurso apresentaram-se 4.326 vi-
nhos, provenientes de 34 países do mundo. 
A competição é considerada uma das mais 
conceituadas do Japão e tem a particulari-
dade da avaliação da degustação ser feita 
por um júri constituído apenas mulheres, 
profissionais da setor vinícola.

 NATACHA CUNHA 

VITÓRIA FAFENSE
EM CONCURSO
LITERÁRIO DOS LIONS

TRINTA E NOVE EMPRESAS 
FAFENSES DISTINGUIDAS 
COM ESTATUTO ‘PME 
LÍDER 2018’

O s alunos Gonçalo Lopes, do Agru-
pamento de Escolas de Montelon-

go, e Letícia Vieira Mota, do Agrupamen-
to de Escolas Carlos Teixeira, alcançaram 
o primeiro e o segundo prémios, respeti-
vamente, no concurso literário “Texto da 
Paz”, organizado pelos Lions Clubes do 
Distrito 115 Centro-Norte.

Sob a temática “A bondade importa”, 
o concurso teve como objetivo incentivar 
os jovens participantes a pensar sobre a 
paz e a sua importância no mundo atual, 
bem como estimular, através da escrita, a 
reflexão sobre o tema proposto.

A entrega dos prémios decorrerá na 
“Festa da Paz”, organizada pelo Lions Clu-
be de Fafe, na tarde de 6 de abril, na Sala 
Manoel de Oliveira.

T rinta e nove empresas fafenses fo-
ram distinguidas pelo Instituto de 

Apoio às Pequenas e Médias Empresas e 
à Inovação (IAPMEI) com o estatuto ‘PME 
Líder 2018’, que reconhece anualmente os 
agentes económicos que “se destacam por 
elevados níveis de desempenho e solidez 
financeira”.

Este “selo de reputação de empresas” 
distingue “o mérito das PME nacionais 
com desempenhos superiores”, “tendo por 
base as melhores notações de rating e in-
dicadores económico-financeiros”, lê-se no 
site do instituto.

A lista das empresas distinguidas, nas 
quais se contam trinta e nove fafenses de 
ramos de atividade diversificados, mais 
duas que no ano anterior, pode ser consul-
tada em www.iapmei.pt.

 NATACHA CUNHA  NATACHA CUNHA 

A recém-formada Associação Mon-
telongo Serras de Fafe (AMSF) 
promoveu, a 16 de fevereiro, a 

plantação de 1.500 árvores, na zona da 
Quinta do Confurco. 

Esta foi a primeira ação de refloresta-
ção da associação, que pretende preservar 
a natureza, promover a biodiversidade e 
potenciar a riqueza paisagística de Fafe.

A associação é presidida por Gerhard 
Seidler, que assume a gestão da Quinta do 
Confurco, que se estende por mais de 50 
hectares, na União de Freguesias de Mo-
reira de Rei e Várzea Cova.

“Em maio queremos fazer o ‘Open Day 
da Quinta do Confurco’. Vamos tentar tra-
zer a população de Fafe aqui para as serras, 
que não são só rali, temos muita natureza, 
a Casa do Penedo com fama mundial. Te-
mos chamar as pessoas para cá”, defendeu.

Fazer da quinta um espaço pedagó-
gico, para as crianças contactarem com a 
natureza e as várias espécies animais é um 
objetivo de Gerhard Seidler, que apela ago-
ra aos proprietários dos terrenos vizinhos 
para que entrem na associação e a limpeza 
da zona se estenda para evitar os incêndios.

NATACHA CUNHA 
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32ª 
EDIÇÃO

2
DIAS

77
PILOTOS

26
VIATURAS 

R5

14
CLASSIFICATIVAS

124,44km
CRONOMETRADOS

1.14seg.
VANTAGEM

DANI SORDO

59
INSCRITOS

CPR

RALLY SERRAS DE FAFE EM NÚMEROS: 

SERRAS DE FAFE FEZ REGRESSAR
ESPETÁCULO DO RALI À ‘CATEDRAL’

A emoção e o espetáculo do automo-
bilismo regressaram à ‘catedral dos 
ralis’, a 22 e 23 de fevereiro, com o 

32º Rali Serras de Fafe, prova de arranque do 
Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

O espanhol Dani Sordo e Carlos del Bar-
rio, em Hyundai i20 R5, presentearam Fafe 
com o ritmo do mundial, dominando a pro-
va do início ao fim e terminando com uma 
vantagem de um minuto e 14 segundos para 
o segundo classificado, Ricardo Teodósio 
(Skoda Fabia R5) que venceu para o CPR. 

Sordo foi o mais rápido em 13 das 14 clas-
sificativas do rali, mérito do campeão nacio-
nal Armindo Araújo/Luís Ramalho, tam-
bém em Hyundai i20 R5, que foi mais rápido 
na passagem por Montim, mas terminou na 
7ª posição devido a alguns percalços.

Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda 
Fabia R5) são assim os líderes no arranque 
do CPR, seguidos de Miguel Barbosa (2º) e 
Ricardo Moura (3º). José Pedro Fontes é 4º 
classificado e Bruno Magalhães, navegado 
pelo fafense Hugo Magalhães, fecha o ‘top 5’.

Manuel Castro e o navegador fafense 
Ricardo Cunha terminaram o Rali Serras 
de Fafe na 11ª posição entre os pilotos por-
tugueses. Pedro Meireles, dupla com o tam-

bém navegador fafense Mário Castro, em 
Volkswagen Polo GTI R5, abandonaram a 
prova, que viram condicionada com um ca-
potamento na ‘qualifying stage’.

O Rali Serras de Fafe 2019 voltou abrir 
o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), 
e pontuou para o European Rally Trophy 
(ERT), Iberian Rally Trophy (IRT) e ainda 
para a Taça FPAK de Ralis de Terra.

NATACHA CUNHA
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RALI COM “MARCA DE SUCESSO”
ATRAI MILHARES DE ESPECTADORES

PT RACING DO FAFENSE
PAULO ANTUNES PRESENTE COM SEIS EQUIPAS  

P ara a organização, o Rali Serras de 
Fafe teve “marca de sucesso”, não 
só pela competitividade da prova, 

mas também pelos milhares de espectado-
res que acorreram às serras de Fafe. 

Parcídio Summavielle, vice-presidente 
da Câmara de Fafe, confessou no final es-
tar “feliz, mas também aliviado pelo rali ter 
corrido tão bem”. “Há sempre nestas pro-
vas fatores de risco, a super especial notur-

A PT Racing, do fafense Paulo An-
tunes, especialista na preparação, 
manutenção e assistência de au-

tomóveis de competição, marcou presença 
no Rali Serras de Fafe com seis equipas.

Foi um “início de época consistente”, 
com um Skoda Fabia R5 entregue ao pilo-
to Francisco Teixeira/João Serôdio, e cin-
co Peugeot 208 R2 cedidos às duplas José 
Silva/Alberto Oliveira, João Alves/José Ro-
drigues, Carlos Fernandes/Paulo Leones, 
Nabila Tepjar/Max Freeman e Ruari Bell/
Darren Garrod.

O Expresso de Fafe foi perceber o que 
envolve o trabalho de preparação para a 

na é uma delas, mas é fundamental para 
trazer outro público para os ralis”, salien-
tou, reconhecendo ainda assim que foi de-
masiado longa e terá de ser revista, opinião 
partilhada por Carlos Cruz, da Demoporto.

O vereador responsável pelos ralis dei-
xou “um agradecimento especial ao públi-
co”, que, referiu, “veio cá, fez a festa e teve 
um comportamento exemplar”. O agrade-
cimento estendeu-se a “todos que estive-

ram envolvidos nesta edição do Serras de 
Fafe”, desde a organização, aos concorren-
tes, pilotos, navegadores e equipas de assis-
tência, pelo “profissionalismo e entrega”. 

“Este ‘casamento’ com a Demoporto 
já dura há 32 anos e espero que chegue às 
bodas de ouro. Este casamento está para 
durar e queremos muito mais. A Câmara 
irá fazer para ter, em Fafe, muito mais no 
que ao rali diz respeito”, adiantou. 

“É fantástico irmos no carro e vermos esta moldura 
humana, ao nível de um rali do campeonato europeu, ou 
mesmo do campeonato do mundo. Por todo o empenho 
e dedicação que impõe no desporto motorizado, mais 
propriamente nos ralis, Fafe merece esta moldura 
humana e esta abertura de campeonato”.
NAVEGADOR FAFENSE HUGO MAGALHÃES

competição automóvel. Paulo Antunes, 
que se distinguiu como piloto nos troféus 
monomarca, onde alcançou vários títulos, 

são cruciais numa área em que “é preciso 
muita dedicação para se ser profissional”. 

Para além do apoio técnico como pre-
parador, Paulo Antunes diferencia-se pela 
aposta na formação com um serviço de 

“coaching” em que ajuda os jovens pilotos 
a desenvolverem as suas capacidades. “So-
mos a equipa que nos últimos quatro anos 
mais cresceu, o que muito me orgulha. Há 
quatro anos tínhamos um automóvel de 
corrida, hoje temos mais de doze automó-
veis à nossa responsabilidade durante o 
ano”. Uma entrevista para ler no site www.
expressodefafe.pt. 

 NATACHA CUNHA / FREDERICO NOGUEIR A 

revelou que a experiência de “dezoito anos 
ligado aos automóveis, lá dentro” é a chave, 
salientando ainda que todos os detalhes 

Para Ni Amorim, presidente da Federação 
Portuguesa de Automobilismo e Karting,

“com o plantel de inscritos era de adi-
vinhar que ia ser um rali muito bom”. “O 
tempo ajudou imenso. O rali entre os por-
tugueses foi extremamente disputado. A 
presença do Sordo trouxe muitos mais es-
panhóis do que é costume, tivemos muito 
público nas classificativas”, afirmou.

NATACHA CUNHA
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SOB O LEMA "SORRISOS SUPER SAUDÁVEIS"
TRÊS ESCOLAS DO CONCELHO
PARTICIPAM NO PROJETO ‘HERÓIS DA FRUTA’

ALUNOS PARTICIPAM
NO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

T rês escolas do concelho de Fafe 
estão a participar no projeto 

“Heróis da Fruta”, tendo a con-
curso vídeos que pretendem transmitir de 
forma criativa a “Missão do Ano: Sorrisos 
Super Saudáveis”. 

Além de motivar o consumo diário de 
lanches escolares equilibrados, este ano a 
iniciativa quer também incentivar hábitos 
de saúde oral junto dos alunos e encarre-
gados de educação. Este novo lema, sus-
tenta a organização, resulta do facto de 
um estudo ter apontado que mais de 80% 
das crianças portuguesas não escovam os 
dentes na escola e 47% já têm cáries. 

O Jardim de Infância de Montelongo 
(sala dos 5 anos), a Escola Básica de Medelo 
(2º ano Turma dos Golfinhos, e 3º ano) e 
a Associação Cultural e Recreativa de Tra-
vassós (Sala Conversas Doces e Sala dos 
Encantadores de Sonhos) são as institui-
ções que representam Fafe nesta compe-
tição, que conta com mais de 800 vídeos 
candidatos.

V inte e dois alunos, de vários estabele-
cimentos de ensino do concelho, par-

ticiparam na fase municipal do Concurso 
Nacional de Leitura, que decorreu na Bi-
blioteca Municipal de Fafe. 

A iniciativa vai na 13ª edição e tem 
como objetivo estimular hábitos de leitura 
e pôr à prova competências de expressão 
escrita e oral das crianças e jovens. 

Nesta fase municipal, foram apurados 
catorze alunos — quatro por nível de en-
sino, à exceção do ensino secundário com 
apenas dois inscritos — que irão represen-
tar Fafe na fase intermunicipal, que ante-
cede a final nacional. 

O júri foi constituído pelo Coordena-

Segundo a organização, o apuramento 
dos 100 vídeos finalistas decorre até 25 de 
março, sendo selecionados cinco vídeos 
por cada um dos 18 distritos continentais 
e das 2 regiões autónomas, da seguinte 
forma: os três com mais votos por telefone 
e os dois com mais gostos no Youtube. Os 
vídeos podem ser encontrados em www.
heroisdafruta.com. 

dor Interconcelhio das Bibliotecas Escola-
res, Rui Festa; Coordenadora da Biblioteca 
Municipal, Natércia Baptista; e pelo Chefe 
de Divisão da Educação, Cultura e Despor-
to, Artur Coimbra.

Os alunos tiveram de passar por dois 
tipos de provas, escrita e oral, esta última 
com leitura expressiva e prova de improviso.

No 1º ciclo, ficaram selecionados Ana 
Teresa Soares, Lara Marques, Mara Leite 
e Miguel Varela; no 2º ciclo, apuraram-se 
Andreia Ying, João Sousa, Margarida Le-
mos e Maria Inês Mendes; no 3º ciclo, Ana 
Filipa Silva, Inês Silva, Joana Ramalho e 
Maria Ana Freitas; e no Secundário, Petra 
Costa e Tomás Barros.

NATACHA CUNHA

ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO
DAS ESCOLAS
DÁ VOZ AOS ALUNOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS TEIXEIRA 
PROMOVEU “SEMANA DOS AFETOS”

O s agrupamentos de escolas do con-
celho têm a decorrer o Orçamento 

Participativo das Escolas (OPE), uma ini-
ciativa que procura dar voz aos alunos do 
3º ciclo do ensino básico e do ensino se-
cundário, para que participem de forma 
ativa e decidam, de forma democrática, o 
que querem melhorar na sua escola. 

Após uma fase de apresentação de 
propostas, até final de fevereiro, segue-se 
agora a sua divulgação e debate, que cul-
minará na votação, a 31 de março, Dia do 
Estudante. A medida vencedora deverá ser 
executada até final de 2019. 

Este é o terceiro ano consecutivo de 
OPE, que decorre a nível nacional, tendo 
como verba um euro por aluno do 3º ciclo 
e secundário, num valor mínimo de 500 
euros nas escolas com menos alunos.

O Agrupamento de Escolas Professor 
Carlos Teixeira realizou, de 11 a 15 

de fevereiro, uma “Semana dos Afetos”, 
promovida pela Equipa do Projeto de Edu-
cação e Promoção da Saúde (PEPS).

“Foi uma semana mágica, recheada de 
atividades, em que as escolas do Agrupa-
mento se vestiram de cor, música, dança, 
poemas e alegria. O afeto foi o mote para a 
reflexão e a partilha que contou com a par-
ticipação de toda a comunidade educativa 
e com a colaboração de alunos, docentes 

 NATACHA CUNHA 

 NATACHA CUNHA 

“Heróis da Fruta – Lanche Escolar Sau-
dável” é um programa de educação para 
a saúde, promovido pela Associação Por-
tuguesa Contra a Obesidade Infantil, que 
motiva as crianças a adotar e manter hábi-
tos saudáveis, nomeadamente o consumo 
diário de fruta.

NATACHA CUNHA
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de várias áreas e entidades parceiras”, rela-
ta a coordenadora, Sandra Pinheiro.

A semana foi composta pelo Dia do 
Elogio, Dia do Abraço, Dia da Amizade, 
Dia dos Namorados e Dia do Sorriso, cada 
um com atividades várias. O concurso 
Mural dos Afetos, a promoção da terapia 
do riso e do abraço, foram algumas das 
atividades da iniciativa que contou com 

“grande entusiasmo” da comunidade es-
colar.
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RUBRICA DO EXPRESSO DE FAFE QUE PROCURA RESGATAR LENDAS, HISTÓRIAS E CULTOS DAS TERRAS DE FAFE.
“CONTA-SE QUE HÁ MUITO TEMPO...”
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TATANKA E JOÃO
SÓ EM CONCERTO
NO TEATRO CINEMA DE FAFE

O s músicos Tatanka e João Só vão 
subir ao palco do Teatro Cinema 

de Fafe, a 9 de março, para um concerto 
promovido pela Câmara de Fafe e produ-
zido pela associação Time to Do.

Pedro Taborda, mais conhecido por 
Tatanka, vocalista dos The Black Mamba, 
promete um concerto intimista, de apre-
sentação do seu novo projeto musical a 
solo, ao qual deu o nome de ‘Império dos 
Porcos’.

“Tatanka é genial, aparatoso e apresen-
ta-se sempre com uma voz afinada e um 
talento de guitarrista solista bem eviden-
te”, descreve a Time to Do.

O “Império dos Porcos” marca o re-
gresso do músico às suas origens, com 
todas as músicas cantadas em português, 
das quais ressaltam “Alfaiate”, “De Alma 
Despida” e “Estrelas”, que fazem já parte 
do repertório diário das rádios nacionais 
e das novelas de horário nobre. 

A anteceder atua João Só, um dos can-
tautores nacionais de maior reconheci-
mento e êxito, sublinham os promotores, 
com temas como “Sorte Grande”, “Até ao 
Fim” ou “É P’ra Ficar”, e que este ano cele-
bra 10 anos de carreira.

Os bilhetes têm o custo de oito euros 
e estão à venda na loja Interativa de Turis-
mo e em Last2ticket.

 NATACHA CUNHA 

“EZEQUIEL” ABRE 5ª EDIÇÃO
DO 48/20 CICLO DE CANTAUTORES 

CINECLUBE DE FAFE FAZ BALANÇO POSITIVO
“DOIS ANOS DE UM NOVO FÔLEGO DO CINEMA EM FAFE”

O 48/20, ciclo de concertos que 
convida exclusivamente can-
tautores a pisar o palco do Tea-

tro Cinema de Fafe, está de regresso.
“Ezequiel”, projeto musical do fafense 

Carlos Ezequiel Costa, abre esta quinta 
edição, sábado, 2 de março, pelas 22h00, 
num concerto em trio — com Mariana 
Santiago na bateria e José Miguel Costa 
ao piano — que servirá de apresentação e 
antestreia exclusiva de “Homem: oriente”.

O espetáculo antevê-se “uma viagem 
pelos parágrafos estoriados em versos can-
tados, concertada com algumas surpresas, 
sempre na maior proximidade com o artis-
ta, como o Ciclo já nos habituou”.

“‘Homem: oriente’ não é um disco con-
ceptual, mas podia ser. Narra, quase que 
por capítulos, a estória de tantos que par-
tem à procura de algo: melhor, diferente 
ou, por e simplesmente, seu. É a estirada na 
montanha, a contenda em tempos de né-
voa e a contingente chegada ao alto, tudo 
num só disco. Chega até a ser visceral”, par-
tilhou o músico, ao Expresso de Fafe.

Carlos Ezequiel Costa descreve-se 
como um “contador de histórias e inven-
tor de canções” e conta que foi de forma 
natural que foi “vestindo a pele a tantas 

O Cineclube de Fafe completou, 
este mês de fevereiro, dois anos 
de exibições regulares de cine-

ma na Sala Manoel de Oliveira.
Para o Cineclube, foram “dois anos de 

um novo fôlego do cinema em Fafe”, con-
seguidos depois do investimento da autar-
quia no apetrechamento da sala com ci-
nema digital. Desde então, o Cineclube de 
Fafe exibe um filme diferente por semana, 
em três sessões — uma ao sábado e duas 
ao domingo.

“Fazemos um balanço francamente po-
sitivo e o público tem manifestado agrado. 
Os fafenses saem a ganhar com esta aposta 
do município e parceria com o Cineclube, 
com cinema regular e filmes recentes, que 
distam em média duas semanas da estreia 
nacional. Conseguem ter próximo uma 
boa sala de cinema, bem equipada e por 
uma quantia convidativa, menos de meta-
de das salas comerciais”, revelou João Artur 
Pinto, ao Expresso de Fafe. 

Segundo o Cineclube, a procura pelas 
sessões regista ‘picos’ consoante os filmes 

personagens: compositor, letrista, intér-
prete, produtor”. O EP foi gravado quase 
na íntegra em quartos, salas e garagens 
entre a sua terra natal e Braga, tudo pela 
mão de Ezequiel, num trabalho que difi-
cilmente poderia ser mais independente. 
A ele se juntaram Mariana Santiago para 
gravar a bateria, José Miguel Costa no pia-
no e Rolando Ferreira na produção de um 
dos temas. “Viver para lá do nosso amor” é 
o single do EP e está já disponível em to-
das as plataformas. “Homem: oriente” será 
distribuído em formato digital em março 
de 2019, em dia a anunciar, é cantado em 

português e com a promessa de fundir 
uma série de elementos de distintos uni-
versos sonoros. 

Depois de cumprir a ação sobre o ter-
ritório de potenciar o surgimento e lan-
çamento de artistas da cidade, o 48/20 
prossegue, a 23 de Março, com Rubel; a que 
se segue, a 26 de abril, um concerto duplo 
com Davey Ray Moor e Dan Riverman. 10 
de maio marca o regresso do franco-cana-
diano The Wooden Wolf. As já afirmadas 
Joana Espadinha e Lince prometem fechar 
em beleza a primeira parte do ciclo, a 14 de 
junho.

NATACHA CUNHA

em exibição. Os filmes infantis, sobretudo 
da Disney, as comédias e comédias român-
ticas são os géneros mais procurados pelo 
público fafense. Os filmes de terror, suspen-
se e da saga Marvel são de seguida os que 
registam mais procura. Por outro lado, os 
filmes históricos são os menos procurados.

Uma programação eclética e abrangen-
te, que vá de encontro a diferentes públicos 
e sensibilidades, tem sido o objetivo do 
Cineclube, que garante ter em conta as su-
gestões do público, a quem desafiam a ser 
também programador.

tivou uma parceria com uma escola daque-
le concelho, no âmbito do Plano Nacional 
de Cinema.

Para além das sessões semanais, anota 
o Cineclube, são promovidas sessões espe-
cialmente dirigidas aos seniores e às crian-
ças, nomeadamente no âmbito das Férias 
Desportivas e Culturais, que já trouxeram 
no último ano cerca de 5.000 crianças ao 
cinema. 

“O cinema tem um papel importan-
te, não só cultural. Diverte, mas também 
estimula a aprendizagem e o lado criativo. 
Estas sessões são uma aposta para que no 
futuro haja mais público a preferir a envol-
vência da tela aos monitores dos computa-
dores ou tablets. Ir ao cinema permite estar 
como que dentro do filme, o que é muito 
mais aliciante”, conclui. 

NATACHA CUNHA 

O recente vencedor do Óscar de Melhor 
Filme, “Green Book: um Guia para a Vida”, 
passou pela Sala Manoel de Oliveira uma 
semana antes de conquistar a estatueta 
dourada, mas “curiosamente passou ao 
lado do público fafense”.

Para o futuro, o Cineclube propõe-se 
a mais trabalho na divulgação, não só nas 
freguesias mais distantes, mas também 
em concelhos vizinhos como Celorico e 
Mondim de Basto, onde acreditam haver 
possibilidade de expansão, por Fafe ser a 
sala de cinema mais próxima, o que já mo-

CULTURA
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PARÓQUIA DE SANTA EULÁLIA ORGANIZA 
PROCISSÃO DOS SANTOS PASSOS

CELORICO DE BASTO CELEBRA FESTA 
INTERNACIONAL DAS CAMÉLIAS

"VAMOS AJUDAR A 
BÁRBARA E A CAROLINA" 
COM EVENTO SOLIDÁRIO

A Paróquia de Santa Eulália de 
Fafe anunciou que vai realizar, 
pelo segundo ano consecutivo, 

a Procissão dos Santos Passos, uma tradi-
ção religiosa própria do tempo quaresmal. 

“Na tarde do domingo, dia 24 de março, 
pelas ruas da nossa cidade, meditaremos 
nos Passos de Jesus, com especial desta-
que no Encontro da imagem do Senhor 
dos Passos com a de Nossa Senhora da 
Soledade”, salienta a paróquia.

O percurso será igual ao do ano ante-
rior. A procissão começa com o ‘sermão 
do pretório’ na Igreja Matriz, seguindo 
pela Rua João Crisóstomo, Rua Gene-
ral Humberto Delgado, Rua João XXIII, 
Praceta José Florêncio Soares e Largo da 
Igreja Nova de São José, onde decorrerá 
o ‘sermão do encontro’. Prossegue depois 
pela Rua Ferreira de Castro, Rua Mon-
senhor Vieira de Castro, Praça 25 e Abril, 
Rua Montenegro e Rua António Cândi-

C elorico de Basto vai celebrar, nos dias 
15, 16 e 17 de março, a 16ª Festa Inter-

nacional das Camélias, um dos pontos al-
tos da cultura celoricense, tendo as camé-
lias como ícone.

Este é um dos eventos mais procurados 
por visitantes e turistas e envolve a popula-
ção nas mais variadas atividades. As ruas 
engalanam-se com decoração suspensa, 
com as montras, as varandas e outros co-
loridos de camélias, os murais dão uma 
beleza diferente à quinta do prado, local 
onde acontecem grande parte das ações 

FEVEREIRO SECO
E O PRESSÁGIO
DO ALMANAQUE
DE FAFE DE 1976

F evereiro teve cheiro a primavera ante-
cipada. Temperaturas acima da mé-

dia e precipitação inferior ao normal, com 
ausência de chuva na maioria dos dias, 
marcaram um mês de tempo soalheiro.

No arquivo da imprensa local, recu-
peramos, a título de curiosidade, a página 
relativa ao mês de fevereiro do Almanaque 
Ilustrado de Fafe de 1976, com um pressá-
gio: “Quanto não chove em Fevereiro, não 
há um bom prado nem bom centeio”.

Segundo as previsões do IPMA, o Car-
naval, na abertura do mês de março, chega 
já com chuva e descida de temperatura.

 NATACHA CUNHA 

do, terminando na Igreja Matriz, local do 
terceiro e último sermão, o ‘sermão do 
encontro’.

Os três sermões serão feitos pelo Re-
verendo Padre Francisco Miguel Carrei-
ra, que é vice arcipreste de Vila Nova de 
Famalicão, Pároco de Brufe e de Santo 
Adrião (Famalicão). 

A organização é da Paróquia de Santa 
Eulália de Fafe, no seu todo, com os páro-
cos e os leigos, mas sobretudo com os seus 
diversos grupos pastorais e de apostolado 
e com um grande conjunto de voluntários 
de todas as idades.

“Reservemos, desde já, a tarde deste dia 
24 de março, para esta importante "cate-
quese viva" pelas ruas de Fafe”, apela a pa-
róquia, em comunicado. 

NATACHA CUNHA

desenvolvidas, com a exposição-concurso 
de camélias no epicentro.

Segundo o presidente da autarquia, 
Joaquim Mota e Silva, o certame tem sido 
cada vez mais participado e este ano “não 
faltarão motivos para que Celorico de Bas-
to seja o local de eleição para milhares de 
visitantes”.

“Somos a Capital das Camélias um títu-
lo que nos confere maior responsabilidade 
quando falamos deste património natu-
ral”, afirma, lançando o convite à visita.

A Praça das Comunidades vai acolher, 
no dia 5 de maio, a partir das 9h00, 

várias atividades lúdicas, desportivas e 
musicais, com o evento solidário “Vamos 
Ajudar a Bárbara e a Carolina”.

A ação une várias associações locais, 
que promovem uma caminhada e corrida 
solidárias, cicloturismo, passeios de BTT, 
jipes e motos, música, zumba, experiên-
cias radicais, tiro e combate, entre outros.

A Bárbara e a Carolina são duas me-
ninas fafenses, de 13 anos, que sofrem de 
uma doença neuromuscular grave, com 
uma grave limitação no desenvolvimento 
psicomotor e uma incapacidade de 95%.

O objetivo da iniciativa é angariar ver-
ba para uma carrinha adaptada, para que 
as gémeas possam ser transportadas com 
maior conforto.

Aos participantes é pedido um contri-
buto de cinco euros.

SOCIEDADE

 NATACHA CUNHA 

ACOMPANHE
A ATUALIDADE EM:

www.expressodefafe.pt
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NATAÇÃO: 
DIANA DURÃES BATE RECORDE NACIONAL
DOS 5000 METROS EM ESTREIA NA DISTÂNCIA

AD FAFE CUMPRE
VOLTA COMPLETA SEM DERROTAS
E ESTÁ A TRÊS PONTOS DO 2º LUGAR

A nadadora fafense Diana Durães 
obteve a melhor marca nacional 
de sempre nos 5000 metros, no 

decorrer do Campeonato Nacional de 
Longa Distância, que decorreu a 24 de fe-
vereiro, na Póvoa de Varzim.

Segundo a Federação Portuguesa de 
Natação (FPN), a nadadora do Benfica, 
em estreia na distância, terminou com 
56.45,17 minutos, superando o registo de 
56:58.19 na posse de Angélica André desde 
24 de fevereiro de 2018, em Coimbra. 

No final da prova, a atleta fafense con-
fessou ter participado na competição para 
bater o recorde nacional, que já ambicio-
nava, mesmo sabendo que era uma prova 
diferente do que está habituada.

“Fiz o que me propus, que era obter a 
melhor marca nacional. Foi a minha pri-
meira vez nesta distância e é claro que 
senti as dificuldades normais a partir dos 
3000 metros, com algumas cãibras. As 
minhas distâncias são os 400, 800 e 1500 

A D Fafe atingiu o marco de uma 
volta completa sem derrotas em 
jogos com pontos em disputa, 

após o empate na Trofa, à 23ª jornada do 
Campeonato de Portugal, série A.

Os Justiceiros somam atualmente 
47 pontos e mantêm a luta pelos lugares 
que permitirão disputar a fase de subida, 
a três pontos do 2º classificado, Trofense. 
O FC Vizela ampliou vantagem e segue na 
liderança, com 52 pontos. 

Apesar da aproximação dos lugares 
cimeiros, o treinador Álvaro Pacheco 
garante não olhar nem agir em função 
do que está na tabela, sublinhando que 
o foco tem sido o crescimento da equipa, 
semana após semana, procurando “lutar 
com alma e cultura vencedora”.

“Esta será a nossa linha orientadora até 
ao fim do campeonato: olhar sempre para 
o nosso processo, para aquilo que somos 

capazes de fazer e, principalmente, olhar 
para os três pontos que estão em disputa e 
jogar sempre com uma alma muito gran-
de e vontade de os conquistar”, afirmou, 
em conferência de imprensa.

“Há uma coisa que eu sei. Independen-
temente da posição em que ficarmos, vou 
ter muito orgulho dos meus jogadores, 
por tudo o que têm vindo a conquistar. 
Muito orgulho neles e nesta massa asso-
ciativa, que nos acompanha para todo o 
lado, com uma alma e um apoio enorme”, 
acrescentou.

No domingo, 3 de março, a AD Fafe 
recebe o GD Mirandês, no Estádio Mu-
nicipal de Fafe. Segue-se a deslocação ao 
Vilaverdense FC (dia 10), a receção ao Gil 
Vicente (dia 17), a ida ao reduto do Olivei-
rense (dia 24) e a receção ao Chaves Satéli-
te, a 31 de março.
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“CORRIDA
SEMPRE MULHER”
PELA LUTA CONTRA
O CANCRO DA MAMA

TOMÁS RIBEIRO VENCE 
OPEN DE PORTUGAL 
DE KARTING

4ª FAFE TRAIL RUN
MAIS DE 1.600
INSCRITOS VÃO ‘À 
CONQUISTA DO MAROIÇO’

A “Corrida Sempre Mulher” é uma 
caminhada/corrida que se realiza 

em Lisboa, desde 2006, com o objetivo de 
angariar fundos para a Associação Portu-
guesa de Apoio à Mulher com Cancro da 
Mama. 

Este ano, o Município de Fafe, junta-
mente com a secção de atletismo da So-
ciedade de Recreio Cepanense, Travassós 
Running Fafe, e Fafe a Correr, colaboram 
com esta campanha, com a realização de 
uma caminhada (5 km) e uma corrida (8 
km), a 31 de março. 

As inscrições estão abertas até dia 15 de 
março, na Loja Interativa de Turismo de 
Fafe, revertendo a totalidade do valor de 
inscrição como donativo para a associação. 

O fafense Tomás Ribeiro venceu, na 
categoria júnior, o Open de Portu-

gal de Karting, competição da FPAK que 
abriu o calendário desportivo da modali-
dade, no Bombarral.

O piloto júnior impôs-se em toda a li-
nha sobre os dez karts da categoria a com-
petir pela vitória. Tomás Ribeiro começou 
por ser o mais rápido nos treinos crono-
metrados, venceu depois a primeira man-
ga de qualificação, apesar de ter chegado a 
rodar no sétimo lugar, e repetiu o triunfo 
na segunda manga de qualificação e na 
final, garantindo assim o título do Open 
de Portugal.

M ais de 1.600 participantes estão 
inscritos para a 4ª edição do Fafe 

Trail Run, evento organizado pelo Clube 
de Atletismo de Fafe, a 3 de março, que 
volta a estar integrado no Circuito Nacio-
nal de Trail – Series 150. 

Com partida e chegada da Barragem 
de Queimadela, a prova de Trail Running 
vai levar os participantes à conquista do 
Alto do Maroiço, do maciço granítico da 
Laje Branca e ao ponto mais alto do con-
celho de Fafe, o Alto de Morgaír, passando 
por aldeias típicas minhotas e pela man-
cha de Carvalhal das Serras de Fafe, uma 
das maiores da Europa.

A prova incluiu um trail longo de 35 
quilómetros, e um trail curto de 18 quiló-
metros, a que se alia uma caminhada em 
convívio com a natureza, organizada pela 
Bolota Campestre.
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metros e é aí que vou continuar a apostar 
para o campeonato mundial”, referiu, em 
declarações à FPN.

Diana Durães vai representar a Se-
leção Nacional Sénior no Campeonato 
Open Absoluto Comunidad de Madrid, 
em Espanha, de 15 a 17 de março. 

NATACHA CUNHA
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Diana Durães detém agora 
o recorde nacional nos 200, 

400, 800, 1500 e 5000 
metros livres. 
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“PUSEMOS CEPÃES, FAFE E A NOSSA TRADIÇÃO
DO JOGO DO PAU NO MAPA DO MUNDO”

A tradição fafense do Jogo 
do Pau foi pela ensinada 
na Califórnia, Estados 

Unidos da América, num evento 
intitulado “Stickmata” que reuniu 
representantes de diversas tradi-
ções de luta com pau e bastão de 
todo o mundo, desde a Europa, à 
América Latina e Ásia. 

Dois membros do Grupo do 
Jogo do Pau de Cepães, do Centro 
Cultural e Recreativo da Juven-
tude de Cepães, foram os embai-
xadores de Fafe na iniciativa, que 
durante três dias promoveu inter-
câmbio cultural, com sessões prá-
ticas de treino. Nove países e cerca 
de 50 pessoas estiveram presentes, 

num “ambiente fora de série de 
cooperação, aprendizagem e par-
tilha”, descrevem.

“Pusemos Cepães, Fafe e a 
nossa tradição do Jogo do Pau 
no mapa do mundo”, partilhou 
o grupo. “A nossa aula e atuação 
foi de tal maneira um sucesso 
que foi ovacionada de pé, várias 
vezes, ao longo de três horas. Nes-
te momento há várias pessoas a 
quererem visitar-nos e conviver 
connosco. Querem conhecer e 
acham que a nossa tradição é algo 
único”, revelam.

O convite ao grupo cepanense 
foi feito pela organização do even-
to, a Immersion Labs Foundation. 

Para além do conhecimento prá-
tico do jogo do pau, o grupo con-
ta que levou até ao outro lado do 
Atlântico as histórias e tradições, 
que ficaram registadas em entre-
vistas tendo em vista a sua pre-
servação e arquivo de artes e tra-
dições, que serão disponibilizadas 
aos alunos de Universidades nos 
Estados Unidos que estejam in-
teressados na cultura portuguesa.

“Fizemos os nossos mestres 
orgulhosos e todo o nosso grupo 
deve ter ainda mais noção de que 
nós todos somos os guardiões da 
tradição do nosso Jogo do Pau. 
Viva o Jogo do Pau!”, rematam.
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ENCONTRO INTERNACIONAL DO JOGO 
DO PAU EM FAFE, A 18 DE MAIO

A s artes e tradições de mane-
jo do pau de Portugal, Espa-

nha, Itália, Venezuela e Índia vão 
reunir-se em Fafe, no dia 18 de 
maio, com o 9º Encontro Inter-
nacional do Jogo de Pau.

Segundo o programa divul-
gado, o evento vai contar com 
um desfile das escolas partici-
pantes, pelas 20h00, no centro 
da cidade, que receberá uma 
hora depois um espetáculo com 
as demonstrações das escolas. 

A organização avança que 
serão doze as escolas nacionais 
participantes — Abadim (Cabe-

ceiras de Basto), Açores, Alcane-
na (Santarém), Portimão (Algar-
ve), CCRJ de Cepães e Cepanense 
(Fafe), Bucos, Celorico de Basto, 
Corva (Salto), Guarda, Moita e 
Lisboa. A estas juntam-se o Gar-
rote Canário, em representação 
de Espanha; o Garrote Venezue-
lano; o Bastone Siciliano, de Itá-
lia; e Silambam, da Índia.

A iniciativa é organizada pelo 
Grupo de Jogo do Pau do Centro 
Cultural e Recreativo da Juven-
tude de Cepães, com o apoio do 
Município de Fafe e da Quinta 
de Rilhadas.
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