30 de março 2018

Ano 3 • Nº 27 €0, 70 Mensal • Diretor Natacha Cunha • Tlf. 253 774 139 - Tlm. 912 187 262 • e-mail: geral@expressodefafe.pt

Acompanhe a atualidade em: www.expressodefafe.pt

“ESTAMOS A
PREPARAR
E PROJETAR
AGRELA
E SERAFÃO
PARA O
TURISMO”
PAG.15

4ª EDIÇÃO
DO ‘TERRA JUSTA’ DEDICADA
AOS DIREITOS HUMANOS

PAG.3

SOCIEDADE

ABATE DE ÁRVORES
DA AVENIDA DA LIBERDADE
GEROU CONTESTAÇÃO
DO PCP, BE E QUERCUS

NUN’ÁLVARES NO EUROPEU DE
PATINAGEM ARTÍSTICA, COM TÍTULO
DE TETRACAMPEÃO NACIONAL

SOCIEDADE

PAG.4

FISCALIZAÇÃO À LIMPEZA
JÁ ESTÁ NO TERRENO, MAS
COIMAS SÃO SUSPENSAS
ATÉ 31 DE MAIO

PAG.20

SOCIEDADE

PAG.7

JANTARES ‘FAFEVEGETARIANO’
SENSIBILIZAM RESTAURAÇÃO
LOCAL PARA NOVAS
OPÇÕES NOS MENUS

PAG.10
PUB

EDITORIAL

2

30 MARÇO 2018

OPINIÃO

EXPRESSO DE FAFE

CELEBRAMOS O
2º ANIVERSÁRIO:
OBRIGADO!
SAMUEL PINTO

P

assados mais de dois anos intensos de
trabalho, vinte e sete edições, o Expresso de Fafe endereça um enorme “Obrigado!” a todos que, ao longo deste percurso,
se tornaram leitores, anunciantes, parceiros e colaboradores, fazendo-nos crescer a
cada dia, crescendo também connosco.
Completámos dois anos em dezembro,
mas guardamos a celebração de aniversário para março, mantendo como tradição a iniciativa “Especial Dia do Pai”, que
marcou o lançamento do projeto, em 2016.
Agradecemos a todos os que nos foram visitar e se associaram à nossa celebração.
O caminho é longo, mas orgulhamo-nos do percurso que já trilhámos, ambicionando (e trabalhando para isso!) que
seja sempre em sentido ascendente.
O reconhecimento dos leitores que nos
acompanham através dos 3.000 exemplares de jornais que mensalmente distribuímos, mas também nas nossas plataformas
online — site, aplicação para smartphone/
tablet, e redes sociais — alimenta a nossa
determinação em fazer deste projeto editorial cada vez mais uma referência na cidade que nos viu ‘nascer’.
Renovamos aqui o nosso compromisso
para com os valores da isenção, rigor e verdade, tendo sempre como lema a “INFORMAÇÃO PELA POSITIVA”.

OBRIGADO!
CONTINUAREMOS
A DAR E RECEBER

INFORMAÇÃO
PELA POSITIVA

ASSINATURAS
NORMAL (1 ano) 12€

EXPRESSO* (2 anos) 20€
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4ª EDIÇÃO DO ‘TERRA JUSTA’
DEDICADA AOS DIREITOS HUMANOS

A

quarta edição do “Terra Justa —
Encontro internacional de Causas e Valores da Humanidade” vai
realizar-se de 18 a 21 de abril, em Fafe, e será
dedicada aos Direitos Humanos.
Este tema surge no ano em que se comemoram 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e
proclamada em 1948 pela Organização das
Nações Unidas, avançou ao Expresso de
Fafe fonte da organização.
Recorde-se que este documento surge de-

pois da 2ª Guerra Mundial, constituindo-se
como uma carta de princípios em que são
estabelecidos os direitos fundamentais do
ser humano.
Fafe volta a receber, durante quatro dias,
personalidades e organizações nacionais e
internacionais, num evento do Município
de Fafe que procura desde a primeira edição, em 2015, alertar, provocar e envolver
as pessoas na reflexão sobre a importância
das causas e valores da humanidade.
Conferências, tertúlias de café, exposi-

ções de rua, debates e homenagens voltam
a fazer parte do programa, que mantém
como ato simbólico a colocação de mensagens no “Mural das Causas”, um monumento de granito situado no centro da cidade, que só serão reveladas daqui a 25 anos.
No mural podem ser encontradas mensagens dos homenageados das várias edições do ‘Terra Justa’, como do cardeal Óscar
Maradiaga, ex-presidente da Cáritas Internacional; Maria Barroso, que apadrinhou a
1ª edição do evento; Artur Santos Silva, da

Fundação Calouste Gulbenkian; António
Guterres, atual secretário Geral da ONU;
Madalena Marçal Grilo, da UNICEF Portugal; Manuela Eanes, do Instituto de Apoio
à Criança; e Leonor Beleza, da Fundação
Champalimaud, entre outros.
Sérgio Godinho irá encerrar esta 4ª
edição do Terra Justa, com um concerto
no Teatro Cinema, dia 21, pelas 21h30, de
apresentação do seu novo álbum, “Nação
Valente”.
NATACHA CUNHA
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ABATE DE ÁRVORES DA AVENIDA DA LIBERDADE
GEROU CONTESTAÇÃO DO PCP, BE E QUERCUS

arvoredo, nomeadamente a abertura de
caldeiras ou alargamento de caldeiras
existentes”.
“Seria perfeitamente possível requalificar os passeios sem abater as árvores, bastaria para isso vontade política e procura
das melhores soluções técnicas. Abater as
árvores não é solução e revela uma enorme incapacidade técnica de apresentar
propostas alternativas bem como uma
enorme incompetência política”, acusam.

DESTAQUES

“Respeitando a natureza, mas
com a preocupação nas pessoas
que utilizam as infraestruturas
escolares adjacentes àquela
avenida, decidimos transferir
as árvores dos passeios para
os taludes da escola, não sendo
possível, tecnicamente, replantar
as existentes, serão plantadas
novas árvores.”

Quercus condena “arboricídio”
em Fafe

MUNICÍPIO DE FAFE

“Entendemos que as árvores têm
uma função muito importante em
todo o urbanismo. (...) O passeio e a
árvore conseguem conviver, desde
que haja planeamento”.
ALEXANDRE LEITE, PCP

“Seria perfeitamente possível
requalificar os passeios sem
abater as árvores, bastaria para
isso vontade política e procura das
melhores soluções técnicas”.
LEONEL CASTRO, BE

“O que se está a passar em Fafe
com o abate destas árvores é um
crime ambiental e paisagístico que
a Quercus repudia fortemente”
QUERCUS

O

Município de Fafe abateu as -las”, declarou na ocasião Alexandre Leite,
árvores dos passeios da Ave- defendendo que as árvores não devem ser
nida da Liberdade, um ato tratadas como “secundárias”, mas sim
contestado pelo PCP e Bloco de Esquerda, “prioritárias”.
Na quarta-feira, dia 21, o Município de
que se insurgiram na defesa de outras soluções urbanísticas para a requalificação Fafe tinha anunciado que ia aproveitar o
corte de trânsito naquela avenida, no âmdaquela zona escolar.
Numa nota informativa enviada ao bito das obras de requalificação das escoExpresso de Fafe, a autarquia alegou que las, para proceder a trabalhos de abate de
estas árvores “encontram-se, desde há árvores, o que motivou a ação de rua do
muito tempo, a impedir a circulação de PCP, com a distribuição de folhetos expessoas com mobilidade reduzida e a pondo a sua posição, que dizem ter sido
dificultar a normal circulação de quem “bem recebidos” pela população.
O PCP entende que os problemas de
utiliza aqueles passeios diariamente, provocando acidentes aos transeuntes, que, mobilidade nos passeios e de iluminação
frequentemente, apresentam o seu des- pública não devem ser resolvidos com o
abate das árvores, mas antes com o alarcontentamento à Câmara Municipal”.
O município informou assim que gamento dos passeios e a alteração da
“respeitando a natureza, mas com a preo- localização dos postes ou utilização de
cupação nas pessoas que utilizam as in- postes mais baixos para que não fiquem
fraestruturas escolares adjacentes àquela tapados pelas copas das árvores.
avenida”, decidiu “transferir as árvores
dos passeios para os taludes da escola”,
BE/Fafe repudia abate de árvores,
mas que se revelou impossível “tecnica- que classifica de “crime ambiental
mente replantar as existentes”, pelo que
e paisagístico”
vão ser plantadas novas árvores.

PCP pediu suspensão do abate e
estudo de outras soluções

O PCP/Fafe tinha-se manifestado, na
sexta-feira, 23 de março, contra o abate
de árvores, pedindo à autarquia que estudasse outra solução para a degradação
dos passeios.
“Aparentemente não há perigo iminente de estarem a cair e não se percebe
que haja alguma doença, que seja urgente
abatê-las, por isso o que nós pedimos à
Câmara é que suspendesse a intenção de
fazer o abate das árvores para estudar melhores soluções que permitissem mantê-

O Bloco de Esquerda (BE) de Fafe disse
repudiar o abate de árvores, classificando
este ato como um “crime ambiental e paisagístico”.
Segundo o BE, estão em causa 37 árvores de espécie liquidâmbar, com cerca de
40 anos de idade, sem problemas de saúde,
que consideram não poder “ser vítimas
dos erros de planeamento”.
Ao Expresso de Fafe, o líder bloquista
Leonel Castro disse sentir-se “impotente,
revoltado e envergonhado” perante o que
diz ser um “espetáculo degradante” e um
“atentado contra a paisagem e o ambiente”.
O BE considera que “há soluções urbanísticas que não implicam o corte do

A Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, juntou-se à contestação, dizendo repudiar “esta ação radical
de abate de árvores saudáveis na força da
sua vida”, que intitulou de “arboricídio”.
Em comunicado, a associação juntou
a sua voz à do BE e PCP, defendendo que
existem “soluções urbanísticas e arquitetónicas que tornam possível compatibilizar a existência das árvores com outros
usos do espaço urbano”.
A Quercus sublinhou o “efeito benéfico das ‘florestas urbanas’ e da sua relação
com a qualidade de vida, saúde da população e qualidade do ar”.
“Estas árvores em particular têm grande importância paisagística na cidade de
Fafe, e também educacional pois estão
junto a várias escolas”, reforçaram.
Os trabalhos no local, iniciados a 26
de março, vão manter a avenida encerrada ao trânsito até 6 de abril.
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FAFE ACOLHEU CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
“DESAFIOS PARA O TURISMO EM ESPAÇO RURAL”

O

Teatro Cinema de Fafe acolheu, a 21 de março, a conferência internacional “Desafios
para o Turismo em Espaço Rural”, promovida pela Associação de Hotéis Rurais
de Portugal (AHRP).
Segundo a organização, a participação foi elevada, numa iniciativa que visou
incentivar o debate e a discussão de soluções e desafios para o setor, bem como
preparar, direcionar e mobilizar os agentes de turismo no espaço rural para os
mercados internacionais.
“Um novo tempo espera o turismo em
espaço rural. As oportunidades existem,

e em Fafe foi debatido o caminho a per- cia, salientando a importância do setor do
correr para criar valor, numa área com turismo na economia. “É uma obrigação
trabalho feito, mas com muito para fazer”, de todos os Municípios desenvolver este
nicho de mercado com uma relevância
sublinha a AHRP, em comunicado.
Várias organizações internacionais, enorme, que merece ser promovido e tranacionais e regionais marcaram presença, balhado diariamente”, considerou.
Da conferência fizeram parte três
como a Federação Internacional Logis de
France, a associação ASETUR, o Forum painéis, que debateram temas como a
Internacional para la Naturaleza y el Tu- “Hotelaria Rural e dinâmicas territoriais”,
rismo, o Turismo de Portugal, o Turismo “Boas Práticas na Hotelaria Rural” e “TenPorto e Norte de Portugal, a Federação dências de Futuro”.
“Diversos momentos relevantes, proNacional de Turismo Rural, entre outros.
Na abertura da sessão, o presidente da vocadores e interativos foram colocados
Câmara de Fafe, Raul Cunha, agradeceu a à discussão a uma plateia repleta”, relata
escolha de Fafe para palco desta conferên- a AHRP.

Segundo a organização, tanto o presidente da AHRP, Cândido Mendes, como
o vereador da Cultura, Pompeu Martins,
demonstraram no final “elevada satisfação pela organização e dinâmica criada”,
tendo os participantes interiorizado a
máxima: “o nosso cliente/turista, no final,
não tem apenas que ficar satisfeito com a
sua experiência... tem que dizer WOW!!!”.
A iniciativa surgiu integrada num ciclo de conferências que a AHRP está a desenvolver, em diversas regiões do país, no
âmbito do Projeto HRP Global, apoiado
pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.
NATACHA CUNHA
PUB

6 POLÍTICA/SOCIEDADE
EUGÉNIO MARINHO DEFENDE CRITÉRIOS
MAIS OBJETIVOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS

JSD/FAFE PROMOVE
CONFERÊNCIA
“POR UMA JUVENTUDE
FORTE E ATIVA”
NATACHA CUNHA

A

Juventude Social Democrata de Fafe
vai promover, a 7 de abril, pelas 10h30,
no auditório do Arquivo Municipal, a conferência intitulada “Por uma Juventude
Forte e Ativa”.
Segundo a estrutura, a iniciativa tem
como principal objetivo “abordar temas
relevantes para a juventude e sociedade em
geral”, abrangendo temas como o emprego,
a inovação, a fixação dos jovens, a habitação e o empreendedorismo.
“Contamos com a presença de vários
empreendedores, nas suas áreas de intervenção, que vão partilhar os seus conhecimentos sobre os temas a apresentar”, informam em comunicado.
As inscrições são gratuitas, mas limitadas aos lugares disponíveis.

coisas são feitas”, afirmou, referindo que,
caso contrário, “as obras são entregues
sempre aos mesmos”.
Esta posição surgiu no rescaldo da nomeação do júri para o concurso público internacional de requalificação do Bairro da
Cumieira, obra que ascende aproximadamente aos 7 milhões de euros. O vereador
do PSD votou contra a constituição desse
júri, com uma declaração de voto em que
considerou que “os júris relativos a obras
públicas não se têm mostrado à altura da
defesa dos interesses do município”, o que
mereceu resposta dos visados que terão
entendido estar a ser posta em causa a sua
honra e profissionalismo.
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de júris, que serão compostos apenas por
técnicos, neste caso em particular, dois
arquitetos, dois engenheiros e um jurídico.
Raul Rebelo Cunha, do Fafe Sempre,
começou por esclarecer não ter “nenhuma
reserva quanto ao júri que foi aprovado”,
mas entender estar “criado um contexto
e situação que dificultará o júri a avaliar
questões subjetivas”.
O vereador independente propôs que
os concursos fossem feitos “por prévia qualificação, em que o corpo técnico da Câmara definisse quais os critérios que as empresas deviam cumprir para projetos com este
volume de negócios, ao nível de faturação,
rácios financeiros, corpo técnico, alvará,
etc., e a partir daí o critério seria o preço”.
“Poderia ser mais moroso no início,
mas garantiria que o processo decorreria
melhor no seu todo, porque perante valores destes corremos risco que as empresas
concorrentes venham a apresentar reclamações sobre questões subjetivas e isso
levar a atrasar o processo que de todo não
seria desejável”, sustentou.
O edil disse acolher a sugestão, garantindo que será colocada em prática em
concursos futuros: “A sugestão só não
foi assumida desta vez porque estamos
a relançar um concurso que tinha ficado
vazio, não queremos perder mais tempo.
A Cumieira é um projeto que nós temos
muita urgência em intervir, já devíamos
ter isto resolvido”.
NATACHA CUNHA

FAFE ADERIU À HORA DO PLANETA
DESLIGANDO AS LUZES DOS PAÇOS DO CONCELHO

O

Município de Fafe aderiu à
Hora do Planeta, no sábado, 24
de março, desligando as luzes
dos Paços do Concelho, às 20h30, durante
60 minutos, numa iniciativa que procurou sensibilizar os cidadãos para as alterações climáticas.
A Hora do Planeta é uma iniciativa da
organização de conservação da natureza
WWF, que começou em 2007, em Sidney,
na Austrália, e é agora celebrada em mais
de 180 países e territórios como “um momento global de solidariedade pelo planeta”, refere a associação.
“Porque a nossa ‘casa’ enfrenta o duplo
problema das alterações climáticas e da
perda de biodiversidade, o maior movimento global pelo ambiente procura mobilizar indivíduos, empresas e governos
para fazerem parte da discussão e das so-

FOTO: CMF

O

vereador Eugénio Marinho
defendeu, em reunião do executivo municipal, o estabelecimento de critérios mais objetivos para os
concursos públicos, de forma a que seja
garantida transparência nos procedimentos e salvaguardados os interesses do município.
O vereador do PSD criticou a subjetividade dos critérios , que, considera, “introduzem a disponibilidade de quem vai
decidir fazer aquilo que quer”.
“Enquanto os critérios não forem objetivos e não houver margem para dúvidas
na decisão, toda a gente tem o direito e até
o dever de desconfiar da forma como as

Em declarações aos jornalistas, Eugénio
Marinho disse estar a pôr em causa “o que
é a realidade do país”: “De norte a sul, sabemos como as coisas acontecem. Porque
determinadas empresas ficam sedeadas
em determinados concelhos. Temos de ter
capacidade de acabar com promiscuidades.
Há formas, comportamentos, e maneiras
de estar nestes concursos que são inadmissíveis”, declarou.
Nesta última reunião, Eugénio Marinho deu voto favorável à câmara nesta matéria, mas com a condição de que o concurso venha a ser auditado, “por uma entidade
externa de reconhecida competência que
verifique os passos todos do júri, se se comportou de forma devida ou não”. “Acho que
é salvaguardar os interesses do município”,
disse, anotando que “o vereador só é incómodo se tocar em feridas”.
Para o presidente da câmara, Raul
Cunha, o que o vereador da oposição fez
foi “lançar uma suspeita sobre um júri que
envolve cinco pessoas, que não vinha formatado, foi feito durante a reunião e tinha
todas as condições para ser o mais isento
possível”.
“Sabemos que há uma margem de subjetividade, é assim em todos os concursos.
Foi sempre assim e acho que desde que os
critérios subjetivos estejam bem sustentados, a subjetividade existe no dia-a-dia
para todos nós”, referiu.
Raul Cunha salientou a decisão de
neste mandato retirar todos os políticos

30 MARÇO 2018

luções necessárias para construir um futuro saudável e sustentável para o planeta
e para todos”, sustentam.
Para o presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, este é “um gesto

simbólico, mas que procura sensibilizar
as pessoas para a sustentabilidade global
e proteção do meio ambiente”.
NATACHA CUNHA
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PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FOTO: CMF

FISCALIZAÇÃO À LIMPEZA JÁ ESTÁ NO TERRENO,
MAS COIMAS SÃO SUSPENSAS ATÉ 31 DE MAIO

O

Governo anunciou que a aplicação de coimas pelo incumprimento da limpeza dos terrenos ficará suspensa até junho (31 de maio),
não sendo aplicadas caso os proprietários
concluam os trabalhos até essa data.
“Acaba por ser uma prorrogação do pra-

zo até 31 de maio”, esclareceu a vereadora
do Ambiente da Câmara de Fafe, Márcia
Barros, em reunião do executivo municipal.
Questionada pelo vereador Eugénio
Marinho sobre o ponto de situação sobre
esta matéria, a vereadora informou que “o
município, através da Polícia Municipal,

em articulação com a GNR SEPNA, está
já a fazer a fiscalização, também com o objetivo de sensibilizar os proprietários que
não tenham limpo para que procedam à
limpeza, designadamente nas freguesias
que estão identificadas como de 1ª e 2ª
prioridades”.
“Mesmo sendo levantado um auto, podem fazê-la até 31 de maio, sendo a coima
só efetivada caso não procedam à limpeza”,
acrescentou, avançando ter informação
dos serviços de que “muitos dos proprietários já procederam à limpeza e outros
estão a proceder à limpeza sem qualquer
problema”.
Segundo o presidente da Câmara, Raul
Cunha, a Comunidade Intermunicipal do
Ave, que também preside, vai ter uma nova
brigada de quinze sapadores florestais de
reforço aos já existentes, para “fazerem
uma intervenção não só no domínio públi-

co, mas também no domínio privado”.
Na última reunião de câmara, foi aprovado um apoio aos Bombeiros Voluntários
de Fafe, no valor de 50.000 euros, para
suportar a comparticipação nacional de
aquisição de uma nova viatura florestal
de combate a incêndio, por candidatura a
fundos europeus.
Recorde-se que Fafe tem quatro freguesias consideradas de primeira prioridade no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios: Armil;
Silvares S. Martinho; Aboim, Felgueiras.
De acordo com a classificação do Instituto
da Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF), nas freguesias de 2ª prioridade
incluem-se Agrela e Serafão; Freitas e Vila
Cova; Moreira do Rei e Várzea Cova; Quinchães; S. Gens e Travassós.
NATACHA CUNHA

FOTO: CLÁUDIA FERNANDES

FOTO: PARÓQUIA DE SANTA EULÁLIA

CELEBRAÇÕES DA ‘SEMANA SANTA’ EM ORAÇÃO
PELAS VÍTIMAS DA GUERRA E PERSEGUIÇÃO
D. JORGE ORTIGA
INAUGURA ‘ESPAÇO
ESPERANÇA’ E SALAS
DE CATEQUESE
EM FORNELOS
NATACHA CUNHA

A

Paróquia de Santa Eulália de Fafe
e a Paróquia de Fornelos celebram a Semana Santa com várias
iniciativas, das quais se destacam, para
além das habituais celebrações do Tríduo
Pascal, uma Via-Sacra entre as duas paróquias e três concertos de música.
O primeiro concerto esteve a cargo da
Academia de Música José Atalaya, na Igreja Nova de São José, que recebeu ainda o
Coro de Câmara Voz Nua, vindo de Aveiro.
Este ano, a celebração da Via-Sacra interparoquial, entre Fornelos e Fafe foi uma
novidade que reuniu muitos fiéis na noite
de segunda-feira.

O Tríduo Pascal termina na noite de
Sexta-feira Santa, 30 de março, com a procissão do ‘Enterro do Senhor’.
O Domingo de Páscoa será de visitas
pascais, antecedidas de eucaristia na Igreja
do Sagrado Coração de Jesus, pelas 8h00,
terminando com a concentração dos compassos junto à Igreja Matriz pelas 18h00 e
procissão para a Igreja Nova de São José.
As celebrações terminam com um concerto de Páscoa, pela Associação e Orquestra de Música de Fafe, a 14 de abril, pelas
21h15, na Igreja Nova de São José.
Num ano que dizem ser “marcado pelas atrocidades da guerra e da perseguição

contra tantos inocentes”, a paróquia apresentou como imagem das celebrações desta Semana Santa a estátua de “Cristo Roto”
(“Cristo Partido”), que se encontra no Estado de Aguascalientes, no México.
Contemplando esta imagem, os párocos de Fafe apelam “à oração e solidariedade para com as vítimas da guerra e da
perseguição em tantos lugares do mundo”,
anotando que “Cristo continua mutilado e
torturado na vida de tantos inocentes que
são agredidos nos seus direitos mais fundamentais”.
NATACHA CUNHA

A

inauguração da recém construída
capela mortuária de Santa Comba
de Fornelos, intitulada ‘Espaço Esperança’, e das novas salas de catequese, situadas junto à igreja paroquial, está marcada
para 14 de abril e será presidida pelo arcebispo primaz de Braga, D. Jorge Ortiga.
A bênção dos espaços está marcada
para as 17h15, sendo seguida, pelas 18h00,
da eucaristia na igreja paroquial.
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500 CRIANÇAS PLANTARAM CEM CARVALHOS
AMERICANOS EM CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ÁRVORE

O

Dia Mundial da Árvore foi
comemorado em Fafe com a
plantação de 100 árvores no
parque da cidade, numa iniciativa do Município de Fafe que contou com o envolvimento de mais de 500 crianças de várias
instituições de ensino do concelho e a
parceria de várias associações.

Para o presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, esta ação
representa uma forma das crianças participarem ativamente na preservação da
natureza e, desde pequeninos, perceberem a importância dos seus gestos quotidianos.
“Esta sensibilização e consciencializa-

da cidade, junto ao Centro Educativo
Montelongo, onde o município pretende
“continuar a alocar algum investimento”
anualmente, avançou Raul Cunha.
A vereadora do Ambiente, Márcia Barros, sublinhou a presença na atividade de
duas associações nacionais, a Bioliving e a
Invasoras.pt, que “durante a manhã, fizeram várias ações de sensibilização e educação ambiental junto das crianças para
que, no futuro, estas se tornem adultos
mais responsáveis e mais sensíveis para as
questões da proteção ambiental”.
Durante a tarde, a Barragem da Queimadela foi o espaço escolhido para um
workshop sobre espécies invasoras, proção dos mais pequenos para a importân- movido por estas associações ambientais.
Para além das escolas, foram parceicia da preservação e proteção da nossa
floresta, nos gestos diários de cada um, é ras da iniciativa de comemoração do Dia
muito importante para que eles próprios Mundial da Árvore, a Cercifaf, a Associatenham a noção de que as suas atitudes ção Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe, o Horto Casimiro, a Assofarão diferença no futuro”, frisou o edil.
A iniciativa envolveu a plantação de ciação Bioliving, o Projeto Cabeço Santo,
cem carvalhos americanos no parque a ACTEA e do Projeto Invasoras.pt.
NATACHA CUNHA

“AGENTE H2O – LICENÇA
PARA REGRAR”
SENSIBILIZA PARA USO
RACIONAL DA ÁGUA

‘GUARDA NATUREZA’
VISITOU ALUNOS DA ACR FORNELOS

NATACHA CUNHA

A

FOTO: ACR/MEDIA

Agrupamento de Escolas Professor
Carlos Teixeira assinalou o Dia Mundial da Água, a 22 de março, através da dinamização de diversas atividades que tiveram
como objetivo sensibilizar a comunidade
educativa para a importância da água.
“Sendo que os jovens são aqueles que,
num futuro próximo, se irão debater com
a problemática da cada vez maior escassez
de água, é de extrema importância não só
consciencializá-los para o seu uso racional,
como torná-los, desde já, agentes promotores junto das suas comunidades”, defende o
agrupamento, em comunicado.
As atividades decorreram no âmbito do
projeto “Agente H20 – Licença para Regrar”,
que procura “valorizar a água como recurso
natural, sensibilizar os alunos para os cuidados a ter com a gestão racional dos recursos
s crianças do 1º ciclo da Assohídricos e garantir a sua sustentabilidade”.
ciação Cultural e Recreativa de
Segundo o agrupamento, o projeto foi
Fornelos receberam a visita do
selecionado na fase de Concurso de Ideias “Guarda Natureza” da secção de Prograda 15ª edição do Prémio Fundação Ilídio mas Especiais da GNR, que sensibilizou os
Pinho — “Ciência na Escola”, conquistando mais pequenos para os cuidados a ter na
um apoio de 500 euros para o seu desenvol- proteção e preservação da natureza contra
vimento.
os incêndios florestais.
A iniciativa inseriu-se nas comemora-

FOTO: ACR/MEDIA

O

ções do Dia Mundial da Árvore, que envol- A ação teve como objetivo “sensibilizar as
veram ainda a plantação de uma árvore no crianças para a problemática dos incêncolégio que, sublinham, “perpetuará este dios que todos os anos devastam milhares
de hectares de floresta”, refere a ACR Fordia”.
Segundo a associação, o “Guarda Na- nelos, em comunicado, sublinhando a imtureza” demonstrou ser uma “mascote di- portância da preservação das árvores, pelo
vertida”, que se apresenta como “um gran- “equilíbrio ambiental e ecológico, como da
de defensor da natureza”, representando o própria qualidade de vida dos cidadãos”.
lince ibérico, animal em vias de extinção.
NATACHA CUNHA
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“ESPECIAL DIA DO PAI”
JUNTOU PAIS E FILHOS EM TARDE DE DIVERSÃO
O Expresso de Fafe, em parceria com a empresa Inventos, promoveu a 25 de março o
“Especial Dia do Pai”, uma iniciativa que pretendeu uma vez mais juntar pais e filhos em
momentos especiais de diversão e brincadeira, assinalando o 2º aniversário do jornal.
O Pavilhão Multiusos de Fafe transformou-se num parque de insufláveis, a que se somaram
jogos tradicionais, artes plásticas, pinturas faciais, corridas de kartings e outras atividades
desportivas que promoveram a interação entre pais e filhos, em momentos de cumplicidade.
A Associação de Karaté de Fafe juntou-se à iniciativa com uma demonstração que levou alguns
dos mais pequenos a ter uma primeira experiência com esta arte marcial.
O evento assumiu caráter solidário, com os lucros a reverterem para os Bombeiros Voluntários
de Fafe.

PUB
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JANTARES ‘FAFEVEGETARIANO’ SENSIBILIZAM
RESTAURAÇÃO LOCAL PARA NOVAS OPÇÕES NOS MENUS

O

movimento ‘Jantares LocalidadeVegetariana’ chegou a Fafe,
com a realização do primeiro
jantar ‘FafeVegetariano’, a 23 de março, que
se revelou “um sucesso” para a organização,
com a “grande” adesão de pessoas de todas
as idades, que se deliciaram com iguarias
100% vegetais.
A iniciativa procura promover jantares
vegetarianos em restaurantes de diversas
localidades, com o objetivo de sensibilizar
a restauração local para a importância de
criar e manter opções vegetarianas nos
menus.
Sara Brandão e Elsa Brandão, irmãs

que partilham o estilo de vida vegano, que
exclui da alimentação produtos de origem
animal, foram as mentoras da iniciativa
em Fafe.
O projeto surgiu em Paredes de Coura,
em 2014, e abrange as cidades de Vila Nova
de Cerveira, Arcos de Valdevez, Valença,
Vila Verde, Póvoa de Varzim, Ponte da Barca, Vila do Conde, Penafiel e Viana do Castelo, a que se juntou agora Fafe.
Segundo as responsáveis, os jantares
vão-se realizar de forma rotativa por vários
restaurantes de Fafe, de dois em dois meses, com o preço fixo de dez euros, incluindo entrada, prato principal e sobremesa.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FAFE
PROMOVE FEIRA DA SÁUDE

A

Santa Casa da Misericórdia de Fafe,
proprietária do Hospital São José de
Fafe, vai celebrar o Dia Mundial da Saúde,
a 7 de abril, com a realização da I Feira de
Saúde, na Arcada.
Do programa divulgado constam vários rastreios, cardiovasculares, de diabetes ou nutricionais; sessões informativas e
de aconselhamento sobre suporte básico

de vida, fisioterapia e prevenção de quedas; bem como atividades físicas, como
corrida, karaté e pilates. A Feira da Saúde
abre pelas 10h00, com uma caminhada, e
promoverá ainda a recolha de RX antigos
e medicamentos fora do prazo.
A iniciativa realiza-se em parceira com
o INEM e Bombeiros Voluntários de Fafe,
entre outros parceiros.
NATACHA CUNHA

“Procuramos sempre seguir o conceito
do restaurante, até porque a ideia é que
as ementas sejam depois incorporadas
nos menus. O objetivo passa também por
desmistificar a alimentação vegetariana e
mostrar que é possível adaptar pratos tradicionais à nossa realidade, sem ingredientes de origem animal”, explicam.
Em Fafe, o evento reuniu pessoas de
todas as idades, dos 2 aos 90, vegetarianas
e não vegetarianas, fafenses mas também
de outras localidades, no restaurante 48/20,
que aceitou o desafio.
Húmus de grão de bico, paté de tomate
com tostas, crepes de vegetais, chamuças
vegetarianas, nuggets de soja e salada variada compuseram as entradas. Seguiu-se
o prato principal: hamburger de feijão preto e ananás, acompanhado de salada, batata frita e arroz. Uma mousse de chocolate
negro, feita com natas de soja, fechou a
ementa.
O chefe de cozinha e responsável do
restaurante, André Messias, disse ter ficado satisfeito com o resultado final, apesar

de ter sido “um grande desafio”, uma vez
que o conceito do restaurante envolve 90%
carne.
Reconhecendo que há pouca oferta
vegetariana em Fafe, André Messias anota
que “é um mercado a explorar”, até porque
no seu restaurante há dias em que vendem
mais a opção de hamburger vegetariano
do que carne.
Sara e Elsa Brandão avançam que o
próximo jantar será em junho e terá como
tema de reflexão “o desporto e a alimentação vegetariana”, depois de neste primeiro
ter envolvido o projeto “Os Gatos que Fafe
Esqueceu”, da ADDAF. As jovens pretendem também procurar estabelecer parcerias informais com o comércio local, que
já revelam preocupação em ter produtos
vegetarianos.
A longo prazo, o objetivo é criar no futuro um “Roteiro Vegetariano do (Alto)Minho e/ou Norte de Portugal”, com os restaurantes que têm já nos seus menus pelo
menos uma opção vegetariana.
NATACHA CUNHA

EMPRESA COM SEDE EM FAFE
REGISTA ENDEREÇO ELETRÓNICO
Nº1 MILHÃO NO DOMÍNIO .PT

A

“marca histórica” de um milhão de
registos no domínio .pt foi atingida
com o registo da empresa de máquinas industriais têxteis Meckos, com sede em Fafe,
anunciou a associação DNS.PT, responsável pela gestão deste domínio em Portugal.
Em comunicado, a associação refere
que “depois de 2017 ter sido um dos melhores anos de sempre, só em 2018 já foram re-

gistados mais de 23.000 domínios sob .PT”.
“Desde 2013, data da constituição da Associação DNS.PT, que o .PT é um dos três
domínios de topo (ccTLDs) que mais cresce de forma consecutiva na Europa”, referem, exemplificando que “no mês de janeiro foram registados 10.693 novos domínios,
o que revela um crescimento de 30% em
comparação com o período homólogo”.
NATACHA CUNHA
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MELHOR SONOPLASTIA E MELHOR INTERPRETAÇÃO MASCULINA

VITRINE ARRECADA DOIS PRÉMIOS NO FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRO “CALE-SE”
FOTO: TEATRO VITRINE

NUN’ÁLVARES
PROMOVE CONCERTO
DE PÁSCOA COM
ORQUESTA ORFF

O

Teatro Vitrine do Grupo
Nun’Álvares venceu o prémio
de Melhor Sonoplastia e de Melhor Interpretação Masculina no Festival
Internacional de Teatro “Cale-se”, que decorreu de 20 de janeiro a 24 de março, em
Vila Nova de Gaia.
O grupo de teatro fafense apresentou-se em palco com a peça “Blacklight MC”,
que conquistou o segundo lugar do “Prémio do Público”, votado e decidido pelo
público sem interferência do júri.
Os resultados do concurso foram re-

velados a 24 de março, na cerimónia de atriz profissional, um gestor e produtor
encerramento do festival, organizado pelo cultural, e pelo diretor do evento.
Cale Estúdio Teatro.
Com encenação de Orlando Alves,
Nomeado em quatro categorias, o “Blacklight MC”, interpretado por Rui
Teatro Vitrine arrecadou os prémios de Rodrigues, é um drama que “visa alertar
Melhor Sonoplastia, com o trabalho de Fi- consciências para as diversas consequênlipe Sanches Alves, e Melhor Interpretação cias que a utilização das drogas pode trazer
Masculina, de Rui Rodrigues.
para a vida dos jovens em geral”. RecordeO grupo de teatro do Nun’Álvares esta- -se que esta foi a “performance surpresa”
va ainda nomeado para Melhor Desenho que marcou o arranque da 4ª edição do
de Luz, por Gilberto Magalhães, e Melhor Fafencena, em 2017.
Espetáculo, “Blacklight MC”.
NATACHA CUNHA
O júri do festival foi composto por uma

FOTO: GRUPO NUN’ÁLVARES

FOTO: TEATRO VITRINE

NATACHA CUNHA

O Teatro Cinema de Fafe vai ser palco de
um Concerto de Páscoa, a 7 de abril, promovido pela Orquestra Orﬀ do Grupo
Nun’Álvares.
Segundo a organização, o espetáculo
musical tem início marcado para as 21h30
e vai contar com a participação do Clube
para a Formação da Juventude de Arões.
Recorde-se que a Orquestra Orﬀ é um
projeto que tem como objetivo a divulgação e formação musical, abrangendo todas as idades.

PUB
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FAFE EM 78º LUGAR NO RANKING
“PORTUGAL CITY BRAND” COM SUBIDA DE TRÊS POSIÇÕES

A nível regional,
o Município
de Fafe ocupa
a 26ª posição
do ranking entre
os 86 municípios
do Norte.
PUB

F

afe subiu três posições no ranking
da consultora ‘Bloom Consulting’,
que analisa os negócios, turismo e
condições de vida dos 308 municípios portugueses, ocupando este ano o 78º lugar a
nível nacional.
No ranking regional, Fafe encontra-se
na 26ª posição entre os 86 municípios do
Norte, o que representa uma subida de
dois lugares face a 2017.
De entre os concelhos da Comunidade
Intermunicipal do Ave, Fafe surge em terceiro lugar, apenas ultrapassado por Guimarães (5º da região Norte) e Famalicão

(15º), à frente de Vieira do Minho (44º), Vizela (52º), Póvoa de Lanhoso (53º), Mondim
de Basto (56º) e Cabeceiras de Basto (57º).
Segundo a consultora, o estudo ‘Portugal City Brand’ utiliza um algoritmo em
que são consideradas diversas fontes de
informação, relacionadas com três dimensões — Negócios, Visitar e Viver.
Fafe ocupa a 30ª posição na rubrica Negócios, 25ª em Visitar e 27ª em Viver.
“Os resultados finais deste ranking não
só medem as perceções sobre um município, mas também classificam o desempenho da sua marca de uma forma tangível e

realista”, lê-se no estudo da consultora.
A metodologia utilizada no estudo
avalia “a variável económica turística e social, representada por dados estatísticos, a
variável da procura através das pesquisas
online captadas pela ferramenta Digital
Demand - D2© e a variável da performance on-line, através da análise dos sites e das
redes sociais oficiais de cada município”.
Desta forma, considera a consultora, “é
possível avaliar o desempenho e a eficácia
dos diversos municípios na captação de investidores, turistas e novas residentes”.
NATACHA CUNHA
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JUNTA DE FREGUESIA DE FAFE OFERECE
CABAZ DE PÁSCOA A 325 FAMÍLIAS CARENCIADAS

13

JOSÉ MIGUEL COSTA
E VASCO SOARES UNEM
PIANO E FAGOTE
EM “CONCERTO
DE PÁSCOA + PEQUENO
DO MUNDO”
NATACHA CUNHA

A

Junta de Freguesia de Fafe ofereceu cabazes de Páscoa a trezentas
e vinte e cinco famílias carenciadas da cidade de Fafe.
O cabaz é composto por um pão-de-ló,
um saco de amêndoas e uma mensagem
de Páscoa.
O presidente da Junta de Freguesia de
Fafe, Paulo Soares, sublinha a importância
PUB

de dar continuidade a esta iniciativa, realizada pelo terceiro ano consecutivo, com
o objetivo de proporcionar “uma Páscoa
melhor” às famílias carenciadas.
“Aqueles que passam por dificuldades
económicas e que lhes é impossibilitado
celebrar esta quadra de forma digna serão
apoiados pela Junta de Freguesia de Fafe, à
semelhança do que fizemos no ano ante-

A Sala Manoel de Oliveira vai receber o
“Concerto de Páscoa + pequeno do Mundo”, na sexta-feira, 30 de março.
O professor José Miguel Costa e o aluno Vasco Soares, da Academia de Música
José Atalaya, apresentam-se juntos em
rior e este ano achamos por bem continuar, palco, unindo as sonoridades do piano e
dada a importância e o simbolismo desta do fagote.
Os músicos vão executar obras dos
época”, sustenta, citado em comunicado.
O cabaz abrange as trezentas e vinte e compositores Francis Baines, Benedetto
cinco famílias inscritas no cabaz de Natal Marcello, Ivor Foster e Johann Krieger.
O concerto terá início pelas 18h30.
oferecido nessa altura pelo Município de
Fafe.
NATACHA CUNHA
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LIONS CLUBE DE FAFE
PROMOVEU REFLEXÃO SOBRE “O FUTURO DA PAZ”
“A paz nunca se faz pela
guerra, mas constrói-se
com luta. Uma luta positiva,
quotidiana e com armas
bem definidas, que tem de
ser abraçada por todos.”

O

Lions Clube de Fafe promoveu, ambos da ACR Fornelos, foram os vence- do ser construída de forma “diária, coma 10 de março, uma cerimónia dores do concurso “Cartaz da Paz”. Letícia prometida, séria e exigente”.
“A paz nunca se faz pela guerra, mas
na Sala Manoel de Oliveira, Mota, do Agrupamento de Escolas Carlos
que teve como objetivo refletir sobre “O Teixeira, e Joana Alves, da Escola Secun- constrói-se com luta. Uma luta positiva,
Futuro da Paz”.
dária de Fafe, venceram o “Texto da Paz”. quotidiana e com armas bem definidas,
O momento foi de entrega dos pré- Carlos Afonso, responsável por este con- que tem de ser abraçada por todos”, defenmios relativos ao concurso lançado pelo curso, avançou ter como objetivo compi- deu, apontando a educação, as palavras, o
diálogo, a liberdade e a esperança como as
clube aos jovens estudantes do concelho lar todos os textos num livro solidário.
de Fafe, para que fizessem um texto e um
A reflexão esteve a cargo do Arcipreste ‘armas’ para fazer a paz.
A cerimónia contou com a presença
cartaz sobre a paz, que contou com a par- de Fafe, Pedro Marques, que sublinhou
ticipação de 110 alunos.
a paz como um conceito universal que do presidente da Câmara de Fafe, Raul
Ana Rita Gavetanho e Eduardo Lopes, “nunca se pode dar por adquirido”, deven- Cunha, que lembrou a “justiça” como “va-

SARAU SOLIDÁRIO DA ACR
FORNELOS ANGARIOU
RAÇÃO E DONATIVOS PARA
ANIMAIS DA ADDAF

“SER FILHO DE VÁRIOS PAIS”
FOI TEMA DAS IV JORNADAS DA FAMÍLIA

NATACHA CUNHA

‘CAMINHADA AZUL’
ASSINALA DIA MUNDIAL
DA CONSCIENCIALIZAÇÃO
PARA O AUTISMO
NATACHA CUNHA

FOTO: HERNÂNI CASTRO

FOTO: HERNÂNI CASTRO

NATACHA CUNHA

lor fundamental que anda de braço dado
com a paz”.
Rogério Faria, presidente do Lions
Clube de Fafe, terminou salientando este
como um “evento especial” para o grupo
que tem como lema “servir”.
A tarde foi abrilhantada pelo Coro de
Pais e Amigos da Academia de Música
José Atalaya, acompanhada pelo pianista
Giosuè De Vincenti.

A Associação Cultural e Recreativa de Fornelos promoveu, a 23 de março, o 5º Sarau
Solidário, este ano com o tema “Jogos de
Rua”, lembrando as brincadeiras do tempo
dos pais e avós, mas mantendo os animais
como causa solidária.
Segundo a instituição, foram angariados 1.510 euros e 1.000 quilos de ração,
entregues à Associação de Defesa dos Animais e Floresta (ADDAF), responsável pela
gestão do canil de Fafe.

A

Escola Padre Joaquim Flores, em
Revelhe, recebeu, a 16 de março, vésperas do Dia do Pai, a quarta edição das
Jornadas da Família, este ano dedicadas ao
tema “Ser filho de vários pais”.
Segundo a organização, a cargo da pastoral familiar de Arões S. Romão, Estorãos
e Revelhe, as jornadas fizeram uma “reflexão profunda, atual e pertinente sobre
os novos modelos familiares na realidade
portuguesa”, que esteve a cargo da psicóloga Vera Peixoto.
“Entre a apresentação de dados estatísticos, a partilha de testemunhos concretos
e a proposta de orientações práticas, a conferência teceu-se por um clima de mútua
aprendizagem sobre um dos temas mais
sensíveis e exigentes da sociedade”, contam em comunicado.

Depois da conferência, tomou a palavra a
plateia, com “perguntas, desabafos e desafios sobre a missão plural de educar as
crianças e jovens que, por diversos motivos, se sentem como ‘filhos de vários pais’”,
acrescentam.
As jornadas contaram ainda com um
momento musical, com o tema “Jardim”,
vencedor do Festival de Canção.
Citando o Papa Francisco, quando
diz que “a alegria do amor que se vive nas
famílias é também o jubilo da Igreja”, a
organização do evento agradeceu aos participantes e apoiantes da iniciativa, nesta
noite que pretendeu “‘regar’ mais um pouco os diversos jardins familiares com esta
reflexão pastoral”.
NATACHA CUNHA

O Agrupamento de Escolas Montelongo e
a Câmara de Fafe promovem, a 10 de abril,
uma ‘Caminhada Azul’, para assinalar o
Dia Mundial da Consciencialização para o
Autismo.
A iniciativa convida crianças e professores a participarem vestidos de azul, cor
representativa desta perturbação do desenvolvimento da criança por, segundo a
Federação Portuguesa de Autismo, ser mais
comum nos rapazes que nas raparigas.
A caminhada começa no Parque da Cidade, seguindo pela Travessa do Ruival, Rua
Serpa Pinto, Rua Major Miguel Ferreira,
Rua Monsenhor Vieira de Castro, Rua António Saldanha, terminando na Praça 25 de
Abril.
O Agrupamento de Escolas Montelongo é o único, em Fafe, que integra Unidades
de Ensino Estruturado para a educação de
alunos autistas, prestando apoio a perto de
15 crianças.
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“ESTAMOS A PREPARAR
E PROJETAR AGRELA E SERAFÃO PARA O TURISMO”
obra na rua de Soutelo, o ramal principal
passa junto à obra, pedimos o saneamento
à Águas do Norte, mas os responsáveis dizem que não se justifica colocar ali, porque
há poucas casas para ligar e então não dá
lucro. Se calhar as políticas do município
deviam obrigar que essas empresas fizessem o trabalho. Se comem a carne, comam
também os ossos. Tenho a obra parada e
estou a tentar com a vereadora Márcia que
coloquem lá o saneamento.

“Temos na freguesia 49 moinhos,
ao longo dos rios e riachos.
Estão todos identificados e
queremos fazer um projeto para
recuperá-los.”
Artur Neves Castro, presidente da Freguesia de Agrela e Serafão.

Artur Neves Castro viu renovado o mandato enquanto presidente da União de Freguesias
de Agrela e Serafão, que viveu um momento alto no início de março, com a inauguração da
primeira Unidade Local de Proteção Civil do concelho. Em entrevista ao Expresso de Fafe,
o presidente eleito pelo Partido Socialista falou das carências da freguesia situada no topo
norte do concelho, mas também das potencialidades ligadas ao turismo, para o qual diz estar
a preparar a freguesia, fazendo essa a bandeira do atual mandato.

E

xpresso de Fafe (EF): Agrela e Sera- outras ocorrências. Há dias tive uma reufão inaugurou, no início de março, a nião do Plano Operacional do Município
primeira Unidade Local de Proteção e vi que o registo de ocorrências de incênCivil do concelho. Como viveu esse momento? dios em Serafão em 2017 não corresponde
Artur Castro (AC): Foi uma luta que já à realidade. Temos muitos mais casos. Na
reivindicava para a freguesia há cerca de maior parte das vezes, com a viatura de
oito anos. Foi o formalizar daquilo que já primeira intervenção que temos conseguifazíamos, mas informalmente, com uma mos resolver as situações e acabamos por
primeira intervenção nos incêndios, numa ligar aos bombeiros a dispensar os serviços
derrocada ou em desentupimentos. Agora quando estes ainda vêm a caminho. Temos
podemos ter, por exemplo, um seguro para vindo a funcionar em cooperação com eles.
cada voluntário, que até aqui não podíamos. Era muito triste muitas vezes haver “Temos paisagens muito bonitas
um incêndio, chamarmos os bombeiros e,
e penso que é aí que devemos
por motivos vários, não ser possível chegar
apostar. Queremos criar
ajuda a tempo. Era muito triste ver a afliespaços
agradáveis para que as
ção das pessoas, e não ter aqui ninguém,
pessoas nos venham visitar.”
nem uma viatura de combate. Fui lutando
para tentar adquirir uma viatura de proteção civil, amealhando estes anos todos, e
recentemente conseguimos comprá-la.
EF: Está no terceiro mandato. Como tem sido
exercer este cargo?
EF: O facto de estar no topo norte do conceAC: É uma luta que vou fazendo todos
lho foi preponderante?
os dias para prestar o máximo de serviços
AC: Faz todo o sentido que estas uni- à freguesia, para colmatar a distância aos
dades estejam localizadas nas freguesias grandes centros urbanos, que é um dos
mais distantes do centro do concelho. nossos maiores problemas. O que mais me
Sempre que pedimos socorro aos bombei- custa é ver a necessidade que os idosos têm
ros eles demoram meia hora a chegar. Se de conversar. Esse foi o motivo que me letivermos cá uma viatura para atacarmos vou a criar o centro de convívio, em 2012.
o fogo, logo no início, resolvemos muitas Senti que tinha de fazer algo pelos idosos.
situações e libertamos os bombeiros para Fomos a primeira freguesia a criar um cen-

tro de convívio, ao início em instalações
emprestadas. Começamos com meia dúzia de idosos, neste momento temos mais
de trinta, e só não temos mais por falta
de espaço. Temos casos de sucesso, com
casais que frequentam o centro de convívio, isto dito pelos filhos, e a qualidade de
vida deles melhorou muito. Agora já temos
instalações nossas. Investimos muito na
construção, tudo com dinheiros da junta
de freguesia. Temos uma técnica aí diariamente, e duas vezes por semana têm aulas
de ginástica, música e informática, através
de um protocolo com a Cruz Vermelha.
EF: Que fragilidades identifica na freguesia?
AC: A criação de um posto de CTT é
mais uma das minhas lutas. Já temos um
Espaço do Cidadão e um TPA, um terminal de pagamentos automático. Antes de
ser disponibilizado tínhamos que ir à cidade para fazer todo o tipo de pagamentos.
Quem tem carro ainda vai facilmente, mas
para um idoso as coisas tornam-se muito
difíceis. Atualmente ainda tenho idosos
que vêm ter comigo e pedem-me para ir a
Fafe aos correios levantar a reforma. Depois, na cobertura de saneamento estamos muito mal. A ligação à rede abrange
apenas 10% de Serafão, Agrela ainda não
tem saneamento. Fico triste com algumas
situações. Estamos a fazer uma grande

EF: Que projetos tem para o mandato?
AC: Adquirimos recentemente uns terrenos junto ao polidesportivo de Agrela e
estamos a criar um espaço de lazer com
circuito de manutenção e anfiteatro ao ar
livre. Queria acabar a obra em 2018.
Há cerca de 15 dias comprámos um
terreno ao longo do rio Torto, para alargar a praia fluvial e criar um espaço para
autocaravanas. Nestes últimos quatro
anos temos adquirido bastantes terrenos,
para termos espaço suficiente para criar
empreendimentos. Ainda este ano vamos
criar um circuito pedestre sinalizado, com
oito quilómetros, em circuito fechado, que
vai abranger Agrela e Serafão. Vai sair do
complexo turístico, passar pela ponte romana nos limites com Arosa, pela praia
fluvial e pelos moinhos para aproveitar a
natureza. Este vai ser o primeiro circuito.
Depois já temos outros em vista, uma vez
que temos na freguesia 49 moinhos ao
longo dos rios e riachos. Estão todos identificados e queremos fazer um projeto para
recuperá-los, com uma candidatura a fundos comunitários.
EF: O turismo será a bandeira?
AC: Sim, estamos a preparar e projetar
a freguesia para o turismo. Acho que esta
ala norte do concelho tem muito potencial
para esse fim. Não devemos deixar passar
esta possibilidade. Temos paisagens muito
bonitas e penso que é aí que devemos apostar. Queremos criar espaços agradáveis
para que as pessoas nos venham visitar e
queiram vir para cá morar.
NATACHA CUNHA
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WORKVIEW

CORONEL CAFÉ
E DR. PAPEL

DE ‘EXCELÊNCIA’

NA ÁREA DA HIGIENE
E SEGURANÇA NO TRABALHO

Sediada na Zona Industrial do Socorro,
em Quinchães, a Workview presta serviços de higiene, segurança e saúde no
trabalho, controlo de pragas, consultoria
e formação, numa lógica de prevenção
mas também de resolução de problemas.
A empresa atua a nível nacional, cobrindo todo o país, com clínicas em Braga,
Porto, Viseu e Lisboa. A estas aliam-se
unidades móveis e equipas comerciais
que proporcionam proximidade com o
cliente.
Apresentando um leque alargado de
serviços, capazes de satisfazer desde um
pequeno café a uma grande indústria, a
Workview considera que são os 13 anos
de experiência e uma equipa conhecedora do mercado que fazem de si uma mais

PARTILHAM MISSÃO
DE FACILITAR
O SEU DIA-A-DIA
valia para quem a procura. Para além da
identificação, avaliação e controlo das situações de risco, a formação e-learning,
por exemplo, tem sido uma aposta que
tem recebido boa aceitação.
“Procuramos a excelência e acima de
tudo ter capacidade de resolver os problemas de forma a manter os clientes
satisfeitos”, sublinha Daniel Falcão.
Em 2017, a empresa viu renovado o
estatuto de ‘PME Excelência’, um selo de
reputação associado à solidez e desempenho económico-financeiro atribuído
pelo IAPMEI.
Com perspetivas de crescimento, a
empresa usufrui de novas instalações
em Fafe, numa melhoria contínua dos
serviços prestados.

A LPAM é um grupo que atua no mercado nacional com o nome Coronel Café e
Dr. Papel. Nascida em 2015, aquando da
LPAM, a Coronel Café destina-se à venda e distribuição de café e seus derivados, como máquinas, cápsulas, pastilhas,
acessórios e ainda água. Elaboram soluções feitas tanto a pensar em empresas
que pretendam ter um maior conforto no
trabalho, como para famílias que desejem saborear um bom café no aconchego
dos seus lares. Pode saber mais sobre
esta marca ou, até mesmo, comprar na
loja online através do site: www.coronelcafe.com.
Já a Dr. Papel direciona-se para outro

A AGÊNCIA
DE VIAGENS
E TURISMO EM QUE
A ‘MARAVILHACONTECE’

MATERIAL ELÉTRICO
PARA TODO O TIPO
DE SOLUÇÕES
A WATT dedica-se ao comércio de todo o Isto para que tenha mais conforto e bemtipo de material elétrico, tendo um con- -estar, sem esquecer a inovação e a susjunto de soluções e produtos para todos tentabilidade.
Temos material de aparelhagem, com
os clientes, incluindo os profissionais da
vários acabamentos, todo o tipo de lâmconstrução, manutenção e renovação.
Na área Industrial, damos resposta às padas, candeeiros e projetores para que
necessidades trazendo contínua inova- possa ter todo o conforto no seu lar.
Os Espaços comerciais exigem cada
ção e eficiência, estabelecendo parcerias
que se traduzem no aumento da produ- vez mais soluções para iluminar de forma eficiente. Encontramos a garantia de
tividade.
Temos desde quadros, cabos e cami- soluções inovadoras e diferenciadoras
nho de cabos. Na eficiência energética, para que o seu produto se destaque.
Assentes no compromisso de qualiiluminação LED, UPS, bateria de condendade/preço, dando sempre privilégio às
sadores, etc.
Na área Residencial, focamo-nos em marcas nacionais.
Damos também apoio na área de proprodutos e soluções que melhorem o
controlo e a gestão de energia de forma jeto para que escolha a melhor solução
a dar resposta ao aumento da eficiência para si.
energética, segurança e comodidade.

público. Esta marca destina-se aos setores da restauração, indústria, hotelaria
e lavandaria, trabalhando com produtos
químicos, de papel e acessórios indispensáveis ao bom funcionamento e higiene
dentro do seu negócio. Consulte o site em:
www.drpapel.com
A principal missão da LPAM é facilitar o seu dia-a-dia e o seu caminho para
o sucesso tanto no mundo do trabalho,
como na vida pessoal, podendo contar
com profissionais de excelência e um
sistema de distribuição rápido e eficiente.
Pode visitar as instalações desta empresa em Golães, freguesia de Fafe, na
Rua da Indústria 120E, 4820-451.

A MaravilhAcontece é uma empresa ligada ao turismo e lazer, que atua na área
da Região de Basto, com três agências de
viagens sediadas em Celorico de Basto,
Cabeceiras e Mondim.
Seja em negócios ou lazer, a MaravilhAcontece trabalha para que a experiência de viagem decorra sem preocupações para o cliente, que encontra um
atendimento personalizado.
Desde voos, estadias, aluguer de carro ou transfers, a empresa procura as
melhores soluções, adaptadas às preferências e necessidades do cliente, que
tem apenas de “dar asas à imaginação”
na escolha do destino.
“O que nos distingue é a forma como
atendemos as pessoas e as acompanhamos, desde o início, durante e após a via-

gem. Trabalhamos para fidelizar o cliente,
que gostamos de mimar com pormenores que acreditamos fazerem a diferença”, confidencia Paula Bessa, gerente da
empresa.
Para assegurar que a experiência
será positivamente marcante, é valorizado o feedback do cliente, que sente um
apoio permanente.
Trabalhando com empresas, não só
as que procuram a internacionalização
em feiras, a MaravilhAcontece apresenta também ofertas ‘incoming’. Através
de circuitos programados próprios, está
preparada para receber pequenos ou
grandes grupos de empresas e proporcionar momentos de comemoração ou
simples convívio entre colegas.

30 MARÇO 2018

CULTURA

EXPRESSO DE FAFE

17

POESIA UNE-SE À MÚSICA, PINTURA E BAILADO,
NA APRESENTAÇÃO DA REVISTA LITERÁRIA “CINTILAÇÕES”

O

Núcleo de Artes e Letras de Fafe e
a Editora Labirinto apresentaram,
na noite de 22 de março, o número dois da “Cintilações: Revista de Poesia e
Ensaio”, num momento de celebração do
Dia Mundial da Poesia, que quis “entrelaçar linguagens”, com música, pintura, poesia e bailado.
A apresentação esteve a cargo de Leonor Castro, que sublinhou a ironia de este
projeto editorial se afastar do nome da editora, por “ter muito mais de encontro do

que de labiríntico”.
João Artur Pinto, presidente da editora,
reforçou a ideia avançando que a revista
conta com mais de seis dezenas de nomes,
não apenas portugueses, mas também do
Brasil, Itália e países de língua espanhola.
Dos cinquenta poetas participantes, a
grande maioria de Portugal, incluem-se os
fafenses Artur Coimbra, João Lopes, Leonor Castro e Pompeu Martins, a que se
juntam poetas de Espanha, Brasil, Costa
Rica, Equador e Itália.

Das quase 200 páginas que compõem a
revista, coordenada por Victor Mateus, incluem-se ainda a rubrica ensaio, com participação do fafense César Freitas, e a crítica
literária.
O presidente da Labirinto sublinhou
que esta é já considera a terceira melhor
revista literária do país, e que poderá vir a
introduzir a rubrica ilustração na terceira
edição, que está já a ser preparada.
A noite foi abrilhantada pelo jovem
cantor Carlos Miguel e pelo Coro de Pais e

FOTO: EBF

ESCOLA DE BAILADO DE FAFE PROMOVE ESPETÁCULO
“UMA VIAGEM PELOS CLÁSSICOS” A FAVOR DA CPCJ

Amigos da Academia de Música José Atalaya, sob direção do maestro Tiago Ferreira,
acompanhado ao piano por José Miguel
Costa.
A Escola de Bailado de Fafe deu corpo
à poesia, com a declamação coreografada
de poemas, enquanto a pintura da artista
fafense Fernanda Aguiar deu as boas vindas aos presentes, no átrio da Sala Manoel
de Oliveira.
NATACHA CUNHA

GRUPO DE APOIO
À REABILITAÇÃO
DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL
VISITOU EUROCIDADE
VALENÇA-TUI
NATACHA CUNHA

M

T

reze bailarinos da Companhia
Nacional de Bailado vão subir ao
palco do Teatro Cinema de Fafe,
a 30 e 31 de março, para um espetáculo que
vai proporcionar “uma viagem por grandes
clássicos do ballet”.
Esta “gala de beneficência” é promovida pela Escola de Bailado de Fafe, que irá
fazer uma “participação especial” no espetáculo, que assume caráter solidário com
as receitas e reverter, em bens materiais,
para a Comissão de Proteção de Crianças

e Jovens (CPCJ) de Fafe.
Segundo a Escola de Bailado de Fafe,
aproximar o público à dança e a arte ao
serviço público é o objetivo da iniciativa,
que tem como mote “Cultura e Solidariedade”.
“Aprendendo enquanto ajudamos, esperando ir de encontro às necessidades
sempre crescentes e urgentes de Crianças
e Jovens em risco, surge esta gala de apoio
à CPCJ de Fafe”, anunciam, frisando o trabalho desta instituição na promoção dos

direitos das crianças e jovens e na prevenção ou eliminação de situações suscetíveis
de afetar a sua segurança, saúde, formação,
educação, ou desenvolvimento integral.
Do repertório desta ‘Viagem pelos
Clássicos’, fazem parte Raymonda, La Bayadère, Don Quixote, Auber Grand Pas
Classique, Romeu e Julieta e Giselle.
O espetáculo terá duas sessões: no dia
30 de março, a partir das 21h30, e no dia 31,
às 16h00.
NATACHA CUNHA

ais de 17 pessoas com deficiência
visual participaram, a 26 de março,
no habitual passeio de Páscoa à Eurocidade de Valença/Tui, no âmbito do protocolo
de colaboração entre o Município de Fafe
e a Delegação de Braga da ACAPO (Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal).
Segundo o município, esta visita integra o plano de atividades do Grupo de
Apoio à Reabilitação das Pessoas com Deficiência Visual de Fafe e tem como objetivo
“proporcionar o convívio e o enriquecimento cultural a pessoas habitualmente sujeitas ao isolamento”.
O grupo embarcou numa viagem de
comboio para conhecer os centros históricos das cidades portuguesa e espanhola,
com visita turística guiada em colaboração
com o Município de Valença.
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ARTISTA VIANA
PAREDES EXPÕE
“UM OUTRO OLHAR”
NA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE FAFE

FOTO: CMF

FOTO: CMF

NATACHA CUNHA

O

Município de Fafe apresentou,
esta quarta-feira, em colaboração com o Instituto de Estudos
Superiores de Fafe, o segundo fascículo do
“Roteiro do Património Religioso”, desta
vez dedicado aos vestígios do Maneirismo
e Barroco no concelho.
Segundo o município, o lançamento

inclui uma exposição fotográfica que estará patente no Arquivo Municipal durante
duas semanas, percorrendo depois as oito
freguesias contempladas neste fascículo:
Moreira de Rei, Revelhe, Medelo, Pedraído,
Golães, Aboim, Fornelos e Serafão.
Recorde-se que o primeiro fascículo
debruçou-se sobre o Românico, desta-

Dezassetes pinturas óleo sobre tela e dois
cando nove igrejas de Fafe. O “Roteiro do bustos em gesso compõem a exposição
Património Religioso: memória e identi- “Um Outro Olhar” do artista vimaranendade” pretende apresentar todas as igrejas se Viana Paredes, patente na Biblioteca
e capelas do concelho de Fafe, ao longo de Municipal de Fafe até ao final do mês de
vários fascículos que se desenvolverão em março.
O artista diz pretender com esta expotorno de diferentes temáticas, chamando
a atenção dos cidadãos para o património sição dar a conhecer ‘um outro olhar’, sobre pessoas e objetos que habitam a nossa
cultural edificado do concelho.
memória ou o nosso quotidiano.
NATACHA CUNHA
“Imagens, muitas vezes, a preto e
branco em espaços construídos a cores;
memórias recriadas em contextos inesperados e reveladores. A pintura confronta,
evoca, observa-nos. Leva-nos a inevitável
reflexão sobre o sentido, o(s) significado(s)
que se vislumbra, que se adivinha”, refere.
Para Viana Paredes, “a beleza manifesta-se ao afastar-se do agradável, e, quando
se alcança, deverá perturbar, mais do que
satisfazer”.
Natural de Guimarães, Viana Paredes
é diplomado pelas Belas Artes do Porto,
concluiu o curso de Pintura e Escultura
em 1980, lecionando desde essa data Artes Visuais na Escola Secundária Francisco de Holanda, em Guimarães.
Participou em exposições coletivas,
realizou uma exposição individual na Sociedade Martins Sarmento, em 2013, e é
rurais de Fafe, que foram base da conceção autor de várias obras públicas de escultura em diferentes locais daquele concelho.
do livro.
Gérald Bloncourt, fotógrafo franco-haitiano que imortalizou a história da emigração portuguesa, prefacia a obra, que se
apresenta numa edição trilingue (português, francês e inglês) assinada pelo tradutor Paulo Teixeira.
Daniel Bastos aborda as memórias do
passado, não muito distante, do Portugal
profundo e rural na transição da ditadura
para a democracia, um período da história
contemporânea portuguesa marcado por
www.expressodefafe.pt
décadas de carências, isolamento, condições de vida duras e incontáveis episódios
de emigração “a salto”.

HISTORIADOR DANIEL BASTOS APRESENTOU
‘TERRAS DE MONTE LONGO’ EM PARIS

O

historiador fafense Daniel Bastos apresentou, a 17 de março, o
seu mais recente livro, “Terras
de Monte Longo”, em Paris, no Portologia, considerado um dos novos espaços de
referência da comunidade portuguesa na
capital francesa.
A apresentação da obra, que partindo
do espólio fotográfico de José de Andrade
apresenta um retrato histórico do interior norte de Portugal em meados dos anos
70, esteve a cargo do empresário fafense
radicado em Paris, Manuel Pinto Lopes, e
do deputado eleito pelo círculo da Europa,
Paulo Pisco.
“No decurso da sessão de apresentação,

que contou com a colaboração da Associação Memória das Migrações, o empresário
Manuel Pinto Lopes destacou o contributo do livro na valorização do passado e
memória coletiva do interior norte de Portugal, enquanto o deputado Paulo Pisco,
salientou o percurso dedicado e próximo
do historiador Daniel Bastos na promoção
das Comunidades Portuguesas”, lê-se em
comunicado do autor.
Recorde-se que este livro foi realizado
com o apoio do Centro Português de Fotografia, que manteve preservadas imagens
até aqui inéditas, captadas por José de Andrade, um dos mais aclamados fotógrafos
portugueses da sua geração, em povoados

ACOMPANHE
A ATUALIDADE
EM:

NATACHA CUNHA

20

30 MARÇO 2018

DESPORTO

EXPRESSO DE FAFE

NUN’ÁLVARES NO EUROPEU DE PATINAGEM
ARTÍSTICA, COM TÍTULO DE TETRACAMPEÃO NACIONAL

A

secção de patinagem artística do onde representarão Portugal no CampeoGrupo Nun'Álvares sagrou-se te- nato Europeu, de 26 a 28 de abril, naquela
tracampeã nacional em precisão que é a 12ª participação europeia do Grupo
júnior, no Campeonato Nacional de Show Nun’Álvares. Na viagem embarcam ainda
e Precisão 2018, que teve como palco o pa- os atletas da especialidade de pequenos
vilhão multiusos de Fafe, a 17 e 18 de março. grupos, que conquistaram o título de viceVestidos de assistentes de bordo, alcan- -campeões nacionais, com o esquema “O
çaram o ‘bilhete dourado’ que lhes vai per- Lado Negro”.
mitir “Levantar voo”, nome do esquema
O grupo fafense competiu ainda em
que apresentaram, para Lérida, Espanha, grupo juvenis, com “A Magia do Natal”,

E

xpresso de Fafe: Que balanço fazem
deste Campeonato Nacional de
Show e Precisão?
Marta Gonçalves: O balanço é bastante positivo. Em termos de organização é
um evento de muita responsabilidade e de
grandes riscos, não só por se tratar de um
Campeonato Nacional, mas também pelo
rigor das regras que têm de ser aplicadas.
Tivemos sempre em conta que, à mínima
falha, o Campeonato poderia ser cancelado,
e por mínima falha inclui-se, por exemplo,
o facto de algum elemento do público se
levantar no decorrer da prova, limitando o
campo de visão dos juízes, ou então algum
problema no próprio piso. Podemo-nos
orgulhar de ter, em Fafe, um dos poucos
pavilhões do país com as características necessárias a um campeonato destas dimensões. Recebemos 360 atletas de 27 equipas
de todo o país que, juntamente com os seus
familiares e amigos, deram à nossa cidade

um colorido diferente. A Secção de Patinagem e o corpo técnico contaram com o
apoio imprescindível de cerca de 20 pais de
atletas que, desde o primeiro minuto, deitaram mãos à obra tornando este evento
possível. O apoio da Câmara Municipal de
Fafe e da Junta de Freguesia revelaram-se,
também, fundamentais, não esquecendo
um agradecimento aos Bombeiros Voluntários de Fafe. Foram muitos os elogios
transmitidos pela Federação relativamente
à capacidade de trabalho e organização da
família Nun’Álvares.
EF: Os objetivos estabelecidos foram cumpridos?
MG: Os objetivos foram cumpridos tendo em consideração que os nossos atletas
estiveram à altura desta competição. Em alguns dos grupos com os quais competimos,
temos grandes nomes do panorama da
patinagem artística, campeões Europeus

que alcançou o 4º lugar nacional.
O campeonato, organizado pelo
Nun’Álvares, contou com a ‘participação
especial’ dos Bombos da Cercifaf, da Escola de Jogo do Pau do Centro Cultural Recreativo da Juventude de Cepães, do Teatro
Vitrine, e da Academia de Dança Nun’Álvares, que procuraram demonstrar a identidade fafense aos 360 atletas de 27 equipas
de todo o país que por aqui passaram.

e Mundiais. Ainda assim, conseguimos resultados bastante bons com as três equipas.
EF: Quais as perspetivas agora para o Campeonato Europeu?
MG: A nossa equipa de show treina apenas uma vez por semana e preparou esta
participação, praticamente, em apenas três
meses. Temos um grupo de atletas muito
unido, alguns dos quais entram nesta competição há já onze anos e temos também alguns atletas mais jovens que participaram
pela primeira vez num Campeonato Nacional. Estão todos de parabéns pois, sem
exceção, estiveram todos à altura daquilo a
que se propuseram. Entramos neste Campeonato Europeu sempre com a perspetiva
de manter, ou até melhorar, o nosso posicionamento relativamente aos resultados
obtidos no Campeonato Nacional, o que
tem acontecido nos últimos anos.
NATACHA CUNHA

Marta Gonçalves, responsável da secção
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DIANA DURÃES GARANTE MÍNIMOS
PARA O EUROPEU DE GLASGOW

A

nadadora fafense Diana
Durães esteve em destaque na segunda jornada do
Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos, que
decorreu de 22 a 25 de março,
no Funchal, ao assegurar mínimos para o Europeu de Glasgow, nos 800 livres e 400 estilos.
Segundo a Federação Por-

tuguesa de Natação (FPN), Diana Durães venceu destacada
os 800 livres, com o tempo de
8.39,02 minutos. A atleta venceu ainda nos 400 livres, com
o tempo 4.13.27, e alcançou o
segundo lugar nos 200 livres,
com 2.02,82.
“Fazer mínimos para o Europeu dá-me tranquilidade,

“Fazer mínimos
para o Europeu dáme tranquilidade,
retira-me pressão
e motiva-me para
treinar”
retira-me pressão e motiva-me
para treinar”, declarou a nadadora do Benfica, citada pela
FPN.
Os Europeus de piscina longa serão disputados em Glasgow, na Escócia, entre 3 a 9 de
agosto.
NATACHA CUNHA

A Associação de Modalidades Amadoras de Fafe vai fazer a festa de encerramento da época
desportiva de 2017/2018 da Liga Futsal Juvenil de Fafe, a 15 de abril, a partir das 14h15, no
pavilhão multiusos.
“Este dia é especial para as mais de 450 crianças que participam nas competições durante seis
meses”, sublinha a AMAF.
O evento terá, pela primeira vez, uma vertente solidária: “O Tiago tem 28 anos, é residente em
Vinhós, tem uma doença degenerativa e precisa de um colchão anti-escaras, uma cadeira de
rodas, fraldas e produtos de higiene, vamos ajudá-lo”, apela a organização.

A equipa sénior de futsal do Arões Sport Clube venceu a Taça da Liga Oliveira & Cadete, promovida pela AMAF. Na final, disputada no Municipal de Fafe, o Arões SC bateu o Clube Desportivo
Amigos de Fafe, por 5-2.
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HUGO NOVAIS (CBF)
CONQUISTA MEDALHA
DE BRONZE NO OPEN
DE ORLÉANS
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FAFE ACOLHE PRIMEIRA EDIÇÃO
DA PROVA DE AUTOMOBILISMO NORTE CLASSIC

NATACHA CUNHA

O

atleta Hugo Novais, do Centro
Budo de Fafe, arrecadou a medalha
de bronze no “XI Open Nacional des Jeunes em Orléans”, em França, na disciplina
de kumite, escalão júnior -61 kg.
Segundo o CBF, o atleta fafense “esteve brilhante nos combates que disputou,
vencendo o primeiro embate por 8/0, o
segundo por 3/1, perdendo o acesso à final
pela margem mínima 6/7, conseguindo
conquistar uma medalha de bronze após
levar de vencida o atleta holandês por 9/6”.
A competição contou com a presença
de mais de mil atletas oriundos de vários
países, entre os quais Inglaterra, Bélgica,
Holanda, Marrocos, Estados Unidos e
Portugal.
“Foi uma prova de elevado nível competitivo e de grande dificuldade tendo em
conta a qualidade dos atletas presentes,
muitos da seleção nacional dos respetivos
países”, assinala o CBF, em comunicado.
Apesar de não terem chegado ao pódio, o CBF esteve ainda representado pelos atletas Vítor Silva, Henrique Salgado,
João Rodrigues e Leonardo Pereira, que
“tiveram uma prestação muito positiva”.
“Todos, apesar da ausência de medalhas,
vieram com toda a certeza enriquecidos
com esta experiência competitiva fora de
portas”, concluem.

DIOGO LEITE (CBF)
SAGRA-SE VICECAMPEÃO NACIONAL
DA LIGA OLÍMPICA

D

iogo Leite (cadete) sagrou-se vice-campeão nacional da Liga Olímpica, prova da Federação Nacional de
Karaté de Portugal (FNKP), na terceira e
última jornada, disputada em Gondomar.
Para o CBF, este é “um feito demonstrativo da regularidade que teve ao longo das
restantes jornadas que disputou”.

F

afe vai acolher, a 15 de Abril, a primeira edição do Norte Classic, rali
de regularidade histórico, inserido
no calendário da Federação Portuguesa de
Automobilismo e Karting.
Segundo a autarquia, esta é a primeira
vez que o evento é organizado na Região
Norte do país, depois do Clube Português
de Automóveis Antigos ter lançado o desafio à comissão organizadora da prova.

Com o apoio do Turismo Porto e Norte e
com a cidade de Braga a constituir o epicentro do evento, o Norte Classic passará,
para além de Fafe, pelos Municípios de
Vieira do Minho, Ponte da Barca, Amares,
tendo início marcado para 13 de Abril.
Segundo a organização, o evento tem
como objetivo “promover o automóvel antigo e a região norte como destino turístico,
uma região também com grande tradição

no desporto automóvel”.
Citado em comunicado, o vereador
responsável pelos ralis e vice-presidente
da Câmara de Fafe, Parcídio Summavielle,
mostrou-se satisfeito por Fafe ser palco de
mais uma prova de automobilismo, o que
diz atestar “a ligação inequívoca do concelho ao desporto automóvel”.
NATACHA CUNHA

AKFAFE HOMENAGEOU ‘SENSEI’ JOSÉ MARINHO
EM TORNEIO DE CELEBRAÇÃO DO 40º ANIVERSÁRIO

A

Associação de Karaté de Fafe cumprido, sentimentos estes, que esta
(AKFafe) celebrou o 40º aniver- modalidade cultiva e desperta nos seus
sário com a realização do Tor- praticantes”, conta a AKFafe em comunineio Regional Norte de Karaté, a 17 de cado.
março, que foi momento de homenagem
A Câmara Municipal de Fafe e a Shoao fundador da associação e impulsiona- tokan Karate Internacional – Portugal asdor do Karaté em Fafe e no país, ‘sensei’ sociaram-se à cerimónia de homenagem,
José Marinho.
que fez o pavilhão ficar em silêncio para
O pavilhão municipal de Fafe foi palco “um último e sentido até sempre”.
do evento, que contou com a presença de
“Em gesto de homenagem, os com250 competidores.
petidores AKFafenses deram tudo por
“Mais do que uma competição, cele- tudo, para alcançarem o mais alto lugar
brou-se o espírito de família, união, res- no pódio em honra do seu indelével Mespeito, solidariedade e sentimento de dever tre Sensei José Marinho e conquistaram

resultados extraordinários no torneio regional”, sublinham.
A AKFafe sagrou 28 campeões regionais, 10 vice-campeões regionais e alcançou 12 terceiros lugares, num total de 50
medalhas.
“Os nossos guerreiros e guerreiras brindaram o Sensei Marinho com vitórias em
todos os escalões, individualmente e por
equipas, enchendo mais uma vez a nossa
escola de orgulho e satisfação”, concluem,
garantindo que este será sempre a “alma e
motor para novas conquistas”.
NATACHA CUNHA
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ANDEBOL CLUBE DE FAFE DISPUTA FASE
DE MANUTENÇÃO NO CAMPEONATO DA 1ª DIVISÃO

O

Andebol Clube de Fafe está a
disputar a fase de manutenção
do campeonato da 1ª divisão,
que iniciou a 24 março, em casa, frente ao
Boa-Hora FC, que acabou por levar a equi-

pa fafense de vencida pela margem mínima (29-30).
Este Grupo B vai ser disputado pelo Belenenses, Águas Santas, Boa Hora, Maia/
ISMAI, Arsenal, Andebol Clube de Fafe

(ACF), Xico Andebol e São Bernardo, clubes
classificados do sétimo ao último lugar na
primeira fase do Campeonato Andebol 1.
Segundo a Federação Portuguesa de
Andebol, os clubes vão jogar no sistema de

FOTO: ADFAFE.PT

INÊS CASTRO SAGRA-SE
VICE-CAMPEÃ NACIONAL DE NATAÇÃO

A

nadadora fafense Inês Castro
sagrou-se vice-campeã nacional
nos Campeonatos Nacionais de
Juvenis, Juniores e Absolutos, que decorreram no Funchal, de 22 a 25 de março, reunindo mais de 600 nadadores de mais de
uma centena de clubes nacionais.
A atleta da AD Fafe alcançou três finais
“B” em quatro provas, conquistando o 2º lugar nacional no escalão Juvenil A em duas
ocasiões, nos 100 metros e 200 metros bruços, anunciou o clube.
A jovem fafense ficou ainda “muito
próxima de uma terceira medalha nos 400

metros estilos, prova em que melhorou por
duas vezes a sua marca pessoal”, assinalam.
Da comitiva orientada por Rui Ribeiro destaque ainda para Aléxia Barros que
igualou o seu melhor tempo nos 200m
bruços, alcançando o 8º lugar, conseguindo ainda melhorar nos 100 metros da mesma técnica, onde foi 14ª.
Competiram ainda Carolina Silva, que
melhorou o seu tempo de inscrição nos
100 metros mariposa; Romeu Fernandes e
João Freitas, que fizeram as melhores marcas dos últimos meses nos 200m Mariposa
(15º) e 200m Costas (18º), respetivamente,

todos contra todos a duas voltas, partindo
com metade dos pontos alcançados na primeira fase. Os dois últimos classificados
deste grupo descem, na época seguinte, ao
Campeonato Nacional da 2ª Divisão.
O ACF partiu para a fase final do campeonato em 6º e antepenúltimo lugar, com
18 pontos.
Depois do arranque desta fase de play-oﬀ, frente ao Boa Hora FC, segue-se a
deslocação ao Águas Santas, a 31 de março,
seguida das receções ao Belenenses (7 de
abril) e Xico Andebol (14 de abril).
Segundo o calendário, o play-oﬀ termina com a receção ao São Bernardo, a 2 de
junho, depois de disputadas as restantes 13
jornadas.
NATACHA CUNHA

FUTSAL FEMININO:

mas ainda longe dos seus recordes pessoais
e das desejadas finais. Vitória Henriques
estreou-se em Nacionais de Juvenis, nos
100m e 200m Costas, ficando no 24º lugar.
Em comunicado, o treinador agradeceu à Junta de Freguesia de Fafe pelo apoio
na deslocação para esta competição, que
diz ser “a mais importante da época até ao
momento”.
Rui Ribeiro agradeceu ainda aos pais
que se deslocaram até Guimarães para
levar os seus filhos aos treinos, dadas as
obras na piscina municipal de Fafe, cujo
timing considera ter sido “o pior possível
para a preparação dos nadadores — duas
semanas antes das principais competições
de todos os escalões, sejam eles cadetes, infantis ou absolutos”.
“Não usámos isso como desculpa e fizemos os possíveis para oferecer a estes nadadores alternativas dignas do seu empenho
e dedicação”, sublinhou, agradecendo às
instituições que acolheram os “tubarões
fafenses” durante este período.

NUN´ ÁLVARES /
IESFAFE APURA-SE
PARA OS QUARTOS
DE FINAL DA TAÇA
DE PORTUGAL
NATACHA CUNHA

A

equipa de futsal feminino do Grupo Nun’Álvares/IESFafe apurou-se
para os quartos de final da Taça de Portugal, após vencer, em Lisboa, a equipa do
Belenenses, por 3-4.
As fafenses orientadas por Rui Cunha
confirmam assim a presença nos quartos
de final da prova rainha do futsal feminino nacional, pertencendo ao grupo das
oito melhores da competição.
Segundo a Federação Portuguesa de
Futebol, os quartos de final serão disputados entre SL Benfica, Nun’Álvares/IESFafe, Quinta dos Lombos, FC Vermoim,
Novasemente, EDC de Gondomar, Real
Clube de Penaguião e Sporting CP.

NATACHA CUNHA
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Quanto à escolha dos elementos que a “São expressões de arte que ganham cada
compõem, nomeadamente um tigre e um vez mais adeptos no nosso concelho e que
cavalo marinho, que merecem maior des- reúnem o agrado da população, tornando
taque, Otto Schade disse pretender “criar os espaços mais aprazíveis e bonitos”, anoconsciência sobre espécies que estão em tou.
Vicente Coda salientou que Otto Schavias de extinção”.
Na apresentação, o vereador da Cultu- de é um artista de nível internacional, a
ra, Pompeu Martins, mostrou-se satisfeito morar em Londres há doze anos, mas com
por ver mais um mural desenhado na cida- trabalhos espalhados por várias cidades e
de e pela forma como esta arte urbana co- países, como Miami, Nova York, Alemameça a “ganhar expressão em Fafe”, desde nha e Itália.
O produtor salienta ainda a compoque é promovido este projeto, em parceria
com o artista plástico e produtor brasileiro nente de residência artística do projeto,
que nesta edição junta os músicos GuiVicente Coda.

lherme Lapa e Inês Lapa, e o ator Rui Rodrigues, para uma sinergia artística que vai
culminar com a apresentação do monólogo teatral “O Pêndulo”, da sua autoria.
“O interessante é que é um trabalho
único, inédito, trabalhado em parcerias
inusitadas, que têm como objetivo afastar
os artistas da sua linha de conforto criativa”, sustentou.
O produtor avança estarem já confirmadas novas residências artísticas para
o mês de maio, junho e setembro e que o
graffiti se irá manter como aposta de forma a “colorir ainda mais a cidade”.
FOTO: CMF

artista chileno Otto Schade é
o autor do novo graffiti do Parque da Cidade de Fafe, que surge no âmbito da 2ª edição do Projeto Café
Cultural Residência Artística.
Com uma extensão de 24 metros, o
mural retrata elementos alusivos à natureza, num espaço que tem sido alvo de requalificação pelo município.
Ao Expresso de Fafe, o artista revelou
estar feliz com o resultado final e com o
facto de as pessoas pararem para apreciar a
sua arte, mesmo quando esta ainda estava
a ser concebida.

FOTO: CMF
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GRAFFITI DO ARTISTA CHILENO
OTTO SCHADE DÁ COR AO PARQUE DA CIDADE DE FAFE
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