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OPINIÃO

24 e 25 de dezembro
GRINCH

(VERSÃO PORTUGUESA
Classificação: M/6

Género: ANIMAÇÃO, COMÉDIA

29 e 30 de dezembro
ROBIN WOOD

Classificação: M/12
Género: AÇÃO, AVENTURA

8 e 9 de dezembro 
MOSTROS FANTÁSTICOS:

OS CRIMES
DE GRINDELWALD

Classificação: M/2
Género: FANTASIA

15 e 16 de dezembro
QUEBRA-NOZES

E OS QUATRO REINOS
Classificação: M/6

Género: FAMÍLIA, AVENTURA

1 e 2 de dezembro
JOHNNY ENGLISH
VOLTA A ATACAR

Classificação: M/12
Género: COMÉDIA, AÇÃO

DEZEMBRO SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

BILHETE: 3€

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 11H00 E 15H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

NAVEGAR À VISTA

UMA NOVA POLÍTICA 
AGRÍCOLA PARA 
UMA EUROPA DOS 
POVOS

 ALEXANDRE LEITE  

PCP

Orçamento do que o conjunto das fregue-
sias! A Central de Camionagem, um edifí-
cio abandonado há vários anos, com gri-
tantes necessidades de intervenção, numa 
área como a da mobilidade que deveria 
ser uma prioridade, vê consecutivamente 
adiadas as obras. A CDU várias vezes aler-
tou a Câmara para o estado lastimoso da 
Central até que em 2017 foram orçamenta-
dos 75 mil euros para melhorias no edifício. 
Mas já vamos entrar em 2019 e nada foi 
feito. A promessa orçamental para este ano 
aumentou bastante mas se for tão priori-
tária como em 2017 e 2018 a promessa ain-
da chegará a 2020. Em que ano começam 
as obras na piscina?! A Zona Industrial de 
Regadas, considerado por todos como um 
investimento estruturante, continua adia-
da. No entanto, festas e festivais têm uma 
concretização bem mais assegurada. 

Todos os anos há muitas retificações 

feitas ao Orçamento inicial, sinal de que 
a rota vai sendo traçada à medida que na-
vegam e que não há um plano. Em Fafe, a 
concessão da recolha de lixo tinha a du-
ração de 3 anos. A Câmara “esqueceu-se” 
disso e deixou acabar o prazo. Tiveram 
de dar a volta à coisa e atribuir à pressa o 
serviço, sem concurso, à mesma empresa, 
enquanto não se resolve o tal concurso que 

“se atrasou”.
Fafe podia e devia ir mais longe. Mas 

atenção, não adianta mudar de capitão se 
o plano continuar o mesmo. O que era pre-
ciso era um plano estratégico sério, uma 
orientação política bem definida, elabora-
da de forma democrática – ouvindo estru-
turas representativas – que fosse criativa 
mas realista e que assentasse numa verda-
deira preocupação com o bem estar e com 
as condições de trabalho dos fafenses e isso, 
está bom de ver, não está à vista.

H á demasiado tempo que a política 
agrícola da União Europeia tem 

promovido a destruição dos pequenos agri-
cultores e tem defendido um modelo de 
sobre-exploração, exportações e produção 
em massa a qualquer preço. Este modelo 
não é adequado para o futuro. Defendemos 
uma inversão de marcha em direção a uma 
agricultura à escala humana na União Eu-
ropeia. De facto, a política agrícola europeia 
empobreceu os agricultores, trouxe-lhes a 
precariedade e a instabilidade como único 
horizonte possível. Para nós, todos os agri-
cultores devem poder receber um salário 
decente para si e para a sua família.

Além disso, a política agrícola europeia 
tem promovido uma agricultura baseada 
na utilização de pesticidas tóxicos. Nós 

Q uando os capitães dos navios não 
têm um bom conhecimento da 

região por onde navegam e se, ainda por 
cima, não têm mapas que os possam guiar 
nem uma rota bem definida, o que costu-
mam fazer é navegar “à vista”. É um méto-
do de navegação em que nunca perdem a 
costa de vista e arriscam pouco para não 
se perderem de vez. São viagens mais len-
tas e que nunca vão muito longe. Por outro 
lado, uma navegação utilizando um plano, 
com cartas de marear, instrumentos ade-
quados, com uma rota definida, permite 
ganhar tempo e atingir objetivos bem mais 
longínquos.

O que temos tido em Fafe, do ponto de 
vista da governação do município, é uma 
navegação à vista. Vai-se andando e vai-se 
vendo.

As prioridades estão baralhadas. Asso-
ciações e IPSS recebem mais dinheiro do 

oportunidades entre homens e mulheres 
por toda a Europa.

[...]
A PAC foi criada para assegurar a auto-

-suficiência dos principais produtos agríco-
las na Europa e também para compatibili-
zar isso com rendimentos adequados para 
quem trabalhava a terra. Contudo, a União 
Europeia tem muito pouco a ver com esses 
objectivos iniciais.

Décadas e décadas de reformas da PAC 
foram sempre feitas na senda de uma opção 
pelo ultra-liberalismo, marcado pelas políti-
cas de comércio, e que levou a modelos de 
produção insustentáveis, desequilíbrios ter-
ritoriais, paradoxos de uma burocracia que 
ignora a realidade da terra e que serve para o 
enriquecimento de uns poucos e para a ruí-
na de muitos pequenos produtores.

Acreditamos que chegou a hora de co-
locar o direito à alimentação e a via para 
a soberania alimentar no centro da PAC. 
Precisamos dar passos muito firmes na di-
recção da transição ecológica do modelo de 
produção, transformação e distribuição dos 
alimentos.

É, portanto, imperativo ir à raíz dos pro-

blemas e estabelecer políticas de regulação 
do mercado de modo a assegurar por um 
lado que os que produzem os alimentos não 
ficam desprotegidos e, por outro, deixar de 
enriquecer os que distribuem esses mesmos 
alimentos.

[...]
Esta reforma não diz respeito apenas a 

quem trabalha a terra e produz o que co-
memos, mas diz respeito a toda a sociedade. 
Proteger os nossos agricultores e criadores 
de gado é essencial porque afinal são eles 
que alimentam a população.

Assim, a PAC que queremos tem que ser 
construída tendo por base uma vivência no 
meio rural e um modelo agrícola familiar, 
social e viável, que seja sustentável e ligado 
à terra. Só desse modo fortaleceremos a sua 
legitimidade social, a qual será a melhor ga-
rantia para o seu futuro.

comprometemo-nos na luta por políticas 
públicas que protejam a saúde de todos os 
agricultores e de todos os cidadãos de pes-
ticidas nefastos que põem em causa as suas 
vidas, envenenam as pessoas, poluem os so-
los e destróem a biodiversidade.

Porque todos nós queremos que os nos-
sos agricultores tenham uma vida decente, 
e queremos ter acesso a produtos benéficos 
para a nossa saúde e adequados ao nosso 
planeta, decidimos agir em conjunto e pro-
por uma política agrícola que tenha em con-
ta os agricultores, as pessoas e o planeta.

A Comissão de Agricultura do Parla-
mento Europeu está a trabalhar, desde a 
semana passada, nas propostas de alteração 
à reforma da PAC a partir de 2020, proposta 
pela Comissão Europeia.  A proposta co-
mum sobre a PAC, assinada por estes mo-
vimentos e partidos políticos, que fazem 
parte do Agora, o Povo!, transcende as exi-
gências específicas de cada um dos Estados 
Membros que representamos e permite-nos 
colocar o debate onde ele deve estar: na so-
berania alimentar, numa economia com 
uma escala humana, no direito à saúde, à 
justiça social e ambiental e na igualdade de 

Artigo assinado pelas eurodeputadas Estefanía 
Torres (Podemos, Estado Espanhol), Marisa Matias, 
(Bloco de Esquerda, Portugal) e pelo eurodeputado 
Younous Omarjee, (France Insoumise, França)
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MAIS DE MIL CRIANÇAS
DO CONCELHO RECEBERAM O PAI NATAL

O Pai Natal, que por estes dias 
está ‘instalado’ numa casa de 
madeira, em pleno centro da 

cidade de Fafe, recebeu na manhã de 5 de 
dezembro a visita de mais de mil crianças 
do concelho. 

Considerada já uma das grandes atra-
ções da época natalícia, a ‘Casa do Pai Na-
tal’, na Praça 25 de Abril, foi pequena para 
receber a visita dos mais novos. 

 O “velhinho das barbas brancas”, 
acompanhado pela Mãe Natal, distribuiu 

beijos e abraços, recebeu cartas, ouviu os 
pedidos dos mais pequenos e entregou 
presentes, deixando-se por fim fotografar, 
num retrato natalício para mais tarde re-
cordar.

Não faltou a música, o carrossel, insu-
fláveis, a distribuição de balões e gorros 
de Natal pelas crianças, que fizeram desta 
uma manhã animada e divertida.

Pompeu Martins, vereador da Cultura 
e Educação do Município de Fafe, mos-
trou-se muito satisfeito com o retrato na-

talício de mais de mil crianças no centro 
da cidade. “Estamos particularmente fe-
lizes com estas comemorações natalícias 
voltadas para o imaginário infantil, por-
que acabam por habituar as crianças a vir 
às festas de Natal, participando e envolven-
do-se nas atividades, numa altura em que 
se falta tanto do isolamento, da demasiada 
tecnologia. Aqui o que acontece, e procu-
ramos que se mantenha em toda a época, 
é um convívio saudável e participado entre 
centenas de crianças”, afirmou.

O Pai Natal chegou a Fafe no sábado ante-
rior, feriado de 1 de dezembro, o que per-
mitiu envolver no momento as famílias, 
que se deixaram contagiar pelo espírito 
natalício. A iniciativa, juntamente com a 
inauguração da iluminação, marcou o ar-
ranque do programa “Fafe Cidade Natal 
2018”, promovido pelo Município de Fafe e 
Associação Empresarial. 

NATACHA CUNHA
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CÂMARA DE FAFE HOMENAGEOU
PROFESSOR HUMBERTO GONÇALVES 

A Câmara de Fafe prestou home-
nagem ao Professor Humberto 
Gonçalves, com uma sessão sole-

ne no Salão Nobre dos Paços do Concelho 
e a inauguração de uma rua que eternizou 
o seu nome na toponímia da cidade. 

A cerimónia, celebrada no Dia da Res-
tauração da Independência, 1 de dezembro, 
contou com vários convidados, que evoca-
ram a vida e legado de um homem ligado 
ao ensino, à vida pública, cívica e ao asso-
ciativismo no concelho de Fafe. 

Em representação da Assembleia Mu-
nicipal de Fafe, Jorge Pimentel recordou 
o “ilustre fafense”, professor, gestor hospi-
talar e dirigente associativo, a quem foi já 

atribuído, a título póstumo, a medalha de 
ouro de mérito concelhio pelos serviços 
prestados à comunidade. “Hoje é um dia 
singular em que se celebram os valores e a 
conduta exemplar de um homem bom, de 
um homem que deu muito ao seu conce-
lho”, declarou.

Por seu turno, o inspetor Guedes Mou-
ra lembrou o “bombeiro sem farda”, um 
“cidadão impoluto e de um dinamismo ex-
traordinário que sempre soube enobrecer 
as suas origens, de que se orgulhava, e as 
suas gentes que amava à exaustão, sempre 
com postura de homem franco de lealda-
de incontestável”. “Professor Humberto de 
Fafe, era assim que sempre o referiam nos 
bombeiros. Melhor emissário era difícil de 
encontrar”, referiu.

O professor e social-democrata Lemos 
Damião partilhou recordações de momen-
tos marcantes passados com o amigo e do 
orgulho que este tinha em dizer que era de 
Fafe: “Quanta felicidade tenho em falar de 
um amigo, que partiu há dezasseis anos, 
mas não morreu”.

Em representação da Liga dos Bombei-

ros Portugueses, Pedro Frazão, presidente 
da direção da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Fafe, recor-
dou o homenageado com “respeito, admi-
ração, amizade e saudade”. “Falar do pro-
fessor Humberto Freitas Gonçalves é falar 
de alguém que pela sua dedicação à causa 
do voluntariado, em particular à causa dos 
bombeiros voluntários, se tornou no mun-
do bombeirístico numa referência nacio-
nal”, vincou. 

O Cónego Valdemar Gonçalves recor-
dou um “bom boémio”, um “homem irre-
verente”, muito generoso, que deixa marca, 
e que “muito contribuiu para que se edi-
ficasse em Fafe uma boa democracia”. “O 
Humberto perdeu sempre na política, hon-
ra lhe seja feita, ganhando. Não ganham só 
os que estão no poder, mas também os que 
fazem uma oposição séria”, defendeu.  

Luís Marques Mendes começou por 
saudar e felicitar a Câmara de Fafe pela ini-
ciativa “da mais elementar justiça”, salien-
tando depois três dimensões do homena-
geado: a dimensão da cidadania de quem 
se empenha nas causas da sua comuni-

dade; a dimensão política, de fundador 
do PSD em Fafe, candidato à presidência, 
durante vários anos deputado municipal e 
vereador, cargos que exerceu sempre com 
respeito pelos outros; e a dimensão huma-
na de quem “deixava a marca da genero-
sidade, altruísmo, solidariedade em tudo 
que fazia”. “Dezasseis anos depois, diria 
que é fácil suceder-lhe na amizade, mas é 
impossível substituí-lo”, concluiu.  

Em representação da família do ho-
menageado, Pedro Gonçalves, agradeceu 
de forma comovida, salientando que esta 
homenagem é também dedicada a uma 

“grande mulher, grande mãe e avó”, sem a 
qual “nada disto seria possível”.

O presidente da Câmara de Fafe, Raul 
Cunha, encerrou a sessão, lembrando que 
esta foi uma homenagem “sem nenhum 
sectarismo, aprovada por unanimidade”, a 
um grande fafense, que marcou Fafe. Por 
isso, sustentou, falar desta homenagem é 
“falar de justiça à moda de Fafe, justiça ver-
dadeira, enquanto princípio e valor”.

NATACHA CUNHA

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A 
IGUALDADE EM FAFE

A Secretária de Estado para a Cidada-
nia e a Igualdade, Rosa Monteiro, vai 

estar em Fafe, sexta-feira, 7 de dezembro, 
para visitar o Projeto “Ei! – Educação para 
a Inclusão - E6G – Programa escolhas”, no 
Bairro da Cumieira. 

Recorde-se que este projeto, promovido 
pela Sol do Ave, intervém junto de crianças 
e jovens do Bairro da Cumieira, com o ob-
jetivo de promover a inclusão, nomeada-
mente a digital, o sucesso escolar e o exer-
cício de uma cidadania ativa.

 NATACHA CUNHA 
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JSD REAFIRMA “COMPROMISSO COM FAFE,
OS FAFENSES E O FUTURO” EM TOMADA DE POSSE 

O s recém-eleitos órgãos conce-
lhios da Juventude Social De-
mocrática de Fafe tomaram 

posse a 30 de novembro, num jantar mar-
cado pelo ambiente familiar e de convívio 
entre as mais de uma centena de pessoas 
que marcaram presença, desde militan-
tes, a atuais e ex-autarcas, simpatizantes, 
amigos e membros de outras concelhias, 
avança a estrutura.

O evento marcou o arranque do novo 
biénio de mandato da JSD Fafe, cuja mesa 
do Plenário é agora encabeçada por Gui-
lherme Moniz Rebelo, e a Comissão Polí-
tica por Pedro Magalhães. 

As primeiras intervenções da noite 
estiveram a cargo da deputada fafense na 
Assembleia da República, Clara Marques 
Mendes; do líder da Comissão Política do 
PSD/Fafe, Luís Silva; e do presidente da 
JSD da distrital de Braga, Firmino Costa.

Segundo a juventude partidária, todos 
os discursos mencionaram a confiança 
nos novos órgãos eleitos, reconhecendo-
-lhes a competência, dinamismo, energia 
e capacidade de intervenção e de trabalho. 

“Foi reconhecida a exigência e dificuldade 

do caminho a percorrer, mas ao mesmo 
tempo demonstrada a certeza das capaci-
dades e sentido de responsabilidade das 
pessoas envolvidas”, referem, em comuni-
cado, acrescentando que os intervenien-
tes firmaram disponibilidade de, também 
eles, contribuírem e prestarem o apoio 
necessário aos membros que tomaram 
posse. 

Por seu turno, os presidentes eleitos, 
Guilherme Moniz Rebelo (mesa do plená-
rio) e Pedro Magalhães (comissão políti-
ca), falaram “do passado como inspiração 

para os desafios futuros, recordando o 
trabalho feito nos últimos anos e, em que, 
a intervenção da JSD de Fafe foi absoluta-
mente decisiva”, agradecendo ainda a pro-
pósito a Honorato Silva pelo papel de líder 
que assumiu nos últimos dois anos.

“As conquistas do “passado” serão a 
motivação para os desafios do presente e 
do futuro”, sublinham, reafirmando que é 
este “Compromisso com o Futuro”, mote 
da candidatura, que sustenta a equipa de 
trabalho recém-eleita e envolve os jovens 
“no sentido de querer fazer mais e melhor 

pela Saúde, Educação, Emprego Jovem, 
Ação Social e Ambiente, entre outras 
áreas de interesse relacionadas direta-
mente com o desenvolvimento de todo o 
concelho de Fafe”.

“Este será o nosso compromisso com 
Fafe e com os Fafenses! Compromisso 
por um concelho mais desenvolvido, mais 
capaz, mais sustentável, mais digno, mais 
justo, mais atrativo, e com maior poten-
cial”, reiterou o novo líder da JSD, Pedro 
Magalhães, citado em comunicado. 

NATACHA CUNHA

JUNTA DE FREGUESIA
DE FAFE ATRIBUI 
MEDALHAS DE MÉRITO 

A Biblioteca Municipal de Fafe vai 
acolher, a 14 de dezembro, pelas 

21h00, a cerimónia de entrega de Meda-
lhas de Mérito da Freguesia, promovida 
pela Junta de Fafe. 

A iniciativa vai distinguir personali-
dades fafenses que se tenham destacado 
em diversas áreas — desportivas, cultu-
rais e sociais.

“Convidamos todos os fregueses a es-
tarem presentes nesta cerimónia, onde a 
Junta irá ter um gesto simbólico em rela-
ção a alguns fafenses que se notabiliza-
ram este ano e ao longo dos anos nesta 
linda terra”, avança o presidente da Paulo 
Soares, em comunicado.

FAFE SEMPRE REFORÇA IMPORTÂNCIA
DE DIAGNÓSTICO A PONTES E VIADUTOS MUNICIPAIS

R aul Rebelo Cunha, vereador do 
movimento Fafe Sempre, refor-
çou, na última reunião do execu-

tivo municipal, a importância de ser feito 
um diagnóstico ao estado das pontes e via-
dutos do concelho. 

O alerta tinha sido feito uns meses 
antes pelo mesmo vereador, a propósito 

dos problemas estruturais da passagem 
hidráulica na variante à EN206, que levou 
ao encerramento daquele troço, agora in-
tervencionado, mas voltou a ser posto em 
cima da mesa depois da tragédia de Borba, 
onde o desabamento de parte da estrada 
municipal provocou vítimas mortais. 

O presidente da Câmara de Fafe garan-

tiu estar atento e assegurou que voltará a 
insistir com a Infraestruturas de Portugal 
para que seja feita a monitorização não só 
das pontes e viadutos, mas também um 
estudo diagnóstico ao estado das estradas, 
de forma a ser elaborado um plano de in-
tervenção global de recuperação e restauro 
das vias municipais do concelho.

NATACHA CUNHA
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FAFE
DISCUTE E VOTA ORÇAMENTO DE 2019 E MAPA DE PESSOAL

D epois de aprovado em reunião 
extraordinária do executivo 
municipal, as Grandes Opções 

do Plano e Orçamento do Município de 
Fafe para o ano de 2019 vão ser apreciados 
e votados em assembleia municipal, mar-
cada para esta sexta-feira, 7 de dezembro.

Recorde-se que o documento foi apro-
vado por maioria, com quatro votos a favor 
do PS e cinco abstenções do Fafe Sempre 
e PSD. Na ocasião, o presidente da câmara 
defendeu ser “um orçamento contido na 
despesa e ambicioso no investimento, que 
permitirá dar continuidade ao objetivo de 
dar mais e melhores condições de vida e 
modernidade aos fafenses”. 

Do lado da oposição, o movimento 
Fafe Sempre disse encontrar no orçamento 
muitos motivos para discordar das opções 
tomadas, mas justificou a abstenção em 
nome de uma “atitude de coerência e de 
responsabilidade”. Já o PSD, absteve-se por 
este integrar um conjunto de pressupostos 
que vêm defendendo, como o desenvolvi-
mento da Zona Industrial de Regadas, a 
nova piscina municipal e o Nó de Arões.   

Na ordem de trabalhos desta assem-
bleia municipal, convocada pelo presidente 
José Ribeiro, consta ainda, entre outros as-
suntos, a apreciação e votação da proposta 

da câmara relativa ao Mapa de Pessoal. Re-
corde-se que esta foi aprovada em reunião 
de câmara por maioria com o voto de qua-
lidade do presidente, viabilizada pela abs-
tenção do PSD e registando os votos contra 
dos vereadores do Fafe Sempre. 

Segundo o Raul Cunha, a proposta pre-
tende encontrar um modelo de organiza-
ção que permita “tornar a autarquia mais 
ágil e eficaz na sua resposta”, adaptando o 
quadro de pessoal aos “desafios atuais, que 
não são os de há dez anos”.

O PSD viabilizou o quadro de pessoal 
considerando que é “necessário proceder-

-se à contratação de novos trabalhadores 
para setores que reconhecidamente são 
deficitários, designadamente nas esco-
las, no serviço informático e noutros que 
pontualmente careçam de ajustamento”. 
O vereador Jorge Costa referiu que com a 
abstenção quis ajudar a resolver o proble-
ma dos trabalhadores precários e da pro-
gressão das carreiras, não concordando 
ainda assim com a contratação das 126 
novas pessoas nos termos do quadro apre-
sentado, ficando por isso a sua viabilização 
condicionada a uma avaliação posterior 
aos termos e modos em que será realizada.

Ainda que concordando com a necessida-
de de alguns novos postos de trabalho, os 
vereadores do Fafe Sempre justificaram 
o voto contra, dizendo “não vislumbrar 
atividade no Município de Fafe que justi-
fique uma constante evolução da despesa 
corrente”, que “uma vez assumida fica para 
sempre”, sustentando que de 2016 para 
2019 o aumento é de 1.346.670, um “acrés-
cimo considerável, mas que será ainda 
maior porque no orçamento de 2019 só es-
tão vertidos 25% da despesa dos novos 126 
postos de trabalho que o executivo preten-
de contratar durante o ano”.
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FAFE ACOLHEU 10º ANIVERSÁRIO
DO COMANDO TERRITORIAL DE BRAGA DA GNR

O 10º aniversário do Comando 
Territorial de Braga da GNR 
foi celebrado a 26 de novembro, 

em Fafe, com uma cerimónia militar, na 
Praça das Comunidades, que contou com 
a presença do Ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita, e Isabel Oneto, 
Secretária de Estado Adjunta e da Admi-
nistração Interna. 

Na ocasião, foram condecorados vá-
rios militares que se destacaram no exer-
cício das suas funções, numa celebração 
abrilhantada por um desfile de militares 
e meios auxiliares de policiamento, banda 
musical, e atuação e desfile da Charanga da 
Unidade de Segurança e Honras de Estado, 
única no mundo que executa peças musi-
cais em evoluções a galope, pelas principais 

artérias da cidade.
O Coronel Paulo António Pereira Soa-

res, Comandante do Comando Territorial 
de Braga, explicou no discurso de abertura 
que a escolha da cidade de Fafe para a ce-
lebração refletiu o “sentido de abrangência” 
que defendem. “Foi desde logo a primei-
ra opção, por se tratar da única cidade no 
distrito de Braga onde detemos exclusiva 
responsabilidade de assegurar a segurança 
de pessoas e bens dotada de um conjunto 
de valências que abrangem a competência 
territorial, a investigação criminal e prote-
ção da natureza, programas especiais para 
crianças e idosos e um posto de trânsito”, 
sustentou.

O Comandante aproveitou o momen-
to para alertar para a falta de efetivos da 

Unidade, agravada no corrente ano, e para 
a necessidade de “reforçar a atenção e ação 
no que à criminalidade violenta e grave diz 
respeito”, apesar de se ter registado uma 
“redução do índice de criminalidade no 
distrito”. A necessidade de formação dos 
militares nas valências de investigação cri-
minal, SEPNA e trânsito, e de garantia de 
melhores condições de acesso e trabalho, 
foram outras das preocupações partilhadas.

Por sua vez, Eduardo Cabrita começou 
por revelar “particular honra” em participar 
na comemoração, saudando “o esforço dos 
mais de 900 oficiais, sargentos, guardas e 
proteção civil da GNR que asseguram a se-
gurança das populações neste distrito”. 

Destacando esta força como “um ele-
mento essencial na afirmação da qualida-

de de vida das populações”, que deve ser 
vista como “um amigo, permanentemente 
disponível para apoiar”, anunciou que o 
Governo vai iniciar um processo de reequi-
pamento da GNR, com 187 novas viaturas 
até ao final do ano, a acrescer às “centenas 
de veículos destinados ao reforço dos GIPS”, 
num esforço que “continuará em 2019, 
também com o reforço em armamento e 
instrumentos tecnológicos”.

Segundo dados revelados pelo ministro, 
a criminalidade geral no distrito de Braga 
baixou 25%, entre 2015 e 2018, e a crimina-
lidade violenta e grave desceu de 225 ocor-
rências, em 2015, para 154, em 2017, man-
tendo-se a tendência de redução em 2018.

NATACHA CUNHA

CÂMARA DE FAFE
VAI ABRIR ‘BALCÃO
DA INCLUSÃO’

A Câmara de Fafe anunciou que vai abrir o 
‘Balcão da Inclusão’, um novo serviço que 
procura melhorar as respostas sociais às 
pessoas com deficiência e incapacidade.

“O objetivo deste Balcão para a Inclusão 
é que seja um meio facilitador na resolução 
dos problemas das pessoas com deficiência, 
assegurando, por isso, um atendimento 
qualificado e personalizado, com acessi-
bilidades melhoradas e uma linguagem 
especializada”, refere a autarquia, em co-
municado.

“A criação deste balcão enquadra-se na 
política de inclusão e igualdade de opor-
tunidades, desenvolvida pelo Município 
de Fafe, com serviços mais integradores e 
humanitários que permitem dar uma res-
posta adequada a todos os utentes”, acres-
centam.

A cerimónia de assinatura do protoco-
lo de cooperação com o Instituto Nacional 
de Reabilitação, para a criação deste balcão, 
decorreu a 22 de novembro.

UTENTES DA CERCIFAF DISTRIBUEM MANIFESTO
EM DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

O s jovens e técnicos da Cercifaf 
assinalaram o Dia Internacio-
nal das Pessoas com Deficiên-

cia, a 3 de dezembro, com a distribuição 
de um manifesto sobre a Convenção dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência, pela 
cidade.

No documento, esta convenção é refe-

rida como um “marco histórico na garan-
tia e promoção dos direitos humanos de 
todos os cidadãos e em particular das pes-
soas com deficiência”, que vem reafirmar 
os princípios universais da dignidade, inte-
gralidade, igualdade e não discriminação. 

Promover uma maior compreensão 
dos assuntos relativos à deficiência, mo-

bilizar a defesa da dignidade, dos direitos 
e do bem-estar das pessoas, e aumentar a 
consciência dos benefícios trazidos pela 
integração das pessoas com deficiência em 
cada aspeto da vida política, social, econó-
mica e cultural, são os objetivos apontados 
para a comemoração desta data.

Vários utentes foram recebidos nos 
Paços do Concelho, onde o presidente da 
Câmara congratulou o “excelente trabalho” 
da Cercifaf na inclusão e integração destes 
jovens na sociedade.

“O GTCDI — Grupo de Trabalho Con-
celhio para as Deficiências e Incapacidades 
de Fafe, constituído pela Câmara Munici-
pal de Fafe (Serviço Social), Santa Casa da 
Misericórdia de Fafe e CERCIFAF, saúda 
todos os cidadãos que com a sua atitude 
solidária muito têm contribuído para o 
sucesso e inclusão de muitos cidadãos que 
nasceram ou se tornaram diferentes”, lê-se 
no manifesto. 

NATACHA CUNHA
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FAFENSES DOARAM 13,9 TONELADAS
DE ALIMENTOS AO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

O Banco Alimentar contra a Fome 
angariou 13.868 toneladas de 
alimentos em Fafe, durante a 

campanha “Eu dou mais para que falte 
menos”, promovida a 1 e 2 de dezembro em 
oito superfícies comerciais do concelho.

Os dados divulgados pela organização 
revelam que esta campanha superou os 
valores do ano passado e da última recolha, 
feita em junho deste ano. 

Segundo a associação, os alimentos vão 
ser distribuídos às Instituições Privadas de 
Solidariedade Social previamente selecio-
nadas e acompanhadas ao longo de todo 
o ano pelo Banco Alimentar de Braga. No 
concelho de Fafe, os alimentos são distri-
buídos mensalmente pela COOPfafe, que 
é responsável pela distribuição mensal do 
cabaz alimentar, e pelo Centro Social de 
Medelo.

De acordo com Albertina Silva, respon-
sável pelo Banco Alimentar em Fafe, a cam-
panha contou com a participação de cerca 
de 200 voluntários, oriundos das mais di-
versas instituições ou movimentos: Asso-
ciação de Antigos Alunos e Professores da 
Escola Industrial de Fafe, Associação Cul-
tural Recreativa Movimento Amigos Santa 
Comba Fornelos, Centro Social da Paró-

quia de S. Martinho de Medelo, Grupo de 
Jovens Criar Asas, jovens e adolescentes da 
catequese da Paróquia de Santa Eulália e 
paroquianos, estudantes da Escola Secun-
dária de Fafe, da Escola Carlos Teixeira, 
ACR de Fornelos, Guias de Portugal, Agru-
pamento 818 de Travassós, Agrupamento 
619 de Golães e outros voluntários sem fi-
liação definida.

Em nome do Banco Alimentar, a res-
ponsável louva o “espírito de partilha dos 

cidadãos” e a sua “imensa generosidade”, 
agradecendo a todos os doadores, voluntá-
rios e empresas que asseguraram a logísti-
ca de toda a operação. 

“Os voluntários são o rosto e as mãos 
desta campanha, dão o seu tempo para 
alguém receber um ‘sorriso’, mas ganham 
em troca contato humano, convivência 
com pessoas diferentes, oportunidade de 
aprender coisas novas, satisfação de se sen-
tirem úteis”, salienta, sublinhando que em 

Fafe a mobilização dos voluntários nesta 
campanha “correu muitíssimo bem e a re-
colha voltou a superar expectativas”. 

A nível distrital, a recolha envolveu 
cerca de 3.000 voluntários, em 99 super-
mercados, e resultou em 159,8 toneladas de 
géneros alimentícios. Em 2017, a delegação 
de Braga do Banco Alimentar apoiou 70.731 
pessoas, com mais de 1.900 toneladas de 
alimentos.
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COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR DO AVE
TRAZ SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO A FAFE 

FAFE PROMOVIDO
EM CIDADE AMERICANA DA VIRGÍNIA

O Secretário de Estado da Educa-
ção, João Costa, esteve em Fafe, 
na tarde de 29 de novembro, 

para uma reunião de trabalho que juntou 
Vereadores e Técnicos de Educação dos 
Municípios da CIM Ave, e diretores dos 
agrupamentos escolares da região.

Segundo a autarquia, na sessão foi 
abordado o Plano Integrado Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar do Ave, do-
cumento que define as novas abordagens 

F afe foi promovido enquanto desti-
no turístico na cidade americana 
de Roanoke, no estado americano 

da Virgínia, no âmbito de uma conferência 
internacional na qual participou Domin-
gos Miguel Castro, missionário da Missão 
Evangélica Intercultural. 

O missionário diz ter levado elemen-
tos de promoção do município, junta de 
freguesia e Rancho Folclórico de Fafe, que 

educacionais que estão a ser implemen-
tadas nos agrupamentos escolares dos 
concelhos de Cabeceiras de Basto, Fafe, 
Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de 
Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de 
Famalicão e Vizela. 

“Trata-se de um plano agregador das 
medidas educativas de promoção do su-
cesso escolar e de combate ao abandono 
escolar, alinhadas com as políticas educa-
tivas nacionais e europeias”, explica o mu-

nicípio, em comunicado.
Este plano é constituído por 22 projetos, 

sendo 9 projetos intermunicipais - Edu-
cação Parental, Escolas Empreendedoras 
IN.Ave, Ter Ideias para Mudar o Mundo, 
Hypatiamat, Curtir Ciência, Plataforma 
Mais Cidadania, Litteratus e Salas de Aula 
do Futuro e Acompanhamento e Avalia-
ção - e 13 projetos municipais.

NATACHA CUNHA
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“foram um sucesso” junto do presidente de 
Roanoke, Mayor Lea, que se mostrou “in-
teressado em fazer uma associação com o 
Município de Fafe, à semelhança do que já 
foi feito com um município da Coreia do 
Sul”.

Como “símbolo da gratidão” pelos pre-
sentes levados, o Mayor de Roanoke retri-
buiu com uma estrela dourada de mérito 
concelhio e um ‘pin’ do município ameri-

cano já entregues ao presidente da Junta de 
Freguesia de Fafe, Paulo Soares.

“Há outra estrela dourada de mérito 
concelhio e dois “pins” do município ame-
ricano para o Município de Fafe e para o 
Pelouro da Cultura e do Desporto, aguar-
dando disponibilidade para o efeito”, conta 
Domingos Miguel Castro, em comunicado.

NATACHA CUNHA

FORNELOS ACOLHE 
WORKSHOPS DE ECO 
CONSTRUÇÃO ‘EARTHSHIP’

ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL
INCENTIVA A COMPRAS
NO COMÉRCIO LOCAL

A freguesia de Fornelos acolheu, a 1 e 
2 de dezembro, um Workshop so-

bre Eco Construção ‘Earthship’, conceito 
criado pelo arquiteto americano Michael 
Reynolds, que esteve cá em maio a lançar 
um projeto de eco turismo na Quinta do 
Minhoto. 

O workshop abordou os princípios 
base deste conceito de casa auto-susten-
tável feita com recurso a materiais reci-
clados, envolvendo ainda atividades de 
demonstração. 

Segundo a organização, a cargo da 
‘Academia Earthship Biotecture Portu-
gal’, o evento lotou com a participação de 
mais de 25 pessoas de todo o país. Dada a 

“muita procura”, será promovido um novo 
workshop, a 19 e 20 de janeiro, que tem já 
quase metade das vagas preenchidas. 

A Associação Empresarial de Fafe 
anunciou o alargamento do perío-

do de funcionamento do comércio local 
durante as festividades de Natal, para dar 
resposta ao aumento de afluência às lojas 
típico do aproximar da quadra natalícia.

Durante o mês de dezembro, o co-
mércio local estará aberto todos os dias 
das 9h00 às 19h00. No dia 25 de dezem-
bro e 1 de janeiro estará encerrado. 

A Associação Empresarial deixa um 
apelo aos fafenses para que comprem no 
comércio local e assim contribuam para 
a “dinamização económica do concelho”.

“Dê preferência ao comércio local! 
Valorize a nossa terra!”, incentivam, em 
comunicado.

 NATACHA CUNHA 
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PARÓQUIA DE SANTA 
EULÁLIA DE FAFE LANÇA 
CONCURSO DE DESENHO 
“O VERDADEIRO NATAL”

ARTESANATO NATALÍCIO 
AJUDA MINORIA
CRISTÃ DE BELÉM

A Paróquia de Santa Eulália de Fafe 
lançou o concurso de desenho “O 

Verdadeiro Natal”, que desafia crianças, 
adolescentes, jovens da catequese e escu-
teiros da paróquia a criar a imagem natalí-
cia que será rosto dos votos de ‘Boas Festas 
e Feliz Ano Novo’.

“O trabalho selecionado será editado 
em formato postal para entregar às pes-
soas na quadra natalícia e também será 
difundido nos meios digitais da paróquia”, 
anunciam os promotores.

A iniciativa procura promover a cria-
tividade e a expressão artística dos mais 
novos.

Segundo o regulamento, os trabalhos 
devem ser originais, em formato não su-
perior a A4, podendo ser individuais ou 
coletivos. O júri composto por quatro ele-
mentos receberá os trabalhos até 15 de de-
zembro.

A Paróquia de Santa Eulália de Fafe vai 
acolher, no próximo fim-de-semana, 

Nicolas Ghobar, um cristão de Belém, terra 
onde nasceu Jesus, que procura por meio 
da venda de objetos religiosos, angariar 
verbas para os cristãos residentes naquela 
cidade. 

“Ainda em julho passado pudemos 
constatar as grandes dificuldades que en-
frentam estes nossos irmãos cristãos que 
têm na venda destes objetos feitos por suas 
mãos, em madeira, a principal e quase ex-
clusiva fonte de subsistência”, refere a paró-
quia, em comunicado, acrescentando que 
é possível ajudar adquirindo alguns desses 
objetos no final das missas do dia 8, soleni-
dade da Imaculada Conceição.

 NATACHA CUNHA 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FAFE
EXPÕEM TRADICIONAL PRESÉPIO DE NATAL

LUZ DA PAZ DE BELÉM
PARTILHADA EM S. GENS A 20 DE DEZEMBRO 

O s Bombeiros Voluntários de 
Fafe inauguraram, na manhã 
de 2 de dezembro, o tradicional 

presépio de Natal que vem trazer o espírito 
natalício ao quartel.

A inauguração contou com a presença, 
entre outros, do presidente da associação, 
Pedro Frazão, do comandante da corpora-

A cerimónia de partilha da Luz 
da Paz de Belém dos escuteiros 
do Núcleo de Fafe vai realizar-se 

este ano na Igreja de S. Gens, dia 20 de de-
zembro, pelas 21h15. 

Recorde-se que esta chama é prove-
niente da Gruta da Basílica da Nativida-
de, em Belém, acesa a 28 de novembro 
pelo jovem escuteiro austríaco Niklas, e 
será transportada ao longo dos próximos 
dias até à Áustria, onde a partir de Viena 
é tradicionalmente distribuída a todos os 
países participantes.

ção, Gilberto Gonçalves, e de um grupo de 
‘pequenos’ futuros bombeiros em formação.

“Mais uma vez, o Chefe nº 42, Luís Gon-
çalves, e a bombeira nº 35, Paula Antunes, 
meteram as mãos à obra e construíram um 
belíssimo exemplar, que estará patente no 
parque de viaturas, do quartel dos BVF, jun-
to à Central, até ao dia de Reis”, avançam.

A população está assim convidada a 
visitar o quartel e a apoiar os BVF, deposi-
tando um donativo na tômbola instalada 
junto ao presépio ou tornando-se sócio da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Fafe.
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A cerimónia nacional de partilha terá 
lugar na região da Guarda, dia 16, e a ce-
rimónia regional de distribuição para os 
Núcleos, a 19 de dezembro, no Santuário 
de São Torcato, em Guimarães. 

A “Luz da Paz de Belém”, organizada 
pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE) e 
pela Cáritas, é uma atividade de referên-
cia que marca um percurso de preparação 
para o tempo de Natal.
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FAFE ASSINALOU DIA INTERNACIONAL
PARA A ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

F afe assinalou o Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres, a 25 de no-

vembro, em parceria com os Municípios de 
Guimarães e Póvoa de Lanhoso e a Sol do 
Ave, no âmbito do projeto Sou+Eu.
A ação de sensibilização, intitulada “Uni-
d@s contra a violência sofrida pelas Mu-
lheres”, envolveu a concentração de motas, 
carros, vespas, BTT e TT, em Gonça, Gui-
marães, de onde seguiram depois os parti-

PUB PUB

cipantes para os três concelhos.
Em Fafe, a iniciativa centrou-se na Praça 25 
de Abril e procurou alertar e sensibilizar a 
comunidade para esta realidade. De lenços 
amarelos ao pescoço, os participantes per-
correram as ruas da cidade, distribuindo 
folhetos informativos e de sensibilização 
pela população.

O Município de Fafe, representado pela 
conselheira para a Igualdade, vereadora 
Márcia Barros, agradeceu a “participação 

contagiante” na iniciativa dos grupos As-
falto Friends, Motard’s Amigos de Fareja, 
Fafe Motards, Motar de Montelongo, Club 
Aventura, MontesLongos, TransFafe e Na-
turJip.

A propósito desta data, o Governo lan-
çou uma campanha, com vários parceiros, 
em que apela para que todas as pessoas, 
não só as vítimas, denunciem situações 
de violência contra as mulheres. "Bastaria 
uma vítima para nos inquietar, mas veri-

ficaram-se mais de 26 mil ocorrências de 
violência doméstica em 2017 e já 21 homi-
cídios de mulheres em 2018, em Portugal, 
para além das situações que continuam in-
visíveis”, refere a Secretaria de Estado para 
a Cidadania e a Igualdade, em comunicado.

"A violência doméstica é crime público. 
Denunciar é uma responsabilidade coleti-
va. Ligue 800 202 148", concluem.
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CPCJ DE FAFE DESAFIA ALUNOS
A COMPLETAR CADERNETA “OS DIREITOS QUE COLECIONAS”

A Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ) de Fafe está a desa-
fiar os alunos do concelho a desco-

brirem os Direitos da Criança, completando 
para isso uma caderneta de cromos intitula-
da “Os Direitos que Colecionas”.

A iniciativa assinala o aniversário da 
Convenção sobre os Direitos da Criança, 
adotada pelas Nações Unidas a 10 de no-
vembro de 1989, e ratificada por Portugal a 
21 de setembro de 1990.

As cadernetas estão a ser distribuídas 
pelos estabelecimentos de ensino do con-
celho — Agrupamento de Escolas de Fafe, 
Agrupamento de Escolas Montelongo, 
Agrupamento de Escolas Professor Carlos 
Teixeira, Associação Cultural e Recreativa 
de Fornelos e Escola Profissional de Fafe.

Segundo a CPCJ, a cada cromo corres-
ponderá um ‘Direito’ colecionável, emana-
do da Convenção dos Direitos da Crian-
ça. “Mediante a leitura e a realização dos 
desafios que compõem esta caderneta “Os 
Direitos que Colecionas”, os alunos conse-
guirão decifrar os locais onde podem obter 
os cromos correspondentes”, explicam, em 
comunicado.

Os locais associados a esta iniciativa são 
a CPCJ de Fafe; a Biblioteca Municipal de 

Fafe; a Casa da Cultura; a Academia de Mú-
sica José Atalaya; a Associação Empresarial 
de Fafe; o Grupo Nun’Álvares; e as bibliote-
cas escolares. 

Com esta atividade, a CPCJ pretende 
“dar a conhecer à comunidade escolar os di-
ferentes Direitos que constam da Conven-

ciou-se também ao aniversário da Conven-
ção sobre os Direitos da Criança, distribuin-
do dísticos autocolantes com a inscrição de 
diferentes Direitos. A ação deste ano volta a 
contar com a colaboração do Município de 
Fafe e da Servirege.

 NATACHA CUNHA 

ção sobre os Direitos da Criança, proporcio-
nar atividades lúdicas e informativas, bem 
como fomentar o trabalho em grupo, pois 
pretende-se que as cadernetas sejam preen-
chidas em conjunto pelos alunos de cada 
turma (de 2º e 3º ciclos e ensino secundário)”.

Recorde-se que, em 2017, a CPCJ asso-

SOCIEDADE
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JUNTA DE FREGUESIA DE ABOIM, FELGUEIRAS, GONTIM E PEDRAÍDO
“GANHAMOS MAIS ESTANDO UNIDOS
DO QUE SE ESTIVÉSSEMOS SEPARADOS”

E F: A União de Aboim, Felgueiras, 
Gontim e Pedraído foi a que mais 
freguesias agregou no concelho. 

Voltou a falar-se recentemente da possibilida-
de de reverter a agregação de 2013. Qual a sua 
opinião?

JG: Inicialmente, com a união, a gover-
nação foi um pouco complicada. Existia 
o bairrismo característico das pessoas de 
diferentes freguesias. O primeiro trabalho 
do executivo foi o de criar laços entre as 
pessoas, respeitando sempre a identida-
de de cada freguesia. Com as atividades 
que fomos implementando conseguimos 
que as pessoas se fossem unindo. Embo-
ra a união de freguesias junte realidades 
equiparadas do mundo rural, com pouca 
população e afastada da sede do concelho, 
sentimos que ganhamos mais estando 
unidos do que se estivéssemos separados. 
Em termos de gestão acabou por ser po-
sitivo. Gerir uma verba substancialmente 
maior, uma vez que nos possibilita uma 
majoração de 15%, dá-nos maior margem 
para podermos executar algumas obras 
que separadamente cada freguesia teria 
mais dificuldade em reivindicar. Podemos 
dizer que a junção teve inconvenientes, 
mas também trouxe benefícios. 

EF: Que estratégia adotaram para responder 
às necessidades de uma união de freguesias 

De tesoureiro, no anterior executivo, a presidente da Junta 
de Freguesia de Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído, José 
Adelino Gonçalves completou um ano de mandato, que diz ser 
de “continuidade” no trabalho e compromisso. Em entrevista 
ao Expresso de Fafe, falou-nos das fragilidades enquanto 
freguesia mais afastada do centro do concelho, da desertificação 
e envelhecimento da população como principais preocupações, 
mas também das potencialidades turísticas.

 NATACHA CUNHA 

tão extensa? 
JG: Temos uma área de intervenção 

que representa 25% da área do concelho. 
Tendo o executivo uma constituição repar-
tida, com as três pessoas das diferentes lo-
calidades, delegamos competências nessas 
pessoas. Desta forma temos conseguido 
responder melhor às dificuldades da popu-
lação, ouvir os seus anseios e prioridades. 
Em Gontim, temos um representante da 
assembleia que nos apoia. Depois deslo-
camo-nos semanalmente às localidades e 
assim tentamos dar as melhores condições 
a todos.

EF: Quais são as maiores fragilidades, en-
quanto freguesia a norte mais afastada do 
centro do concelho? 

JG: As maiores dificuldades têm sido as 
acessibilidades. Já tenho o feedback do pre-
sidente da câmara de que vai ser feito um 
melhoramento na estrada municipal, para 
melhorar os acessos e encurtar o tempo de 
deslocação, mas só para o fim do mandato. 
Por outro lado, temos ainda uma rede de 
transportes que é deficitária em termos de 
horários. Está pensada mais para as neces-
sidades da população escolar do que para a 
população que trabalha. Se não fossem os 
transportes escolares, se calhar nem trans-
portes públicos teríamos naquela zona.

EF: E quais têm sido as principais preocupa-
ções?

JG: A desertificação e o envelhecimen-
to da população residente. Acho que não 
temos ‘políticas amigas’. As grandes restri-
ções e limitações na construção para que 
se mantenha os traços típicos de aldeia tem 
afastado as pessoas, têm levado a que esco-
lham outras localidades para construir e se 
fixarem. Penso que, se nos fossem dados 
outros apoios e benefícios por estarmos 
numa zona rural e desfavorecida, seria 
possível motivar a população mais jovem 
a fixar-se nesta zona. Costumo dizer que 
somos produtores de energia eólica, mas 
não beneficiamos dela, não temos qual-
quer benefício na fatura elétrica. Apenas 
os poucos proprietários dos terrenos onde 
estão localizados os aerogeradores é que 
estão a beneficiar. E, para mais, por força 
dos aerogeradores temos falhas na rede de 
comunicações móveis. 

EF: Sendo a população envelhecida, que 
apoios socais estão a ser dados?

JG: Temos o centro de convívio que 
funciona um dia por semana, o que é 
muito pouco. Estamos a delinear o alarga-
mento da oferta para três dias por semana. 
Disponibilizamos ainda o serviço de apoio 
à enfermagem em todas as freguesias e um 
dia por semana nas instalações da Irman-
dade da Lagoa, que gentilmente nos cedeu 
as instalações. Curiosamente, é o único 
local onde não temos um edifício público, 
porque a Escola Primária da Lagoa está 
implantada em território da união de fre-
guesias, mas é pertença da freguesia de 
Moreira de Rei e Várzea Cova.

EF: Há desenvolvimentos no caso da Escola 
Primária da Lagoa? 

JG: Temos a forte convicção que neste 

mandato vamos conseguir que o edifí-
cio possa vir a tornar-se num espaço para 
apoiar a população. Já existe um compro-
misso com o senhor presidente da câmara 
para mediar um acordo entre as duas jun-
tas. Já tive uma conversa com o meu colega 
de junta e penso que vai ser possível ultra-
passar divergências e chegar a bom porto. 

EF: O anterior presidente, António Novais, 
falava-nos em entrevista, há cerca de um ano, 
das potencialidades turísticas desta zona 
norte do concelho. De que forma tem tido 
concretização?

JG: Estamos a explorar o museu e o 
moinho de vento, que recebem muitos 
visitantes. Em termos de turismo rural, a 
aldeia de Mós tem ocupação durante o ano 
inteiro, o que tem dado vida à zona. Está 
ainda em vista a possibilidade da aldeia 
de Figueiró vir a ser recuperada por um 
empresário francês. Estão em causa mais 
de um milhão de euros e a criação de vá-
rios postos de trabalho. Esperamos que 
o projeto se concretize. Por outro lado, a 
mancha de carvalhal está a ser fortemente 
reconhecida, tem trazido vários investiga-
dores à zona e está em estudo a viabilidade 
de comercializar produtos feitos a partir da 
bolota, como pão, bolachas, farinha, com-
pota e até cerveja.

EF: Que mensagem gostaria de deixar à po-
pulação?

JG: Quero desejar a todos os meus 
conterrâneos votos de festas muito felizes 
e convidá-los a participarem nas festas 
natalícias que estamos a preparar, para as 
crianças no dia 16, a partir das 14h30, na 
sede da Junta de Aboim, e o almoço de Na-
tal para os idosos, no dia 22, pelas 12h30, na 
Escola de Pedraído. Para os idosos com ida-
de superior a 60 anos o almoço é gratuito. 

“Penso que vai ser 
possível ultrapassar
as divergências [no caso
da Escola Primária
da Lagoa] e chegar
a bom porto”.

“A mancha de carvalhal 
está a ser fortemente 

reconhecida. Está em 
estudo a viabilidade de 
comercializar produtos 
feitos a partir da bolota”

ENTREVISTA
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CONFRARIA AVANÇA COM “OBJETIVO MAIOR”
DA CERTIFICAÇÃO DA VITELA ASSADA À MODA DE FAFE

DIA MUNDIAL DA CIÊNCIA COM SABOR A CHOCOLATE
NA ESCOLA CARLOS TEIXEIRA E EB DE SILVARES

A Confraria da Vitela Assada à 
Moda de Fafe vai avançar com a 
certificação do ex-líbris da gas-

tronomia fafense, contando para isso com 
o apoio financeiro do Município de Fafe e 
a ajuda da Federação Nacional das Con-
frarias Gastronómicas na condução do 
processo. 

A anuncio foi feito pela presidente Rosa 
Maria Oliveira, a 17 de novembro, nas co-
memorações do V Capítulo da confraria, 
que foi momento de tomada de posse dos 
corpos sociais para o triénio 2018/2021 e 
de entronização de dezoito novos confra-

A Escola Professor Carlos Teixeira e 
a Escola Básica de Silvares associa-
ram o chocolate às comemorações 

do Dia Mundial da Ciência, mostrando aos 
alunos que “a ciência está presente na nossa 
vida, até nos momentos mais deliciosos”.

O grupo disciplinar de Física e Química 
das escolas procurou evidenciar o papel da 
Química na sua produção, desde a fermen-
tação das sementes de cacau até à cristali-
zação do chocolate. “A base do chocolate é o 
cacau, que é rico em substâncias químicas 
antioxidantes. Estão presentes mais de 300 
substâncias químicas no chocolate, algu-
mas delas responsáveis pelo seu aroma e sa-

des que se juntam na promoção do prato 
típico fafense. A ocasião foi ainda de lan-
çamento do livro “Vitela Assada à Moda 
de Fafe: do Pasto ao Prato”, dos confrades 
e investigadores Artur Coimbra e Paulo 
Moreira.

“Se no anterior cumprimos os nossos 
objetivos na nobre missão de investiga-
ção, promoção, divulgação e preserva-
ção da autenticidade do prato, honrando 
a memória e o passado, hoje queremos 
anunciar-vos que já estamos a projetar o 
futuro”, afirmou a presidente da confraria, 
reconduzida no cargo.

Rosa Maria Oliveira revelou que por moti-
vos imprevistos a presidente da Federação 
Nacional das Confrarias Gastronómicas, 
Olga Cavaleiro, não conseguiu estar pre-
sente na sessão, mas comprometeu-se a vir 
a Fafe para acertar o arranque do proces-
so que levará à concretização do “objetivo 
maior da certificação da nossa Vitela As-
sada à Moda de Fafe”. Garantindo o apoio 
da Câmara de Fafe, o vereador da Cultura 
e Turismo, Pompeu Martins, reforçou que 
estão a ser dados “passos concretos” para 
alcançar o objetivo que é de “inequívoca 
vontade de todos os fafenses”.

A presidente da confraria quis ainda sub-
linhar que nesta comemoração foi com-
pletado um ciclo, já que além de confrades 
ligados à restauração, investigação, cul-
tura, literatura, turismo rural ou simples 
comensais da nossa vitela, contam agora 
com produtores de gado e talhantes como 
novos confrades. 

“Fecha-se o ciclo «do pasto ao prato», 
mas não a porta a todos e a todas que qui-
serem juntarem-se a nós na promoção e 
preservação da jóia gastronómica da nossa 
terra”, concluiu.

NATACHA CUNHA

bor deliciosos e também pela cor”, explicam 
os professores.

A iniciativa dos docentes passou ainda 
pela produção de bombons, para presentear 
todos os alunos do 3º ciclo, nos quais incluí-
ram pensamentos e ideias de cientistas, 
como Isaac Newton, Marie Curie, Albert 
Einstein, Antoine Lavoisier, entre outros.

“É claro que os alunos adoraram a oferta, 
um bombom de chocolate negro delicioso 
que constitui um dos prazeres mais subli-
mes que temos na vida e que só existe gra-
ças à Química”, conta o grupo.

NATACHA CUNHA

PUB

SOCIEDADE



16 06 DEZEMBRO 2018

EXPRESSO DE FAFE

ACADEMIA JOSÉ ATALAYA
CELEBRA 20 ANOS A “CRESCER COM A MÚSICA”

TEATRO VITRINE ENCERROU 5º FAFENCENA
COM ESTREIA DE “O CONDE BARÃO”

A Academia de Música José Atalaya 
completou, a 2 de novembro, 20 
anos “a crescer com a música”, que 

estão a ser comemorados com várias ativi-
dades ao longo do ano letivo de 2018/2019.

As comemorações arrancaram com 
um concerto, no Teatro Cinema de Fafe, 
pelos professores da Academia, que no fi-
nal do espetáculo se uniram em palco para 
entoar “Parabéns” à instituição. 

São 20 anos que, para o diretor peda-
gógico, José Manuel Machado, têm contri-
buído “para o despertar de vocações, para 
o crescimento dos nossos jovens enquanto 
pessoas, para a formação de mais e melho-
res ouvintes e para a criação de uma socie-
dade mais sensível à beleza da música e ao 
prazer que esta, por si só, pode proporcio-
nar a todos e a cada um”. 

No momento de discursos, o presiden-
te da Câmara de Fafe, Raul Cunha, recor-
dou a criação da escola, em 1988, enquanto 
resposta ao desafio lançado pelo maestro 
José Atalaya, considerando que estes foram 
“vinte anos de uma história de sucesso”. “O 
percurso que a escola fez permite-nos hoje 
dizer que Fafe tem uma escola de referên-
cia, que produz músicos de elevada quali-

F echou com chave de ouro a 5ª edi-
ção do FAFENCENA — Festival 
de Teatro de Fafe, com a estreia 

de ‘O Conde Barão’ pelo Teatro Vitrine. 
A peça arrancou gargalhadas ao pú-

blico e terminou com a plateia repleta do 
Teatro Cinema a aplaudir de pé o espetá-
culo e o 20º aniversário do Teatro Vitrine 
do Grupo Nun’Álvares. 

Em palco foi contada a história de Zé 
Maria, um merceeiro novo-rico que aspi-
ra ao cargo de diretor de um banco e que 
para isso não hesita em declarar-se corre-
ligionário de todos os políticos, sejam eles 
monárquicos ou republicanos. Quando 

dade, o que a todos nos orgulha”, frisou. 
O presidente da Associação Cultural 

de Educação pelas Artes, na qual a acade-
mia juridicamente se insere, reforçou que 
estes vinte anos fizeram desta escola uma 
instituição reconhecida no concelho, mas 
também a nível nacional, “pela qualidade 
dos seus alunos, que vão ganhando lugar 
entre os mais conceituados e conseguindo 
também lugar entre os primeiros que ace-
dem a cursos superiores nas instituições de 
maior renome”. Rogério Gonçalves agra-
deceu o empenho de todos os que tornam 
isto possível, desde o corpo docente, aos 

pais das crianças e jovens, Câmara de Fafe, 
direção pedagógica e alunos, sublinhando 
que “tem valido a pena”.

Segundo a direção pedagógica, duran-
te estes 20 anos passaram pela academia 
mais de mil alunos, dos quais cerca de qua-
renta seguiu carreira musical. O caminho 
traçado permitiu à academia “ganhar for-
ça para encarar o futuro com otimismo”, 
anotou José Manuel Machado, lembrando 
o contrato de patrocínio que conseguiram 
recentemente, cuja candidatura foi consi-
derada, a par com outra, a melhor a nível 
nacional, com um total de 98,5 pontos em 

100 possíveis.
Por fim, salientou o projeto de ensino 

articulado, enquanto “excelente parceria 
com os agrupamentos”, que tem permiti-
do o acesso gratuito ao ensino da música 
aos alunos dos cursos básicos e secundá-
rios. “Ganham os alunos, as famílias, as 
escolas envolvidas, a sociedade em geral”, 
sublinhou, terminando com felicitações à 
academia, num “brinde ao futuro”, citan-
do Florbela Espanca: “Mais alto, sim! Mais 
alto, mais além do sonho”.

NATACHA CUNHA

descobre que o lugar de diretor do banco 
foi dado a um bacharel com mais classe, e 
linhagem, fica furioso e resolve mudar de 
partido e de vida. 

“Toda esta história é rodeada das mais 
variadas e patéticas historinhas de amor, 
paixão, sedução, mentiras e oportunis-
mos que em forma de comédia fazem gi-
rar toda uma sociedade à procura de um 
rumo”, descreve o Teatro Vitrine.

O “Conde Barão” é caracterizado pelo 
grupo de teatro como “uma divertida 
comédia que resvala para a farsa, uma 
saborosa caricatura de costumes da pe-
quena-burguesia portuguesa dos anos da 

1ª Guerra Mundial”. 
No final do espetáculo, Orlando Alves, 

encenador e presidente do Grupo Nun’Ál-
vares, mostrou-se feliz pela reação do 
público. “É um prazer ver esta casa cheia 
depois de tanto trabalho. Queremos 
agradecer a todos que nos apoiaram, não 
esquecendo a Câmara Municipal de Fafe 
que nos apoia incondicionalmente desde 
a primeira hora”, expressou.

O vereador da Cultura da Câmara de 
Fafe, Pompeu Martins, elogiou o trabalho 
do grupo de teatro fafense. “Estou quase 
sem palavras para a peça que vimos aqui 
hoje. Já nos habituamos em Fafe a, no mês 

de novembro, o Teatro Vitrine dar-nos o 
gosto de estrear uma peça. É fantástico 
vermos esta sala cheia novamente a apoiar 
os atores, o teatro e o trabalho de um gru-
po tão marcante como o Nun’Álvares”, 
concluiu. 

O espetáculo integrou as comemora-
ções do 86º aniversário do Grupo Nun’Ál-
vares e marcou o 20º aniversário do Tea-
tro Vitrine, que, sublinhou Orlando Alves, 
tem “elevado o nome de Fafe nas terras 
por onde tem passado”.

NATACHA CUNHA
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LIONS CLUBE DE FAFE
FESTEJOU 40º ANIVERSÁRIO

O Lions Clube de Fafe 
completou, a 24 de no-
vembro, quarenta anos 

dedicados ao Lionismo ao serviço 
da comunidade fafense.

O aniversário foi comemora-
do com um jantar que juntou de-
zenas de companheiros, incluindo 
representantes de clubes de vários 
pontos do país.

O momento foi de homenagem 
ao Instituto de Estudos Superio-
res de Fafe, representado por Dul-
ce Noronha e Sousa, e aos quatro 
fundadores do grupo que nele se 
mantêm desde o início: José Ri-
beiro Cardoso, Jorge Gomes, José 
Manuel Durães e José Albino. 

No evento foram ainda distin-
guidas Maria Emília Gomes, pela 

atividade “Somos Vigilantes da 
Floresta”, organizada anualmente 
já há quase três décadas, e Celeste 
Moniz, conselheira Leo e impul-
sionadora há quatro anos da cria-
ção do Leo Clube de Fafe, que por 
sua vez foi agraciado com o pré-
mio de mérito pelo Lions Clube 
Internacional. 

NATACHA CUNHA

CONCURSO
CARTAZ DA PAZ PREMEIA
ALUNAS DA ACR FORNELOS

D uas alunas da ACR Forne-
los estiveram em destaque 

no Concurso Anual do Cartaz 
da Paz, promovido pelos Lions 
Clubes do Distrito 115 Centro/
Norte (D115CN), nesta edição sob 
o tema “A Bondade Importa”. 

O cartaz de Vitória Francis-
ca Freitas, de 12 anos, venceu o 3º 

 NATACHA CUNHA 

prémio. Ana Francisca Antunes, 
de 13 anos, também do Colégio 
de Fornelos, recebeu uma men-
ção honrosa. 

Segundo a organização, fo-
ram submetidos a concurso 28 
cartazes, patrocinados por 8 
Lions Clubes do D115CN e avalia-
dos por três jurados.

SOCIEDADE
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ROCK WITH BENEFITS
MIGUEL ARAÚJO E TIAGO NACARATO
DERAM VOZ A “MÚSICA COM CAUSAS”

‘EDUCATIONS ROCK’ PROMOVEU EDUCAÇÃO
PELAS ARTES JUNTO DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS

A 30 de novembro e 1 de dezembro, o 
festival ‘Rock with Benefits’ esteve 
de regresso a Fafe, numa 8ª edição 

considerada “a melhor de sempre” e que 
“bateu recordes em todas as áreas”, revelou a 
associação organizadora, Time to Do.

A música voltou a surgir aliada a causas. 
Miguel Araújo foi o primeiro a subir ao pal-
co do Teatro Cinema de Fafe, nas palavras 
do músico portuense, “a sala mais incrível 
do país”, que lotou para o ouvir. Tiago Na-

‘E ducations Rock’, um ciclo de con-
certos vocacionados para a educa-
ção pelas artes e a formação cul-

tural, foi a novidade deste ano apresentada 
pela organização do Rock with Benefits. 

O projeto estreou-se no Teatro Cinema 
de Fafe, pela voz de Isaura no projeto geron-
tológico “Memória”. Através de um livro, 
peça de teatro e temas musicados, o público 
sénior teve oportunidade de debater e tra-
balhar os diferentes tipos de Memória — a 
memória sensorial, e as memórias a curto e 
longo prazo.

O músico português Filipe Pinto levou 

carato estreou-se no palco fafense na noite 
seguinte, atuando também perante uma 
plateia repleta.

Com os dois dias esgotados, o balanço é 
de 3.420 euros angariados, que serão dividi-
dos de igual forma pelas duas causas apoia-
das este ano pelo festival: a Associação de 
Defesa dos Direitos dos Animais e Floresta, 
responsável pela gestão do canil de Fafe; e 
as gémeas Bárbara e Carolina, de 12 anos, 
que têm uma incapacidade de 95%, fruto 

de uma doença neurológica grave ainda 
sem diagnóstico.

O festival angariou ainda perto de qua-
tro toneladas de alimentos para apoiar fa-
mílias carenciadas, doados sobretudo pelas 
cerca de 3.000 pessoas, entre crianças, jo-
vens e idosos, que participaram no projeto 
educacional e pedagógico Educations Rock, 
que foi novidade e teve caráter gratuito. 

“Mais do que o valor doado, a vantagem 
do Rock with Benefits, e o nosso principal 

papel, é a projeção dada às instituições e 
causas, para sensibilizar e conseguir captar 
ainda mais apoios”, refere Gonçalo Vieira de 
Castro, responsável da organização, salien-
tando ainda que o festival contribui para a 
promoção de Fafe.

O Arquivo Municipal de Fafe abriu tam-
bém portas para dar palco a nomes emer-
gentes da música, a par com o Café Avenida, 
habitual espaço parceiro do festival. 

NATACHA CUNHA

a mais de 1500 crianças, no Pavilhão Mul-
tiusos, “O Planeta Limpo”, uma viagem re-
pleta de aventuras ao planeta imaginário do 
cantor. O espetáculo, centrado nas preocu-
pações com a natureza, alertou para a sus-
tentabilidade ambiental. 

A iniciativa encerrou com Carlão, no 
Teatro Cinema, com o projeto “Livres e 
Iguais”, dirigido aos jovens do 3º ciclo e 
ensino secundário. O projeto pedagógico 
promoveu o interculturalismo, com o pro-
pósito de sensibilizar para o fim de qualquer 
tipo de discriminação, fundada no princí-
pio da ignorância e do ódio.

NATACHA CUNHA
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FRANCISCO ALVES 
PARTILHA “RETALHOS
DE UMA VIDA” EM LIVRO

O Núcleo de Artes e Letras de Fafe 
promoveu, esta quinta-feira, 6 de 

dezembro, a apresentação do livro “Fran-
cisco de Oliveira Alves — Retalhos de 
uma Vida”, coordenado pelos investigado-
res Artur Coimbra e Paulo Moreira. 

A Biblioteca Municipal de Fafe rece-
beu o lançamento da obra, apresentada 
pelos autores e amigos do biografado . 

Francisco de Oliveira Alves nasceu em 
1928 na então Vila de Fafe e está umbili-
calmente ligado ao movimento associati-
vo fafense. No campo político, foi co-fun-
dador do Partido Socialista em Fafe.

 NATACHA CUNHA 

SOLEDADE VAZ RESGATA “MEMÓRIAS DE OUTROS TEMPOS”

POETA ARMANDO FONSECA LANÇA LIVRO
“A CADA PASSO” SOLIDÁRIO COM AS TROPAS DA PAZ

M aria Soledade Henrique Vaz 
lançou o seu primeiro livro, 
intitulado “Memórias de Ou-

tros Tempos”, uma obra que a autora diz ter 
construído para que o tempo não apague o 
passado e este viva “para todo o sempre à 
luz do presente”. 

A apresentação, a cargo do historiador 
e escritor Artur Coimbra, decorreu a 30 de 
novembro, na Sala Manoel de Oliveira, que 
se encheu de amigos. O serão cultural con-
tou com uma exposição de objetos antigos 
do “Museu da Memória”, animação musi-
cal, dança, e a recriação do ciclo do linho 
ao som da Tuna da Universidade Sénior do 
Rotary Club de Fafe. 

O autor fafense Armando Fon-
seca lançou, a 23 de novembro, 
um livro de poesia solidário 

para com as Tropas da Paz, um grupo que 
procura ajudar crianças em território an-
golano.

A apresentação da obra esteve a cargo 
de Carlos Afonso, autor do prefácio, que 
sublinhou a evolução dos poemas do autor 
neste segundo livro, depois de ter lançado 
em julho de 2017 o “Eu Queria”, também 
de cariz solidário, a favor do Simão. “Se no 
primeiro livro o Armando dizia “Eu Que-
ria” escrever, agora “A Cada Passo” ele vai 
fazendo-o cada vez melhor”, expressou o 
professor.

Depois de mostrar em vídeo demons-
trativo da ação das Tropas da Paz em terras 
angolanas, Armando Fonseca disse querer 
através deste livro fazer-lhes chegar “um 
abraço intercontinental de solidariedade”. 

O poeta destacou a importância da 
“realização cidadã”, defendendo que “se for-

Através da recolha de testemunhos 
fafenses, “Memórias de Outros Tempos” 
recupera atividades, profissões e tradições 
que já desapareceram ou tornaram-se 

“fora de moda” com o aparecimento de no-
vas tecnologias e desenvolvimento da so-
ciedade e economia — como as vessadas, a 
moagem, o ciclo do linho, o artesanato em 
palha, o tanoeiro, as vindimas, os alambi-
ques da aguardente, as lagaradas de azeite, 
o capador/castrador, a matança do porco, 
a costureira, o oleiro, o cauteleiro, a sardi-
nheira, a doceira, o sapateiro, o barbeiro, o 
marceneiro, o merceeiro, o tipógrafo, o al-
faiate, o fotógrafo, o amolador de tesouras, 
o carteiro e o engraxa.

“Este livro foi escrito com as minhas 
mãos, mas foi-me ditada cada palavra por 
bocas, corações, engenhos e almas de mui-
tas pessoas maravilhosas”, sublinhou a au-
tora, na apresentação. 

O posfácio é assinado por Carlos Afon-
so, que salienta o trabalho “profundamen-
te didático, belo e claro da autora, ou não 
fosse ela uma excelente mestra do ensino”. 
Por sua vez, J. J. Silva, no ‘post scriptum’, 
destaca a “limpidez e magia de escrita pura 
e limpa sem qualquer artifício, escrita viva 
que faz viver e reviver”. 

A edição conta com o apoio da Junta de 
Freguesia de Fafe e da Associação Atriume-
mória.

NATACHA CUNHA

mos capazes de aliar a realização pessoal à 
humana e cidadã, faremos com certeza do 
mundo um lugar melhor”.  “Enquanto no 
mundo houver crianças a morrer por falta 
de cuidados, ou por fome, a humanidade 
devia envergonhar-se”, rematou, agrade-
cendo a solidariedade de todos através da 
compra do livro. 

À semelhança do primeiro, “A Cada 

Passo” conta com o apoio da Junta de Fre-
guesia de Arões Santa Cristina, que na 
pessoa do presidente Manuel Nobre ga-
rantiu estar sempre disponível para apoiar 
iniciativas que promovam a cultura. Em 
sala cheia, na Biblioteca Municipal, o lan-
çamento contou ainda com as palavras 
amigas de Artur Coimbra, Acácio Almeida 
e Augusto Cunha.

NATACHA CUNHA
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FADISTA DE FAFE ROSA VELOSO
VENCE CONCURSO ALMA DO FADO

PARQUE DE LAZER DE ARDEGÃO
QUER PROMOVER CONTACTO INTERGERACIONAL

R osa Veloso, de Fafe, foi a vencedora 
da oitava edição do Concurso de 
Fado Amador de Valongo — Alma 

do Fado. O 1º lugar no concurso vale à fadis-
ta a gravação de um CD e um prémio de 500 
euros. 

Na final do concurso, realizada a 1 de de-
zembro, no Fórum Cultural de Ermesinde, 
a fadista interpretou o tema “Maria Severa”. 

A Junta de Freguesia de Ardegão, 
Arnozela e Seidões inaugurou, no 
mês de novembro, o Parque de 

Lazer de Ardegão, um espaço que pretende 
proporcionar momentos de convívio, lazer 
e bem-estar a toda a população. 
O espaço reúne parque infantil, equipa-
mento geriátrico, mesas e bancos, sanitá-
rios, espaços relvados, churrasqueira e ces-
to do lixo, para que “ninguém se esqueça 
de manter este espaço sempre e limpo e 
asseado”, sublinha a junta de freguesia. 
Ao Expresso de Fafe, Lurdes Freitas revelou 
que o parque, situado num lugar central da 
freguesia, é uma mais-valia para a popula-
ção e “veio tornar ainda mais bonita esta 
pequena mas simpática aldeia”. 

“É um lugar com uma bonita panorâ-
mica, um espaço de encontro entre avós e 
netos, pais e filhos, jovens e menos jovens, 
para grupos de amigos ou simplesmente 
sozinhos... Acreditamos que aqui se cria-
rão laços humanos e de convivência muito 

Segundo a organização, a final contou com 
a participação de doze concorrentes, apu-
rados nas eliminatórias de Alfena, Campo/
Sobrado, Ermesinde e Valongo. 

O espetáculo contou ainda com a parti-
cipação do conhecido fadista José da Câma-
ra, que integrou o júri do evento, a par com 
Goreti Dias (escritora), Maria João Coelho 
(cantora), José Manuel Carvalho (músico, 

professor e maestro), Salomão Abreu (mú-
sico, psicólogo e maestro) e o fadista Pedro 
Pereira, vencedor da edição de 2017.

O evento Alma do Fado é organizado 
pela Câmara de Valongo, em parceria com 
a Associação Cuca Macuca e Jornal Novo 
Regional.
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fortes. Ardegão é a primeira das três fre-
guesias a ter este tipo de infraestruturas. É 
um espaço que enche de orgulho a popula-
ção desta freguesia”, partilhou a presidente 
da união.

O espaço foi inaugurado em dia de 

magusto, que contou com um grande nú-
mero de pessoas apesar do dia invernoso 
que se fez sentir. Com animação do grupo 
musical “20 VER”, não faltaram os doces 
da época, a habitual castanha assada e o 
vinho verde.

NATACHA CUNHA

NUN’ÁLVARES PROMOVE 
XVIII FESTIVAL
DE PATINAGEM ARTÍSTICA 

PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE FAFE VISITOU OBRAS 
NA ACR DE TRAVASSÓS

O Pavilhão Multiusos de Fafe recebe, 
no sábado, 8 de dezembro, o XVIII 

Festival de Patinagem Artística, promovido 
pela secção de patinagem artística do Gru-
po Nun’Álvares. 

“O Teu Patim não me é Estranho” foi o 
tema avançado para esta edição do festival, 
que promete “um fim de tarde a não perder”. 

O festival vai contar com a participação 
de clubes da Associação de Patinagem do 
Minho, Porto e Aveiro, entre outros convi-
dados especiais.

O evento, que integra as comemorações 
do 86º aniversário do Grupo Nun’ Álvares, 
tem início marcado para as 19h00 e é de en-
trada livre. 

O Presidente da Câmara de Fafe visi-
tou, na quarta-feira, a Associação 

Cultural e Recreativa de Travassós, para 
acompanhar a evolução do projeto de 
construção do Centro de Dia e de amplia-
ção do espaço do Lar de Idosos, cujas obras 
contaram com o apoio da autarquia no va-
lor de 100 mil euros. 

Segundo o município, este novo Cen-
tro de Dia em Travassós vai acolher cerca 
de 20 utentes, e as obras de ampliação do 
Lar permitir receber mais dez idosos, au-
mentando assim a capacidade para 60 
utentes.

Em comunicado, Raul Cunha destaca a 
importância destas obras por irem de en-
contro a uma necessidade concreta daque-
la freguesia. “Vai permitir uma melhoria 
e a possibilidade de se trabalhar e intervir 
junto de uma camada de pessoas que são 
mais frágeis, mas que são merecedoras 
do nosso cuidado”, referiu o autarca, sub-
linhando o empenho em criar condições 
para que todos os seniores possam ter um 
envelhecimento ativo e saudável. 
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NUNO COSTA CONQUISTA 
OURO NO OPEN DE ISRAEL
DE TAEKWONDO

O atleta fafense Nuno Costa conquis-
tou a medalha de ouro no Open de 

Israel de taekwondo, disputado no fim-de-
-semana de 24 e 25 de novembro.

Para alcançar o mais alto lugar do pó-
dio, o atleta, que compete na categoria de 

-63kg, fez três “difíceis combates” em que 
venceu os EUA (32-12), a Grécia (36-34) e na 
final a Rússia (16-15).

Com esta vitória, Nuno Costa somou 
a sexta medalha do ano, que diz ter sido 

“incrível” a nível competitivo, com o atle-
ta a ultrapassar pela primeira vez o limite 
máximo de 40 pontos em provas G1 e G2, 
pontuáveis para o Ranking Mundial e 
Olímpico.

 NATACHA CUNHA 

FAFENSE TIAGO CASTRO SAGRA-SE
CAMPEÃO MUNDIAL DE KEMPO NA HUNGRIA

O fafense Tiago Castro sagrou-se 
Campeão Mundial de Kempo, 
vertente “Rumble Sparring”, na 

competição organizada pela United World 
Sport Kempo Federation, que decorreu de 
30 de novembro a 2 de dezembro, em Buda-
peste, na Hungria. 

O atleta sénior, de – 71 Kg, conseguiu 

ultrapassar na final um francês e um hún-
garo, subindo ao mais alto lugar do pódio, 
mesmo depois de, na vertente de “Viadal 
C”, ter sofrido uma lesão numa projeção 
violenta contra um atleta ucraniano, que 
de alguma forma acabou por lhe compro-
meter o resto da prestação.

Tiago Castro participou no Campeo-

nato Mundial de Kempo em representa-
ção de Portugal, integrado numa comitiva 
nacional composta por 28 elementos. A 
Associação KTF, que o fafense representa, 
esteve presente com cinco atletas e con-
seguiu o pleno, com todos a alcançarem o 
tão desejado título mundial, em diferentes 
vertentes, categorias e escalões. 

NATACHA CUNHA
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AD FAFE ‘SOMA E SEGUE’ COM SEXTA
VITÓRIA CONSECUTIVA NO CAMPEONATO

CENTRO BUDO DE FAFE VENCE PRATA
E BRONZE NO OPEN INTERNACIONAL DE LISBOA

DIANA DURÃES
NO MUNDIAL DE PISCINA 
CURTA COM “VONTADE
DE QUEBRAR RECORDES”

ADF ASSEGURA MANUTENÇÃO
NO CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES

A Associação Desportiva de Fafe con-
tinua na senda dos bons resultados, 

com nova vitória à 13ª jornada conquistada 
no terreno do Clube Caçadores das Taipas 
(0-2), onde os fafenses nunca tinham con-
seguido vencer em jogos oficiais. 

Os Justiceiros somam assim a sexta 
vitória consecutiva no campeonato, se ex-
cluirmos a derrota sofrida com o Gil Vicen-
te, que não conta para pontuação devido à 
promoção automática dos gilistas à I Liga 
em 2019/2020. Feitas as contas, o clube 
segue sem qualquer ponto perdido desde 
que Álvaro Pacheco assumiu o comando 
técnico. 

A equipa fafense consolidou o 5º lugar 
da tabela classificativa e está a apenas dois 

O Centro Budo de Fafe (CBF) con-
quistou uma medalha de prata e 

outra de bronze na 3ª edição do Open In-
ternacional de Lisboa, que decorreu a 1 e 2 
de dezembro, em Lisboa. 

A prova, organizada pelo Núcleo de 
Karaté Shotokan de Lisboa, sob a égide da 
Federação Nacional de Karate - Portugal 
(FNK-P), contou com a presença de cerca 
de 970 atletas, provindos de 17 países: In-
glaterra, Espanha, França, Itália, Escócia, 
Luxemburgo, Suíça, Alemanha, Holan-
da, Bélgica, Angola, entre outros. O CBF 
marcou presença na competição com oito 
atletas.

Diogo Leite (cadete), na disciplina de 
kumité (combate), demonstrou estar em 
"excelente forma", ultrapassando adver-
sários de grande qualidade e perdendo 
apenas o combate de acesso à final, con-
seguindo, todavia, alcançar o pódio e con-
quistar a medalha de bronze.

João Neiva (juvenil) esteve "imperial 
ao longo de toda a prova", deixando para 

A nadadora fafense Diana Durães vai 
representar a Seleção Nacional Abso-

luta no Campeonato do Mundo de Piscina 
Curta, que se realiza de 11 a 16 de dezembro, 
em Hangzhou, na China.

Em declarações ao site do Benfica, clu-
be que representa, a recordista nacional 
nos 200, 400, 800 e 1500 metros livres, ma-
nifestou vontade de quebrar recordes.

"Quero bater o meu recorde pessoal e 
bater os meus recordes nacionais, quero 
estar presente nas finais a competir com 
os melhores atletas", referiu.

Antes da competição, a atleta cumpre 
um estágio de preparação, em Macau, de 1 
a 8 de dezembro.

A natação da Associação Desportiva de 
Fafe cumpriu o objetivo de assegurar a 

manutenção no Campeonato Nacional de 
Clubes da 3.ª Divisão, para as equipas femi-
nina e masculina.

A competição decorreu a 1 de dezembro, 
em Abrantes, e foi na equipa feminina que a 
ADF se destacou, conseguindo com apenas 
quatro nadadoras a representar o clube nas 
provas individuais, um “surpreendente 10º 
lugar, a apenas seis dos lugares de subida”, 
quando no ano anterior tinham ficado em 
16º, a meio da tabela, relata o clube.

“Alexia Barros, Inês Castro, Vitória Hen-
riques e Beatriz Oliveira estiveram em gran-
de plano e contribuíram com participações 
excelentes e muitos recordes pessoais nas 
suas provas”, lê-se em comunicado.

A equipa masculina caiu do 13º para o 

pontos do segundo classificado, lugar de 
acesso ao play-off de subida. 

“Os jogadores têm sido uns campeões 
na entrega, na luta, na disponibilidade, no 
querer, na alma fafense”, expressou o trei-
nador, reforçando que o foco “é sempre 
jogo a jogo”, com vontade de conquistar 
três pontos a cada jornada. 

No próximo domingo, a AD Fafe rece-
be o Pedras Salgadas, num jogo que o clu-
be anunciou que terá cariz solidário, com 
a doação de um alimento a corresponder 
a uma entrada grátis. “Há Justiça em Aju-
dar!” é o nome da campanha solidária de 
recolha de alimentos, que serão depois dis-
tribuídos em instituições carenciadas da 
cidade de Fafe. 

NATACHA CUNHA

21º lugar em relação ao ano passado, con-
seguindo “manutenção assegurada, mas 
com uma classificação um pouco abaixo da 
esperada”. João Peixoto, João Cunha, João 
Freitas, Diogo Moura, Romeu Fernandes, 
Tiago Teixeira e Albino Gonçalves foram os 
atletas em prova. 

A 2 de dezembro, foi a vez de quinze na-
dadores do escalão Cadetes C se estrearem 
em competição, em Lousada. “Os ‘peixi-
nhos’ fafenses adoraram a experiência e 
puderam experimentar o que é nadar com 
a touca dos ‘tubarões amarelos’ com os co-
legas de equipa a puxar por si em todas as 
provas. Está em curso a formação de uma 
nova geração de campeões, que aguardam 
ansiosos pela próxima oportunidade de 
competir”, avança o clube.
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trás difíceis adversários, alcançando a fi-
nal que perdeu para o campeão nacional 
da presente época desportiva, conquis-
tando assim a medalha de prata, relatam 
em comunicado.

O CBF congratula-se com estes "ex-
celentes resultados", salientando ainda as 
prestações muito positivas de Luís Fer-

nandes (sénior) que ficou em 5º lugar, e de 
Lucas Fernandes (sénior), João Rodrigues 
(júnior), Diogo Marques (júnior), Leonar-
do Pereira (cadete) e Fábio Fernandes (ju-
venil).
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FAFE VOLTA A SER ‘CIDADE NATAL’ 

D urante o mês de dezembro, 
Fafe volta a ser “Cidade Natal”, 
com várias iniciativas que pro-

metem trazer a “magia e fantasia” típicas 
da quadra, organizadas numa parceria 
entre Município de Fafe e Associação Em-
presarial. 

Depois da inauguração das luzes e a 
chegada do Pai Natal terem espalhado o 
espírito natalício pela cidade, o programa 
prossegue a 15 de dezembro, com várias 
associações do concelho a juntarem-se 
numa feira solidária para promoção das 
suas atividades e angariação de apoios 
para o seu dia-a-dia. 

O Mercado de Natal mantém-se este 
ano como “forte aposta” da organização, 
enquanto espaço de exposição de produ-
tos artesanais e locais e de apresentação 

de espetáculos. De 19 a 22 de dezembro, 
a tenda instalada para o efeito no centro 
da cidade vai receber diversas atividades, 
como ateliês de artes decorativas, litera-
tura, desenho, música e dança dirigidos 
para as crianças, durante o dia; os já tra-
dicionais Encontros de Coros de Natal, a 
partir das 21h00; sem esquecer o habitual 
Baile Intergeracional de Natal, com os 
centros de convívio do concelho.

A inauguração, no dia 19, vai contar 
com a apresentação do projeto comu-
nitário que desafiou as freguesias a afir-
marem a sua identidade na decoração de 
uma bola de Natal que irá enfeitar a “Ár-
vore de Natal das Freguesias”.

Valter Lobo encerra o Mercado, a 22 de 
dezembro, com o concerto ‘Afazeres do 
Ser’, a partir das 21h30. Nesse dia, o centro 

da cidade é animado pelo 4.º Encontro de 
Pais Natal, a partir das 15h00, num mo-
mento promovido pelos Restauradores 
da Granja, ARCO – Santo Ovídio, Cerci-
faf, União Desportiva Amigos da Roda de 
Quinchães, ARO 27 e Leões do Ferro.

Já em 2019, a 5 de janeiro, a Orquestra 
do Norte sobe ao palco do Teatro Cinema 
para o Concerto de Ano Novo. As come-
morações continuam com o tradicional 
Encontro de Reis das Escolas, com a atua-
ção das crianças no Pavilhão Multiusos 
de Fafe, dia 11; e o Encontro de Cantado-
res de Reis das Freguesias, dia 13, em vá-
rios pontos da cidade e final no Pavilhão 
Multiusos.

A Fafe Cidade Natal 2018 encerra com 
o espetáculo de bailado ‘O Quebra Nozes’, 
com a presença em Fafe de bailarinos da 

Companhia Nacional de Bailado, que 
serão acompanhados pelos bailarinos da 
Escola de Bailado de Fafe, em duas ses-
sões, dias 19 e 20 de janeiro.

Em comunicado, o presidente da 
Câmara de Fafe, Raul Cunha, caracte-
riza este programa como “diversificado 
e abrangente” e salienta a “colaboração 
mais estreita com a Associação Empresa-
rial” que marca a organização deste ano.

“Convidamos os fafenses a participar 
nesta programação e todos os nossos vi-
zinhos de outros concelhos a visitar Fafe 
e se deixarem contagiar pelos valores da 
paz e harmonia que queremos promover, 
ainda mais, durante esta época natalícia”, 
refere.
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