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OPINIÃO

ASSINATURAS

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

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

NORMAL (1 ano) 12€

NOME:

MORADA:

CÓDIGO-POSTAL:

EXPRESSO* (2 anos) 20€

 ANA FILIPA CARVALHO  

(Nutricionista – CP: 3251N) 
LS Farma

grecimento, deve haver uma perda de mas-
sa gorda associada, fator este mais demora-
do e que obriga à prática de exercício físico.

O emagrecimento deve ser contínuo e 
requer disciplina. É imperativo um acom-
panhamento, a fim de o tornar menos 
agressivo para o paciente, seja na restrição 
calórica, seja a nível psicológico: qualquer 
dieta é agressiva, cabe ao nutricionista tor-
ná-la mais suave.

É necessária alguma flexibilidade, mas, 
mais do que isso, é necessário encontrar-
mos o nosso equilíbrio e conseguirmos 
torná-lo sustentável a longo prazo, mesmo 
que isso implique não abolir o pão com 
manteiga ou ir ao ginásio apenas duas ve-
zes por semana. Até pode ser necessário 
recomeçar – o importante é que nunca se 
recomece do zero.

16 e 17 de fevereiro
GREEN BOOK:

UM GUIA PARA A VIDA
Classificação: M/12

Género: COMÉDIA DRAMÁTICA

23 e 24 de fevereiro
CORREIO DE DROGA

Classificação: M/14
Género: DRAMA, CRIME

2 e 3 de fevereiro 
GLASS

Classificação: M/4
Género: DRAMA, MISTÉRIO

9 e 10 de fevereiro
ASTÉRIX: O SEGREDO
DA POÇÃO MÁGICA

Classificação: M/6
Género: ANIMAÇÃO, COMÉDIA

26 e 27 de janeiro
CREED II

Classificação: M/16
Género: DRAMA, AÇÃO

JANEIRO / FEVEREIRO

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SALA MANOEL DE OLIVEIRA
BILHETE: 3€

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 11H30 E 15H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

“Para o próximo mês começo”, “Só vale a 
pena quando chegar o sol, até lá ninguém 
nota”, “Ainda posso comer uns chocolates 
e quando o verão estiver à porta retomo 
a dieta”. É comum ouvirmos frases como 
estas e compreende-se que seja tentador 
resolver num mês os problemas dos restan-
tes onze, mas terão os resultados a mesma 
qualidade? Quando se faz um corpo de ve-
rão, afinal?

Ora, um corpo de verão constrói-se 
durante o ano todo: em primeiro lugar, 
porque mudanças bem consolidadas im-
plicam tempo e esforço. É possível e perfei-
tamente aceitável que haja alguns excessos 
pelo meio, desde que estes não nos levem 
ao ponto de “deitar tudo a perder”.

Em segundo lugar, e porque a perda de 
peso é apenas parte do processo de ema-

ENERGIA RENOVADA E POSITIVA!

DESINSTALAR
AS GORDURAS ANTES
QUE ELAS SE ACOMODEM

U m novo ano começou e o Expresso 
de Fafe apresenta-se com energia 

renovada! 
Neste início de ano, que para nós repre-

senta mais um aniversário deste projeto 
editorial, reforçamos a vontade de conti-
nuar a trilhar o caminho positivo que se 
iniciou há três anos.

Porque ninguém é bom juiz em causa 
própria, queremos afirmar-nos junto dos 
leitores pelo nosso trabalho que mensal-
mente apresentamos nas folhas deste jor-
nal, e que diariamente mantém dinâmico 
o nosso site. Começamos, por isso, 2019 
com novas ideias e projetos. 

“Conta-se que há muito tempo...” é uma 

nova rubrica que procura resgatar lendas, 
histórias e cultos das terras de Fafe. Não 
poderíamos começar de outra forma que 
não fosse a “Lenda da Justiça de Fafe”. Se 
é certo que as lendas abundam, contadas e 
recontadas vezes sem fim, embaladas pela 
imaginação coletiva onde encontram ter-
reno fértil para perdurar no tempo, adap-
tadas de região e região, certo é que ne-
nhuma é tão nossa quanto esta. Este será 
então o nosso ponto de partida para per-
corrermos o imaginário coletivo do conce-
lho, contando para isso com a colaboração 
e talento da ilustradora fafense Ana Filipa 
Dias, que dará forma às histórias. 

Propomo-nos também a, mensalmen-

te, apresentar-lhe uma efeméride. Que-
remos vasculhar os arquivos, encontrar 
importantes marcos da nossa história — 
como os 95 anos da inauguração do Teatro 
Cinema de Fafe, que trazemos a esta edi-
ção — ou simples acontecimentos e curio-
sidades que marcaram o tempo.

Em suma, queremos valorizar e cele-
brar a nossa história e a nossa terra, no es-
pírito de “informação pela positiva” que é 
nossa identidade.

Porque é o presente que faz a história, 
estas duas rubricas aliam-se à habitual 
atualidade, às notícias que preenchem es-
tas páginas que preparamos para o leitor, a 
opinião que nos importa. 

O ano não pode também começar 
sem um agradecimento a todos os leitores, 
anunciantes e colaboradores (Ivo Borges, 
Daniel Ribeiro, Ana Filipa Dias e Frederi-
co Nogueira) que nos acompanham nesta 
jornada, que em nós confiam e nos dão 
motivação para, todos os dias, fazer mais, 
melhor, mas sobretudo, diferente!

Este ano, para novos assinantes que 
queiram receber comodamente em casa o 
jornal Expresso de Fafe, temos como ofer-
ta uma caneca de porcelana personalizada 
com imagens de Fafe e uma caneta.

Terminamos renovando o nosso com-
promisso em continuar a informá-lo, ten-
do como lema “informação pela positiva”.

 EDITORIAL 
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ESTUDO ESTIMA RETORNO DE CERCA DE 5 MILHÕES
DE EUROS PARA FAFE COM RALLY DE PORTUGAL

A edição 2018 do WRC Vodafone 
Rally de Portugal terá assegurado, 
ao concelho de Fafe, um retorno 

económico direto estimado entre os 4,5 e os 
5 milhões de euros, de acordo com um estu-
do divulgado pela Câmara de Fafe. 

O estudo analisa os impactos diretos 
sobre a economia do turismo dos municí-
pios envolvidos na organização do evento 
e é elaborado pelo Centro Internacional de 
Investigação em Território da Universidade 
do Algarve, com a colaboração da Universi-
dade do Minho. 

De acordo com o estudo, Fafe arrecadou 
cerca de 5 milhões de euros em consumos 
na fileira turística associa-
da ao rali, que vão desde 
o transporte, alojamento, 
alimentação e animação, 
por parte dos adeptos e 
também das equipas par-
ticipantes. O documento 
aponta ainda que os adep-
tos podem ter antecipado 
ou prolongado a perma-
nência para além dos dias efetivos do rali no 

concelho, o que consideram ser “um efeito 
muito importante para a consolidação dos 

impactos e demonstra-
tivo da realização efetiva 
do potencial turístico do 
concelho.”

O mesmo estudo in-
dica que os 13 municípios 
envolvidos na organiza-
ção do WRC Vodafone 
Rally de Portugal promo-
veram, entre si, um im-

pacto agregado que representa 70,7 % do 

impacto económico direto total do evento, 
disseminado os outros 29,3 % de benefícios 
pelos restantes municípios da região Norte 
de Portugal não diretamente envolvidos na 
organização.

“O concelho de Fafe tem no WRC Vo-
dafone Rally de Portugal um instrumento 
estratégico de marketing turístico”, conclui 
estudo.

Para o presidente da Câmara de Fafe, 
Raul Cunha, os dados publicados neste es-
tudo são o “reflexo do feedback muito posi-
tivo que nos tem chegado todos os anos”.

“O Rally de Portugal é, invariavelmente, 
uma marca no concelho. É um espetáculo 
emblemático que mobiliza sempre milha-
res de visitantes e coloca Fafe no centro do 
mundo do desporto automóvel”, sublinha o 
edil.

O autarca salienta ainda a “enorme pro-
moção territorial” que o evento proporcio-
na. “As pessoas regressam, sempre com a 
melhor referência do nosso concelho, o que 
para nós é muito importante”, conclui.

A nível nacional, o Rally de Portugal de 
2018 teve um impacto económico recorde 
de 72,9 milhões de euros, mais 1,7 milhões 
de euros que no ano anterior.

NATACHA CUNHA

“O concelho de Fafe 
tem no WRC Vodafone 
Rally de Portugal um 

instrumento estratégico 
de marketing turístico”, 

conclui estudo.
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REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO
DA CUMIEIRA ORÇADA EM 7 ME AVANÇA EM FEVEREIRO

A obra de requalificação do Bairro da 
Cumieira tem arranque previsto 
para o início do mês de fevereiro, 

avançou o presidente da Câmara de Fafe, 
em reunião do executivo municipal. 

A intervenção no edificado representa 
um investimento de cerca de 7 milhões 
de euros e aguardava visto do Tribunal de 
Contas, recebido em meados de dezembro. 

Raul Cunha avança que a intervenção 
está a ser planificada e deverá acontecer 
por blocos, iniciando pelos da entrada, 

onde só residem oito pessoas, estando as 
restantes habitações devolutas.

“Vamos começar por aí para podermos 
depois utilizá-los como base para transfe-
rir as pessoas nos casos que seja necessário, 
para podermos intervir nos outros blocos a 
seguir”, explica.

“É uma intervenção de quatro a cinco 
meses por cada grupo, de modo a que se 
possa cumprir a orientação de no prazo de 
dois anos ter a obra pronta”, acrescenta.

Para além da requalificação do conjun-

to habitacional, está prevista a intervenção 
no espaço público, com uma estimativa 
orçamental de quatro milhões de euros. O 
presidente da câmara adianta que está a ser 
preparado o lançamento do concurso para 
que a obra inicie na segunda metade deste 
ano. O objetivo, refere, é que a requalifica-
ção decorra “de forma coordenada”, com 
a recuperação do conjunto habitacional e 
espaço envolvente.

O Bairro da Cumieira é formado por 
11 blocos (de “A” a “L”) de 4 pisos, constituí-

dos por habitações de tipologia T2, T3 e T4, 
que totalizam 245 frações, das quais qua-
tro são destinadas ao comércio e serviços, 
e 241 fogos habitacionais. Destes, 195 são 
propriedade da câmara, estando 98 fogos 
habitacionais arrendados e 97 devolutos. 
Existem 46 fogos de propriedade privada, 
com quem a câmara deverá reunir para 
acordar a comparticipação da despesa da 
intervenção estrutural.

A nível estrutural, a requalificação in-
clui mudança de telhados, colocação de 
isolamento térmico e acústico, novas cai-
xilharias, janelas e varandas. Já o interior 
dos edifícios espera pintura, mudança de 
pisos, madeiras e portas, novas casas de 
banho, cozinhas e canalização. “Vamos fa-
zer apartamentos novos”, conclui o autarca. 

A nível social, está garantida a renova-
ção do Projeto Ei! – Educação para a Inclu-
são, ali implementado junto de crianças e 
jovens, e o projeto “Trilhos Interculturais”, 
dirigido à comunidade cigana.

NATACHA CUNHA

“O ESTADO ATUAL
E O FUTURO DA NOSSA NAÇÃO”
PSD/FAFE PROMOVE 
DEBATE COM O LÍDER 
PARLAMENTAR
FERNANDO NEGRÃO

A secção de Fafe do PSD promove, na sex-
ta-feira, 25 de janeiro, um debate sobre “O 
Estado atual e o Futuro da nossa Nação”, na 
Sala Manoel de Oliveira.

O evento tem início marcado para as 
21h00 e tem como orador principal o líder 
da bancada parlamentar do PSD na As-
sembleia da República, Fernando Negrão, 
que irá abordar as falhas atuais do Estado, 
em áreas vitais, e o futuro da nossa Nação, 
avança o partido, em comunicado.

A iniciativa conta ainda com as inter-
venções do presidente da concelhia, Luís 
Silva, e da deputada Clara Marques Mendes. 

O PSD lança o convite aos seus militan-
tes e simpatizantes a participar no debate.

 NATACHA CUNHA 

CÂMARA DE FAFE VAI PEDIR ESTUDO DE IMPACTO 
DA MUNICIPALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A Câmara de Fafe deu início ao debate 
sobre o futuro a dar à concessão da 

rede de distribuição de água do concelho, 
nos próximos anos.

Em reunião extraordinária, realizada 
a 17 de janeiro, o executivo municipal de-
cidiu, por unanimidade, mandar elaborar 
um estudo com vista à avaliação do im-
pacto da municipalização do serviço de 
distribuição de água. 

Em cima da mesa do debate estão qua-
tro cenários: o prolongamento da con-

cessão, por mais cinco anos, com a atual 
concessionária, a Indaqua; a abertura de 
concurso para nova concessão; a integra-
ção nas Águas do Norte, atual responsá-
vel pelo saneamento; ou a municipaliza-
ção do serviço.

Não havendo para já consenso, e tra-
tando-se de uma matéria técnica e com-
plexa, o PSD e Fafe Sempre sugeriram a 
realização de um estudo que habilite a 
tomada de decisão.

O PSD defende que o serviço deve ser 

municipalizado e considera fundamental 
que haja um estudo de viabilidade eco-
nómica por uma entidade independente. 
“Sempre fomos contra a concessão dos 
serviços e mantemos a nossa posição. Es-
tamos numa fase em que a rede cobre cer-
ca de 90% do município, não há grandes 
investimentos a fazer, só manutenção”, 
disse o vereador José Baptista, ao Expres-
so de Fafe.

O Fafe Sempre mantém em aberto 
três dos quatro cenários apresentados. 
“Opomo-nos ao prolongamento da con-
cessão por mais cinco anos com a Inda-
qua, por acharmos que ainda estamos 
a tempo nos dois anos que faltam de, se 
a opção for concessionar, fazer um novo 
procedimento e a Indaqua vir a jogo em 
igualdade de circunstância com outras 
empresas que possam estar interessadas”, 
esclarece.

O presidente da Câmara de Fafe já 
manifestou, em diversas ocasiões, que o 
que deve pesar mais na decisão deve ser a 
repercussão nas tarifas, para que os fafen-
ses passem a pagar menos pelo serviço.

A atual concessão termina em 2021.
NATACHA CUNHA
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DESCENTRALIZAÇÃO
MUNICÍPIO DE FAFE REJEITA
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO ESTADO

A Câmara de Fafe deliberou, em 
reunião extraordinária do execu-
tivo municipal, não aceitar as no-

vas competências propostas pelo Governo 
no âmbito da descentralização.

A decisão contou com os votos contra 
da oposição maioritária, Fafe Sempre e 
PSD, e os votos a favor do Partido Socialista.

Em declaração de voto, os quatro ve-
readores do Fafe Sempre justificaram o 
voto contra pela falta de informação sobre 
“o real impacto financeiro que as novas 
competências têm na autarquia”. “Neste 
contexto seria uma irresponsabilidade 
passar um cheque em branco a uma ad-
ministração central que no passado já deu 
provas de não ser séria nestas negociações”, 
sustentam. 

O Fafe Sempre diz esperar “votar fa-
voravelmente no futuro”, solicitando para 
isso esclarecimentos quanto às implica-
ções no que diz respeito ao financiamento 
por parte do Estado por cada área de com-
petência transferida, meios humanos ne-
cessários para assumir as novas competên-

cias e o real impacto das novas atribuições 
na orgânica da câmara.

A mesma posição é assumida pelo ve-
reador do PSD, José Baptista, para quem 
a proposta de transferência de competên-
cias “não é mais do que a transferência de 
obrigações, responsabilidades e acima de 
tudo encargos financeiros”, pelo que, re-
força, “seria expectável que os diplomas 
em causa viessem acompanhados com o 
respetivo Fundo de Financiamento per-
feitamente definido e aprovado, coisa que 
não se verifica”. 

O social-democrata critica ainda a “au-
sência de debate sobre o assunto, levando 
a que o processo esteja a ser desenvolvido 
de forma pouco clara”. “Considero não 
estarem reunidas as condições para votar 
favoravelmente esta proposta”, conclui.

Por outro lado, o presidente da Câmara 
de Fafe explica o voto favorável do PS por 
entender “ser esta a oportunidade para 
abrir o caminho de reforço do poder local 
tão ambicionado pelas autarquias, tendo 
consciência do esforço necessário para 
acomodar estas competências”.

Raul Cunha salienta que o que está em dis-
cussão é o momento da aceitação destas 
medidas, que serão obrigatoriamente rece-
bidas em 2021, avançando que “a autarquia 
poderia recebê-las, desde já”, e que “a ques-
tão financeira deste primeiro conjunto de 
transferências seria positiva para o orça-
mento municipal”. Ainda assim, a oposi-
ção defende mais tempo para verificar as 
implicações que a assunção destas compe-
tências acarreta para a autarquia e propor a 
sua entrada em vigor em 2020 ou 2021.

Em causa estão 11 diplomas setoriais de 
descentralização, nos domínios das praias, 
jogos de fortuna e azar, promoção turística, 
vias de comunicação, justiça, fundos euro-
peus e captação de investimento, bombei-
ros voluntários, estruturas de atendimento 
ao cidadão, habitação, gestão do patrimó-
nio público sem utilização e estaciona-
mento público.

A deliberação final cabe agora à assem-
bleia municipal, em reunião extraordiná-
ria, agendada para 28 de janeiro.

NATACHA CUNHA

POLÍTICA
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RIBEIROS INAUGUROU CENTRO
DE CONVÍVIO ‘CANTINHO DOS AVÓS’

ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA 
PRESENTEIAM BVFAFE COM VALOR 
ANGARIADO EM ‘FEIRINHA DE NATAL’

A freguesia de Ribeiros inaugurou, no 
início de janeiro, o Centro de Con-

vívio ‘Cantinho dos Avós’, destinado à po-
pulação sénior. 

O espaço, que pretende promover 
um envelhecimento ativo e saudável, vai 
funcionar no primeiro piso da junta de 
freguesia, de segunda a sexta-feira, das 
14h00 às 17h30.

Na inauguração, o presidente da Câ-
mara de Fafe, Raul Cunha, salientou que 
este é o 13º Centro de Convívio inaugura-
do nos últimos quatro anos e destacou a 
parceria com a equipa UNIR da Cruz Ver-
melha para dinamização destes espaços 
dedicados aos idosos.

José Novais, presidente da Junta de 
Freguesia de Ribeiros destacou este “como 
um dia feliz para a freguesia de Ribeiros, 
para a junta de freguesia e para os ribei-
renses” e deixou “uma palavra de espe-
rança” à ARSAF — Associação Ribeirense 
de Solidariedade Social e Apoio à Família 

—, a quem há um ano lançou o desafio de 

A turma 10º O do Curso Profissional 
Técnico Comercial da Escola Secun-

dária de Fafe promoveu, durante dois dias, 
uma ‘Feirinha de Natal’ com produtos 
feitos a partir de materiais reutilizados, 
cujas receitas decidiram fazer reverter a 
favor dos Bombeiros Voluntários de Fafe.

O valor angariado, cerca de noventa 
euros, foi entregue pela turma de cerca 
de 30 alunos ao presidente da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Fafe, na presença de professores e da di-
retora do Agrupamento de Escolas de Fafe, 
Natália Correia.

“Decidimos em turma que o valor seria 

criar um centro de convívio. “Este é o iní-
cio de outro projeto maior: talvez um dia 
consigamos ter aqui instalado um lar. Eu 
sei que são pessoas capazes, dedicadas e 
tenho esperança que um dia esse sonho 
seja concretizado”, partilhou. 

Valdemar Novais, presidente da AR-
SAF, frisou como meta da associação “a 

para os bombeiros de Fafe, porque quando 
necessitamos de alguma coisa estão sem-
pre presentes”, explicou a jovem porta-voz 
do grupo.

Pedro Frazão, presidente da Associação 
Humanitária, agradeceu aos alunos por se 
mostrarem atentos à corporação. “Queria 
ressalvar acima de tudo a vossa atitude e 
agradecer-vos por isso, por se lembrarem 
daqueles que fazem voluntariado 365 dias 
ano, 24 horas por dia”, expressou.

Como agradecimento, os alunos tive-
ram oportunidade de visitar o quartel dos 
bombeiros e conhecer o parque de viaturas.

NATACHA CUNHA

JOVENS DO ARCIPRESTADO 
DE FAFE SOLIDÁRIOS 
COM LAR DA CRIANÇA EM 
CELEBRAÇÃO DO CRISMA

PARÓQUIA DE FAFE 
REGISTA MAIS 
CASAMENTOS
E MENOS BATISMOS

ENCONTRO DE NÚCLEOS 
DA FNA DO CONCELHO
DE FAFE JUNTOU
FAMÍLIA ESCUTISTA

A Igreja do Sagrado Coração de Jesus 
acolhe, dia 3 de fevereiro, a celebra-

ção do crisma de 187 jovens do Arcipresta-
do de Fafe, que como é hábito terá marca 
solidária. 

“A todos os jovens crismandos está já 
lançado o desafio da solidariedade e da 
partilha de bens alimentares ou de higie-
ne pessoal que serão encaminhados para 
o Lar da Criança, de Revelhe”, partilha o 
arciprestado, em comunicado, estenden-
do o repto solidário aos demais cristãos 
que marquem presença.

A cerimónia decorre a partir das 15h30 
e será presidida pelo Bispo Auxiliar de 
Braga, D. Nuno Almeida.

A Paróquia de Santa Eulália de Fafe 
registou, em 2018, um aumento do 

número de matrimónios e um decrésci-
mo de batismos face ao ano anterior. 

Segundo dados revelados pela paró-
quia, durante o ano passado foram cele-
brados 29 matrimónios, o que representa 
mais nove uniões pela igreja nesta paró-
quia em relação a 2017, um aumento de 
45%. Já o decréscimo de batismos é menos 
significativo, de 125 registados em 2017 
para 121 no ano de 2018.

A família escutista esteve reunida, a 12 
de janeiro, em mais um encontro de 

Núcleos da Fraternidade Nuno Álvares do 
concelho de Fafe. 

S. Gens, Fornelos, Medelo, Vinhós e 
Estorãos foram os núcleos presentes nes-
ta segunda edição da iniciativa, que “con-
tou com muitos mais participantes e to-
dos esperam que para o ano sejam ainda 
mais”, revela a organização.

“Este convívio veio a enaltecer o tema 
deste novo ano que é a Família com um 
agradável e fraterno convívio entre os ele-
mentos da FNA e as suas famílias presen-
tes”, conta Jorge Costa, da FNA de S. Gens, 
que na abertura do convívio fez um breve 
discurso sobre a importância da família e 
fechou com uma oração.

 NATACHA CUNHA 
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implantação no terreno de respostas 
sociais e de necessidades prementes dos 
habitantes desta freguesia”, que caracte-
rizou de “rural, com uma população cada 
vez mais envelhecida e onde os reforma-
dos atingem já cerca de 30 % da população 
residente”.

NATACHA CUNHA
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CICLO DE ENCONTROS “FAFÉDUCAÇÃO” SENSIBILIZA 
COMUNIDADE PARA “OUTRAS FORMAS DE EDUCAR”

GNR SENSIBILIZA IDOSOS
PARA SITUAÇÕES DE BURLA

4 FREGUESIAS DE 1ª PRIORIDADE
NA LIMPEZA DE TERRENOS

D e janeiro a julho vai ser promo-
vido, em Fafe, o Ciclo de En-
contros FAFéDUCAÇÃO, uma 

iniciativa de periodicidade mensal que 
pretende ser um espaço de discussão e 
partilha sobre os desafios e as possibilida-
des em torno do tema da Educação.

Os encontros resultam de uma par-
ceria entre a Câmara Municipal de Fafe e 
o Projeto da Comunidade de Aprendiza-
gem 7 Pétalas e têm como objetivo “sensi-
bilizar a comunidade para outras formas 
de educar”. Defendendo que “todos somos 
agentes ativos na nossa própria educação 
e na educação das crianças”, os encontros 
são dirigidos ao público em geral e são de 
participação gratuita.

“A organização pretende trazer a Fafe 
pessoas com experiência em diferentes 
formas de educar e ensinar, dando espa-
ço para uma partilha de projetos, insti-
tuições e comunidades de aprendizagem 
nacionais e internacionais”, avançam em 
comunicado.

Os encontros, acrescenta a organiza-
ção, “procurarão promover a reflexão e a 
ação, potenciando um envolvimento de 
todos na mudança necessária ao atual pa-
radigma da educação”.

O primeiro encontro decorre a 26 de 
janeiro, a partir das 14h30, na Biblioteca 
Municipal de Fafe, subordinado ao tema 

A Guarda Nacional Republicana, em 
parceria com a EDP, promoveu uma 

ação de sensibilização junto da população 
idosa, na freguesia de Regadas, alertando 
para a prevenção de burlas, nomeadamen-
te as relacionadas com a cobrança de servi-
ços prestados por falsos funcionários desta 
empresa. 
Procurando reforçar a proximidade à po-
pulação mais idosa, foram também dis-
tribuídos calendários. A GNR acredita que 
a grande visibilidade que este artigo tem 
no interior das residências torna mais fá-
cil, em caso de emergência, o acesso aos 
contactos desta força policial, que estão 
inseridos no próprio calendário e podem 

O concelho de Fafe mantém, este ano, 
quatro freguesias consideradas de 

primeira prioridade para limpeza de ter-
renos como prevenção dos incêndios flo-
restais, no âmbito do Sistema Nacional 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
definido pelo Governo.

Segundo o mapa divulgado em Diário 
da República, que segue a classificação 
feita pelo Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas, são de 1ª prio-
ridade as freguesias de Armil; Silvares S. 
Martinho; Aboim, Felgueiras, Gontim e 
Pedraído; e Monte e Queimadela.

Nas freguesias de 2ª prioridade in-
cluem-se seis freguesias do concelho: 

“PARLAMENTO DOS JOVENS”
DEPUTADA CLARA 
MARQUES MENDES 
DEBATE ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS NAS ESCOLAS

A deputada fafense do PSD à Assembleia 
da República, Clara Marques Mendes, 

esteve na Escola Professor Carlos Teixeira 
e na Escola Secundária de Fafe, a 22 de ja-
neiro, a sensibilizar os alunos no âmbito 
do programa “Parlamento dos Jovens”. 

Este ano, a iniciativa pretende que os 
alunos reflitam sobre as alterações climá-
ticas e apresentem propostas para reverter 
o aquecimento global e salvar os oceanos.

Recorde-se que o programa, dirigido 
aos jovens do 2º e 3º ciclos do ensino básico 
e do ensino secundário, tem como objeti-
vo promover a educação para a cidadania e 
o interesse dos jovens pela participação cí-
vica e pelo debate de temas da atualidade. 

 NATACHA CUNHA 

“Educar com Inov ação”, e será dinamiza-
do por Nuno da Silva, conhecido ativista 
educacional, que irá abordar “A escola e os 
5 pilares da educação: Aprender a conhe-
cer, aprender a fazer, aprender a conviver, 
aprender a ser, aprender para a transfor-
mação pessoal e social”. 

Segundo os promotores, as crianças 
são bem-vindas, dado que terão lugar ses-
sões paralelas destinadas ao público mais 
jovem. Neste primeiro encontro, José 
Mãozinhas e Daniela Phalempim dina-
mizarão oficinas de construção e sessões 
de yoga para crianças.

Pompeu Martins, vereador da Edu-
cação do Município de Fafe, reforça que 
a iniciativa procura “explorar e partilhar 
encontros, conversas e oficinas vivenciais 
sobre a Educação”, com convidados que 

vão “desafiar os presentes a questionar a 
educação, valores e modelos educativos 
consentâneos com as necessidades e ob-
jetivos da escola atual”.

Depois da primeira sessão, a iniciativa 
prossegue a 23 de fevereiro, com a oficina 
“Educar com Sentido”, na biblioteca mu-
nicipal. A 23 de março, o mote é “Educar 
com Inteligência”, na Casa da Juventude, 
seguido de “Educar na Liberdade”, a 27 de 
abril, no Teatro Cinema de Fafe. Dia 25 
de maio, um workshop vai levar os par-
ticipantes a refletir sobre “Educar fora de 
Portas”, a partir da barragem de Queima-
dela. Seguem-se oficinas e workshops, a 7 
e 21 de junho, e, por último, “Educar em 
Família”, dia 19 de julho, encontro inseri-
do no Eco Festival Terra Mãe.

NATACHA CUNHA
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ser determinantes no apoio e garantia de 
segurança das pessoas desta faixa etária. 

“Fafe não é, felizmente, um concelho 
muito fustigado por situações de burlas, 
mas acontece pontualmente em algumas 
freguesias”, alertou o Cabo Mendes, do 
Núcleo de Prevenção Criminal e Policia-
mento Comunitário da GNR de Fafe, que 
aposta também em ações de sensibilização 
preventivas nas residências, porta-a-porta.

O presidente da Câmara de Fafe agra-
deceu à GNR por “ensinar aos nossos 
seniores coisas simples e básicas que os 
ajudam a ter uma vida mais segura e com 
menos sobressaltos”. 

NATACHA CUNHA
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Quinchães; S. Gens; Travassós; Agrela e 
Serafão; Freitas e Vila Cova; Moreira do 
Rei e Várzea Cova.

Segundo o despacho do Governo, a 
fiscalização da limpeza de terrenos confi-
nantes a edificações (numa faixa 50 me-
tros), aglomerados populacionais e áreas 
industriais (numa faixa de 100 metros) 
tem de ser efetuada entre 1 de abril e 31 
de maio. O despacho determina ainda 
que a fiscalização da limpeza das faixas 
de proteção das redes viária e ferroviária 
e das linhas de transporte e distribuição 
de energia elétrica seja efetuada entre 1 e 
30 de junho.

NATACHA CUNHA
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MAIS DE 2.000 CRIANÇAS CELEBRARAM
TRADIÇÃO COM ENCONTRO DE REIS DAS ESCOLAS

M ais de 2.000 crianças, em re-
presentação de 22 instituições 
de ensino do concelho, enche-

ram o pavilhão multiusos para cumprir a 
tradição de 'Cantar dos Reis', em mais um 
Encontro de Reis das Escolas de Fafe.

Vestidos a rigor, os ‘cantadores de pal-
mo e meio’ afinaram as vozes, subiram ao 
palco e entoaram os tradicionais cânticos 
dirigidos ao presidente da câmara e verea-
dores, que assistiam ao lado dos diretores 

dos agrupamentos de escolas.
O presidente da Câmara de Fafe, Raul 

Cunha, deu as boas vindas às crianças e 
felicitou o empenho de todos numa festa 
animada que mantém viva a tradição. 

“Esta Festa de Reis repete-se há 20 anos. 
Há 20 anos que a comunidade educativa 
de Fafe se junta para cantar os Reis e, por 
isso, cabe-me agradecer a todos, professo-
res, educadores, auxiliares, pais, famílias e 
a estes meninos pela dedicação e esforço 

de se organizarem e fazer uma festa que 
pretende, sobretudo, honrar a tradição”, 
expressou o autarca.

Participaram no encontro as institui-
ções: ACR Fornelos (Pré-escolar, 1º Ciclo), 
Centro Infantil de Golães, Associação 
Cultural e Recreativa de Travassós, Cen-
tro para Formação da Juventude de Arões, 
Jardim de Infância de Antime, EB Mon-
telongo (Pré Escolar e 1º ciclo), Jardim de 
Infância Montelongo, CERCIFAF, Jardins 

de Infância n.º 1 e 2 da Santa Casa Mise-
ricórdia, EB Silvares, EB Santo, EB Prof. 
Carlos Teixeira (Pré Escolar e 1º ciclo), EB 
Arões S. Romão, EB Cepães, EB Fareja, EB 
Arões Sta Cristina, EB Padre Joaquim Flo-
res, Centro Social Paróquia S. Martinho de 
Medelo, Centro Social Paróquia de Silvares 
e EB Travassós.

NATACHA CUNHA
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GRUPO CORAL DE ARMIL COROADO
COM 3ª VITÓRIA CONSECUTIVA
NO ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS

O Grupo Coral de Armil venceu, 
pelo terceiro ano consecutivo, 
o Encontro de Cantadores de 

Reis de Fafe, que nesta 34ª edição contou 
com vinte e quatro grupos participantes 
ligados a coletividades de cultura, recreio 
e desporto de todo o concelho.

O segundo prémio foi conquistado 
pelo Rancho Folclórico de Fafe e o terceiro 
pelo Grupo Coral de Antime.

O Pavilhão Multiusos de Fafe acolheu 
a final, com a atuação dos doze grupos 
eleitos após uma primeira apresentação 

em três locais emblemáticos da cidade. 
Durante mais de duas horas, a tradição do 
‘Cantar de Reis’ fez-se ouvir perante uma 
plateia lotada por centenas de pessoas, que 
a par com os jurados foram apreciando as 
melodias, as letras e o traje.  

Pelo meio, houve ainda tempo para os 
grupos fazerem pequenas paragens por 
cafés da cidade, desejando aos fafenses 
um bom ano de 2019.

No final, o presidente da Câmara de 
Fafe sublinhou esta iniciativa como “in-
dispensável na quadra natalícia” que assim 

finaliza, agradecendo a todos os grupos o 
“empenho, envolvimento e participação 
nesta festa tão bonita”. “Independente-
mente das classificações, o importante 
é, juntos, revivermos e preservarmos esta 
tradição num encontro e convívio como 
este”, expressou. 

Já o Grupo Coral de Armil confessou 
que lhes deu ainda “mais entusiasmo” ga-
nhar num dia de espetáculo em que “os 
Reis foram muito bonitos”, garantindo 
que o segredo é trabalho, empenho e can-
tar bem.

NATACHA CUNHA

JUNTA FREGUESIA
DE FAFE REUNIU 
COLETIVIDADES 

A Junta de Fafe promoveu, a 14 de ja-
neiro, o tradicional ‘Cantar dos Reis’ 

com coletividades da freguesia.
Grupo Nun’Álvares, Associação dos 

Antigos Professores, Funcionários e Alu-
nos da Escola Industrial e Comercial de 
Fafe (AAPAEIF), Leões do Ferro, Associa-
ção de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Fafe (ARPIFAFE), e Grupo de Cavaqui-
nhos Memórias Vivas foram os grupos 
participantes.

No final, Paulo Soares mostrou-se sa-
tisfeito por os grupos reconhecerem uma 
“junta de freguesia que está próxima” e 
por esta iniciativa promover a tradição e 
a cultura, numa “festa alegre” para as co-
letividades.

 NATACHA CUNHA 
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FEIRA DO FUMEIRO
DE MONTALEGRE É “MONTRA”
DOS MELHORES PRODUTOS DO BARROSO

VIEIRA DO MINHO FAZ “APELO AOS 
SENTIDOS” NA 13ª FEIRA DO FUMEIRO NOVO CITROËN C5 AIRCROSS

DESTACA-SE PELO CONFORTO E EFICÁCIA

PAVILHÃO MULTIUSOS
RECEBE 12ª EXPOSIÇÃO
CANINA NACIONAL DE FAFE

D e 24 a 27 de janeiro, Montalegre 
promove a 28ª edição da Feira do 

Fumeiro, que se apresenta como uma 
“montra dos melhores produtos da região”. 
Dos enchidos, ao presunto, ao todo serão 
quatro dias para “degustar produtos de 
excelência oriundos da capital do Barroso”. 

Segundo o presidente da Câmara de 
Montalegre, Orlando Alves, oitenta e sete 
produtores marcam presença no evento 
que, sublinha, “é hoje uma referência a 
nível regional e até nacional”. O certame 

A 13ª Feira do Fumeiro de Vieira do 
Minho vai realizar-se de 15 a 17 de 

fevereiro e promete voltar a reunir, junto 
aos Paços do Concelho, vários produtores 
concelhios num “evento de excelência” que 
divulga “as potencialidades e saber fazer 
deste concelho minhoto”.

O certame é promovido pela autarquia 
vieirense e insere-se no projeto “Sentir 
Vieira”, que procura dinamizar o concelho 
e revitalizar a economia local, com a pro-
moção de doze iniciativas turísticas ao lon-
go do ano, com o envolvimento dos agentes 
locais — produtores de fumeiro, restauran-
tes, artesãos e casas de turismo rural.

O novo SUV Citroën C5 Aircross, 
apresentado em estreia mundial no 

último Salão Automóvel de Paris, já che-
gou a Portugal e pode vir descobri-lo no 
seu agente Citroën Jorge Pinheiro, em Fafe.

Graças a duas inovações exclusivas, 
destaca-se como o SUV mais confortável, 
flexível, modular e espaçoso do seu seg-
mento. Os bancos dianteiros largos aliam-

-se a três bancos traseiros independentes, 
rebatíveis e deslizantes, que permitem va-
riar a capacidade da mala entre 580 e 720 
litros. O recurso à suspensão de batentes 

N o fim-de-semana de 9 e 10 de feve-
reiro, o pavilhão multiusos recebe 

a 12ª Exposição Canina Nacional de Fafe, 
promovida pelo Município de Fafe e pela 
Delegação Norte do Clube Português de 
Canicultura. 

A iniciativa decorre durante a tarde de 
sábado, a partir das 14h00, e na manhã de 
domingo, a partir das 11h00. A entrega de 
prémios, incluindo o de melhor exemplar 
da exposição, está prevista para as 15h00 
do último dia de exposição. 

irá contar com a presença de vários mem-
bros do Governo.

“É indiscutivelmente um aconteci-
mento marcante para a vida económica, 
social e cultural da vila de Montalegre, 
da capital do Barroso e de toda a região 
do Barroso”, refere, lançando o convite à 
visita. 

O programa inclui muita animação, a 
cargo de grupos musicais e ranchos fol-
clóricos, ‘showcookings’ e a tradicional 
chega de bois. 

Recorde-se que, em 2018, o certame bateu 
o recorde de número de exemplares pre-
sentes, com a participação de 560 cães.

A evento é aberto aos exemplares de 
todas as raças e variedades oficialmente 
reconhecidas, registados em livros de ori-
gens ou com registos iniciais emitidos por 
organismos reconhecidos pela Fédération 
Cynologique Internationale.

O preço do bilhete para assistir à ex-
posição é de 1,50€, sendo gratuito para 
crianças até aos 12 anos.

NATACHA CUNHA

“Num concelho onde as paisagens, os aro-
mas, os cheiros e os paladares são uma 
constante, ‘Sentir Vieira’ é acima de tudo 
um projeto que pretende despertar os sen-
tidos e apelar à identidade e reforço cultu-
ral de Vieira do Minho”, explicam, em co-
municado.

Depois da Feira do Fumeiro, destaque 
para eventos como o Rali de Vieira do Mi-
nho, em março; o Cabreira Challenge, em 
maio; a Agro Vieira, em junho; a Feira da 
Ladra, em outubro, e o Mercado da Casta-
nha, em novembro; na promoção do que o 
concelho tem de “mais genuíno”.

hidráulicos progressivos permite absorver 
as irregularidades da estrada, num efeito 

“tapete voador” que garante estabilidade e 
dinamismo. Dispõe ainda de 20 ajudas à 
condução.

Com rodas de grande dimensão, de-
sign robusto e sobrelevação em relação 
ao solo como características, apresenta-se 
nas versões de cinco ou sete lugares (ainda 
não disponível), caixas manuais de 6 velo-
cidades ou automáticas de 8, articulando a 
oferta em redor de dois motores: 1.2 a gaso-
lina e o novo 1.5 BlueHDi, de 130 cv. 

PUB
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‘HORA DO CONTO’ LEVA CRIANÇAS
AO MUNDO ENCANTADO DOS LIVROS

N a Biblioteca Municipal de Fafe, a 
‘Hora do Conto’ é momento de via-

gem para o mundo encantado dos livros. 
Na sessão promovida neste mês de ja-

neiro, foi a história do “Cuquedo” que se 
fez ouvir, pela voz de Carla Vaz, responsá-
vel pela dinamização da atividade. 

“Mas…o que é o Cuquedo? Será um 
pássaro? Será um avião? Não! É uma len-
galenga original e muito divertida”. O 
texto escrito por Clara Cunha ganha vida 
com as ilustrações de Paulo Galindro, que 
enfeitam o espaço, onde as cores vivas 
despertam a imaginação que se assume 
como palco de todas as histórias. 

Estimular o lado criativo e sensibilizar 

TEATRO CINEMA DE FAFE
RECEBEU MAGIA DO BAILADO ‘O QUEBRA NOZES’

O Teatro Cinema de Fafe recebeu, 
a 19 e 20 de janeiro, o espetácu-
lo de bailado ‘O Quebra Nozes’, 

que juntou em palco a Escola de Bailado 
de Fafe e, como convidados especiais, os 
bailarinos da Companhia Nacional de 
Bailado, Miyu Matsui e Tiago Coelho.

Com coreografia de Tiago Coelho e 
Alexandra Fonseca, a peça transportou o 

público para um mundo de fantasia e ma-
gia, com um quebra-nozes de aparência 
humana, vestido como um soldado, a viver 
muitas aventuras.

No final, perante uma plateia repleta, a 
diretora da Escola de Bailado de Fafe não 
escondeu a emoção e o orgulho em ver os 
alunos corresponderem “muito para além 
do esperado”. 

“O meu orgulho está em todos os pe-
quenos grandes momentos vividos, de 
entreajuda, de capacidade de trabalho e de 
sofrimento”, partilhou nas redes sociais, 
confessando que foram muitos os “arre-
pios, lágrimas, risos e sorrisos”.

O espetáculo encerrou o programa 
‘Fafe Cidade Natal 2018’.

NATACHA CUNHA

S. GENS RECEBE 
EXPOSIÇÃO COLETIVA DE 
PINTURA E ARTE

'ROSAS DOS VENTOS' 
COM ENGENHO E ARTE 
EM EXPOSIÇÃO NA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

O Salão Paroquial de S. Gens vai acolher 
uma exposição coletiva de pintura e arte 
de cerca de trinta artistas fafenses, entre 
os quais alunos do atelier do professor J. J. 
Silva e do curso de Artes da Escola Secun-
dária de Fafe.

A inauguração está marcada para 2 de 
fevereiro, às 21h00, e vai contar com in-
terpretações musicais, poéticas e outras 
surpresas. 

A exposição estará patente até 24 de 
fevereiro.

 NATACHA CUNHA 
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O s alunos do 7º ano do Agrupamento 
de Escolas Carlos Teixeira — tur-

mas A, B, C, D, F e G de Fafe, e A e B de 
Silvares — deram nova vida a materiais 
recicláveis e criaram trabalhos com “enge-
nho e arte” em representação da “Rosa dos 
Ventos”. 

A iniciativa, orientada pelas professoras 
de Geografia Fernanda Neto, Sara Costa e 
Orlanda Ferreira, teve como objetivo “con-
solidar conteúdos geográficos” e resultou 
num “puzzle digno de ser visto”, agora em 
exposição na Biblioteca Municipal. 

“Como diria o Eça de Queirós, ‘é um 
resumo da natureza feito pela imaginação’ 
geográfica”, referem, salientado a vertente 
de apelo à “urgência de preservar o am-
biente, valor essencial que a escola deve 
transmitir”. 

Os trabalhos, que envolveram os en-
carregados de educação na sua construção, 
vão estar em exposição até 31 de janeiro, 
para que a comunidade em geral possa 

“sentir o pulsar das atividades escolares”. 
“Estão de parabéns todos os que se 

empenharam nesta atividade: alunos e 
professores, familiares, funcionários da Bi-
blioteca Municipal, pelo contributo dado 
visando o cumprimento dos objetivos defi-
nidos, promovendo a ligação escola/meio”, 
concluem os promotores, em comunicado.

NATACHA CUNHA

as crianças para a importância do livro 
e da leitura são os objetivos da ‘Hora do 
Conto’, dirigida ao pré-escolar e primeiro 
ciclo. A atividade integra a programação 
da biblioteca municipal, mas está a rece-
ber este ano uma nova dinâmica. 

“Estamos a introduzir as expressões 
plásticas, a expressão motora e a música. 
Tentar envolvê-los de formas diferentes e 
desenvolver as atividades de forma mais 
criativa”, explicou Carla Vaz, ao Expresso 
de Fafe.

Depois de ouvirem a história, as crian-
ças tiveram oportunidade de reproduzir o 

“Cuquedo”, o protagonista, através do de-
senho e da pintura. “A Hora do Conto é 

CULTURA

um momento lúdico de muita animação, 
mas acima de tudo um ponto de partida. 
É uma forma de os trazer à biblioteca, de 
os envolver e fazê-los regressar mais tarde 
com os pais para requisitar livros”, avança.

Todos os meses é escolhido um livro 
diferente para este “Quem conta um con-
to...”, com preferência por histórias que 
integram o Plano Nacional de Leitura, de 
forma a que a atividade seja um comple-
mento ao que está a ser feito pelas escolas, 
que mensalmente recebem a programa-
ção. A iniciativa é aberta a todas as insti-
tuições ensino, mediante agendamento 
com a biblioteca municipal. 

NATACHA CUNHA
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RALI SERRAS DE FAFE TRAZ ‘FAFE STREET
STAGE’ COM TRAÇADO RENOVADO

O Rali Serras de Fafe promete 
fazer regressar o espetáculo e 
as emoções do automobilismo 

à apelidada “catedral dos ralis”, nos dias 22 
e 23 de fevereiro. A prova volta este ano a 
abrir o Campeonato de Portugal de Ralis 
e vai pontuar para o European Rally Tro-
phy (ERT), Iberian Rally Trophy (IRT) e 
ainda para a Taça FPAK de Ralis de Terra, 

“reforçando assim o carácter internacio-
nal da prova”, anunciou a organização, a 
cargo da Demoporto.

O piloto Bruno Magalhães e o navega-
dor fafense Hugo Magalhães fize-

ram, em Fafe, o primeiro teste ao Hyundai 
i20 R5, com o qual vão disputar o Campeo-
nato de Portugal de Ralis (CPR), na tempo-
rada de 2019.

A dupla, que foi vice-campeã da Europa, 
integra a ‘Team Hyundai Portugal’ e mos-
tra-se motivada para o desafio de regressar 
ao campeonato nacional nesta equipa.

Hugo Magalhães garante que “motiva-
ção, determinação e vontade são as pala-
vras de ordem para encarar a época de 2019 
do Campeonato de Portugal de Ralis”.

“Seguramente será um ano difícil e 
muito competitivo, haverá uma panóplia 

KARATÉ

NAVEGADORES FAFENSES CANDIDATOS
AO TÍTULO TESTAM NOVAS ‘MÁQUINAS’

O atleta Lucas Fernandes, do Centro 
Budo de Fafe, sagrou-se Campeão 
Nacional na disciplina de Kumite (com-
bate), -67 kg, no Campeonato Nacional 
de Séniores da Federação Nacional de 
Karaté — Portugal.

“Este absolutamente brilhante ao lon-
go dos combates que disputou”, conta 
o CBF, que com este resultado soma 
sete títulos de campeão nacional da 
FNK-P.

A Associação de Karaté de Fafe (AKFa-
fe) conquistou quatro ‘bronzes’ no XXV 
Open Internacional de Vila das Aves, 
que decorreu a 20 de janeiro, em Pa-
redes. 
Andreia Rodrigues conquistou duas 
medalhas de bronze, em Kata Juniores 
feminino e Kumite Juniores Feminino 
+59 kg. Margarida Martins alcançou 
também o bronze em Kumite Cadetes 
feminino -54 kg, e Sérgio Moniz em Ku-
mite Juniores masculino -76 kg.

O Centro Budo de Fafe alcançou uma 
medalha de prata e outra de bronze, 
no XXXV Grande Torneio de Vila das 
Aves, que se realizou a 20 de janeiro, 
em Paredes.
Ambos na disciplina de Kumité, João 
Neiva (+ 55 kg) alcançou a final que 
perdeu por 1/3, fruto de erro de estra-
tégia, sagrando-se todavia vice-cam-
peão do seu escalão. Leonardo Perei-
ra (+ 70kg) conseguiu também subir ao 
pódio, conquistando um terceiro lugar.

As verificações documentais vão arrancar 
a meio da tarde de quinta-feira, dia 21 de 
Fevereiro, seguindo-se na sexta de manhã 
o “shakedown/qualifying”.

“A parte competitiva da prova inicia-se 
na tarde de sexta-feira, com a dupla pas-
sagem por um dos troços da zona de Fafe, 
onde às 21,00 horas está previsto realizar-

-se a Fafe Street Stage, que este ano vai ter 
traçado renovado, com uma extensão de 
cerca de dois quilómetros”, lê-se em co-
municado.

de bons pilotos capazes de lutar pelas vi-
tórias e pelo título absoluto, mas, nós tam-
bém o queremos ganhar”, assegura o nave-
gador fafense.

Também o fafense Mário Castro, nave-
gador do piloto vimaranense Pedro Meire-
les, já experimentou pela primeira vez, em 
Fafe, o Volkwagen Polo GTi R5 com que vai 
competir.

Mário Castro revela que o primeiro tes-
te foi “animador” e deu para perceber que 
têm em mãos “um carro competitivo”. Pe-
dro Meireles assume que têm “muito tra-
balho pela frente no que respeita a afina-
ções”, mas avança que a viatura “tem alma 
e transmite bastante confiança”. 

NATACHA CUNHA

Para sábado, estão previstos cinco troços: 
três disputados de manhã e dois à tarde, 
sempre em sistema de rondes, com duas 
passagens para cada.

Nesta 32ª edição, prevê-se que a prova 
tenha cerca de 125 quilómetros de provas 
de qualificação, adianta ainda a organiza-
ção. A apresentação oficial do Rali Serras 
de Fafe está marcada para 4 de fevereiro, 
no Arquivo Municipal.

NATACHA CUNHA

CAMPEÕES
FAFENSES COROADOS
EM GALA DA FPAK 

A Federação Portuguesa de Automobi-
lismo e Karting (FPAK) realizou, a 19 de 
janeiro, a Gala de Entrega de Prémios, um 
“momento alto” da federação em que são 
‘coroados os campeões’. 

Entre os mais de 400 premiados pe-
los feitos desportivos ao longo da época 
2018 estiveram três fafenses: Parcídio 
Summavielle, campeão nacional de Mon-
tanha, categoria Turismo 1; Mário Castro, 
1º classificado do Campeonato Norte de 
Ralis, em ‘Pilotos P2’; e Ricardo Cunha, 1º 
classificado do mesmo campeonato, na 
categoria ‘Navegadores P2’.

 NATACHA CUNHA 
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28 ANOS DEPOIS, O REGRESSO
EMOCIONADO DE RUI COSTA A FAFE 

P assados 28 anos desde que chegou 
por empréstimo do Benfica à As-
sociação Desportiva de Fafe, Rui 

Costa regressou à casa que marcou o início 
da sua carreira, onde realizou os primeiros 
jogos oficiais como sénior e com a qual não 
esconde uma ligação afetiva. 

“Já fazem 28 anos... Profissionalmen-
te foi aqui que tudo começou”, recordou, 
emocionado, durante uma reportagem 

da BTV, o agora administrador da SAD do 
Benfica, sentado nos balneários do Estádio 
Municipal de Fafe, que foi local de treino 
das águias nos dias entre o duplo embate 
com o Vitória de Guimarães. 

Àquela mesma reportagem, o presi-
dente da Junta de Freguesia de Fafe, júnior 
da AD Fafe quando Rui Costa chegou ao 
clube, partilhou memórias do jogador que 
se sagrou campeão do mundo em 1991, 

enquanto era jogador do Fafe, e o carinho 
com que os fafenses o recordam.

“Muitos jogadores já passaram pelo Fafe, 
mas o Rui foi das pessoas que mais marcou 
a nossa cidade. Implantou-se com o seu fu-
tebol, a sua maneira de ser, humilde. Como 
ele diz, chegou em lágrimas e saiu em lá-
grimas. (...) É um gosto enorme saber que 
está bem e tem Fafe no coração”, expressou 
Paulo Soares, à BTV.

NATACHA CUNHA

AD FAFE A QUATRO 
PONTOS DO LÍDER
EM ARRANQUE
DA 2ª VOLTA
DO CAMPEONATO

FUTSAL SENIOR FEMININO
NUN’ÁLVARES/IESFAFE 
DISPUTA TÍTULO
ENTRE AS 8 MELHORES 
EQUIPAS DO PAÍS

A equipa de futsal senior feminino do 
Grupo Nun’Álvares/IESFAFE assegurou 
o 3º lugar na 1ª Fase Zona Norte do Cam-
peonato Nacional da 1ª Divisão, ao vencer 
o Águias Santa Marta, por 5-4, na última 
jornada.

“Estamos muito satisfeitos por este re-
sultado nos ter permitido atingir o 3º lu-
gar, que é um feito muito importante para 
a consolidação da equipa na 1ª Divisão 
Nacional feminina”, expressou o treina-
dor Manuel Almeida.  

As fafenses vão disputar agora a fase 
de apuramento de campeão nacional, 
tendo já garantida a manutenção no mais 
alto escalão do futsal nacional. 

O Grupo Nun’Álvares/IESFAFE irá 
disputar o título entre as oito melhores 
equipas femininas do país — Novase-
mente Cavalinho, FC Vermoim, Santa 
Luzia FC, Benfica, Sporting, Quinta dos 
Lombos e CR Golpilheira.

ATLETAS DA CERCIFAF CONQUISTAM
DOZE MEDALHAS E UM RECORDE NACIONAL

O s atletas da Cercifaf arrecadaram 
doze medalhas — 6 de ouro, 3 de 

prata e 3 de bronze — e um recorde na-
cional, no Campeonato Nacional de 
Atletismo em Pista Coberta da ANDDI 
(Associação Nacional de Desporto para 
Desenvolvimento Intelectual), que decor-
reu a 13 de janeiro, em Braga.

O Clube Desportivo da Cercifaf fez-se 
representar por seis atletas, num evento 
que contou com 120 participantes de 24 
equipas.

“João Machado, especialista em lança-
mento do peso e atual campeão do mundo, 
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A Associação Desportiva de Fafe iniciou a 
segunda volta do Campeonato de Portugal 
com um empate, em Montalegre, por 1-1.

Com este resultado, os Justiceiros man-
têm o terceiro lugar da tabela classificativa, 
ficando a três pontos do FC Vizela, agora 
segundo classificado, e a quatro do líder 
Trofense.

A partida em Montalegre ficou marca-
da por muita contestação, logo aos cinco 
minutos, com a expulsão de Chico, com 
vermelho direto, e marcação de grande pe-
nalidade a favor da equipa da casa. "Esteve 
à vista de toda a gente: é injusta a expul-
são e o penálti", expressou Álvaro Pacheco, 
em conferência de imprensa, sublinhando 
que mesmo com menos um atleta, pratica-
mente toda a partida, a AD Fafe foi sempre 
a melhor equipa. 

“Assentava-nos bem a vitória, pelo tra-
balho, dedicação, sacrifício a que a equipa 
foi sujeita”, defendeu, dizendo ter “um or-
gulho muito grande” na equipa e no que 
fez.

O treinador deixou ainda um agradeci-
mento à massa associativa “que ama o clu-
be” e o acompanha para todo o lado: “Eles 
são importantes no sucesso que vamos 
alcançar".

Na próxima jornada, a AD Fafe recebe 
o Maria da Fonte, seguindo-se a desloca-
ção a Felgueiras, ao Torcatense, a receção 
ao S. Martinho e ida ao reduto do Trofense.

 NATACHA CUNHA 

fez jus ao seu estatuto de favorito e pulveri-
zou a concorrência com um novo recorde 
nacional em pista coberta, lançando 9,52 
metros”, relata o clube, em comunicado. 

Márcio Castro conquistou três meda-
lhas de ouro, no salto em comprimento e 
nas provas de 60 e 200 metros. Também 
nas duas provas de velocidade Luís Gon-
çalves - em atletas com Síndrome de Down 

- conseguiu duas vitórias, revalidando estes 
dois títulos que já lhe pertenciam. De sa-
lientar ainda a participação com subidas 
ao pódio de José Silva e Bruno Santos.

NATACHA CUNHA
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TEATRO CINEMA DE FAFE
ABRIU PORTAS À CULTURA HÁ 95 ANOS

10 de janeiro de 1924.
Há 95 anos, o Teatro Cinema de Fafe 

abria portas à cultura. Os jornais da épo-
ca reportavam, com orgulho e bairrismo, 
uma inauguração que agitava a então pa-
cata vila. 

“Dez de Janeiro foi de festa para a nos-
sa linda terra! Inaugurou-se nessa noite 
o «Teatro-Cinema» — nome tão sim-
ples para obra tão grande. As terras mais 
prósperas e mais formosas, os homens de 
mais talento e acção, as obras mais mag-
níficas e mais encantadoras, são as que 
teem os nomes mais simples. Assim, este 
belo canteiro do Minho que todos admi-
ram, chama-se só Fafe”, lia-se no jornal ‘O 

Desforço’, reproduzido pelo historiador 
Artur Coimbra na obra “Teatro Cinema 
de Fafe – Memória para o Futuro”.

Foi concluído a 10 de dezembro de 
1923, ano gravado na fachada, mas viria 
a ser inaugurado no mesmo dia do mês 
seguinte. A iniciativa foi do fafense José 
Summavielle Soares, ao adquirir um ve-
lho teatro existente no local, que trans-
formou na aclamada sala de espetáculos.

“Jóia da coroa” da cultura e patrimó-
nios locais, era considerado um dos me-
lhores teatros da província, rivalizando 
com os das grandes cidades. Por aqui, 
passaram grandes companhias nacionais 
de teatro e música, para além do cinema. 

Entre dezembro de 1931 e novembro 
de 1932, esteve encerrado como vingança 
do administrador local pela recusa da sua 
cedência para uma atividade política dos 
dirigentes do Estado Novo. “É que sempre 
foi timbre do proprietário José Summa-
vielle Soares, adversário confesso à Dita-
dura, não ceder a sua casa para sessões de 
propaganda de ideias contrárias às que 
professava”, conta Artur Coimbra, na re-
ferida obra, tendo como fonte histórica a 
imprensa local da época. 

Na fachada, em tons rosa, desenhos 
de cupidos, simbolizando o amor às ar-
tes, convidam a entrar. No interior vive-se 
“espiritualidade artística”, já dizia Miguel 

Monteiro. Do teto abobadado sobressaem 
alusões aos famosos músicos Chopin, 
Rossini, Haydn e Mozart.

Encerrado em 1981, por determina-
ção da Direção Geral de Espetáculos, por 
ameaça de ruína, viria a ser adquirido 20 
anos depois pela câmara municipal, res-
taurado e reabilitado, reabrindo ao públi-
co em 2009.

Celebramos assim este marco cultural 
da cidade, lembrando um espaço emble-
mático que foi testemunha de importan-
tes acontecimentos sociais, políticos e 
culturais, e que continua a merecer admi-
ração e os mais rasgados elogios dos que 
por ele passam. 
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