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SLIDE SPLASH 
PROPORCIONOU
100 METROS 
DE DIVERSÃO
O Parque da Cidade de 

Fafe recebeu, a 11 de 
agosto, “100 metros de diver-
são” com o evento Slide Splash, 
numa organização conjunta 
entre a Junta de Freguesia de 
Fafe e o Expresso de Fafe.

Um escorrega aquático, 
com a extensão de 100 metros, 
proporcionou momentos de 
grande alegria, aventura e 
diversão, a miúdos e graúdos. 
Uma tarde diferente e espe-
cial para muitas famílias, que 
mostraram vontade em que o 
evento se repita.

“É já o segundo ano con-
secutivo em que fazemos esta 

iniciativa e sentimos que as 
pessoas gostam muito. Vê-se 
isso no sorriso na cara delas, 
nas gargalhadas dos miú-
dos... Proporcionar momen-
tos como estes, de alegria em 
família, é muito importante 
para nós. Voltou a ser um su-
cesso e para o ano se tudo cor-
rer bem cá estaremos de novo”, 
avançou Paulo Soares. 

A organização agradece a 
todos os participantes, staff e 
patrocinadores (Talhos Pavir, 
GMFaria – Unipessoal Lda. e 
Vale & Barros Construções), 
que contribuíram para que o 
evento fosse um sucesso. 
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FESTA DO EMIGRANTE DÁ AS BOAS 
VINDAS COM MÚSICA E GASTRONOMIA
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O Multiusos de Fafe foi palco, a 9 de 
agosto, da já tradicional “Festa do 

Emigrante”, promovida pelo Município 
de Fafe. 

Cerca de duzentas pessoas participa-
ram no jantar de boas vindas, que teve 
como prato principal a vitela assada à 
moda de Fafe, ex-líbris da gastronomia 
fafense, acompanhada do típico vinho 

verde e, por fim, dos doces regionais. 
Acompanhado pelos autarcas das vá-

rias freguesias, o presidente da Câmara 
de Fafe, Raul Cunha, deixou uma palavra 
de gratidão a todos os emigrantes, enalte-
cendo o “esforço e coragem daqueles que 
arriscam um futuro lá fora para propor-
cionar melhor qualidade de vida às suas 
famílias”. 

“É com muita alegria que vos recebe-
mos aqui na terra de Fafe e organizamos 
este encontro, para que de uma forma 
simples e descontraída possamos convi-
ver, aproveitar e usufruir de umas férias 
bem merecidas depois de um ano de tra-
balho intenso”, expressou. 

Depois do jantar, a festa foi anima-
da pelo Grupo Musical Carlos Ribeiro e 
José Figueiras, que proporcionaram um 
espetáculo alegre e animado a todos os 
presentes.        

   NATACHA CUNHA 

GREVE DEIXA 
CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO CIVIL EM 
SERVIÇOS MÍNIMOS

A Conservatória do Registo Civil de Fafe 
está em serviços mínimos, devido à 

greve dos trabalhadores do Instituto dos 
Registos e do Notariado (IRN), prevista de 
12 a 17 de agosto.

A paralisação é convocada pelas 
estruturas sindicais, em protesto contra 
a proposta do Governo para o estatuto 
remuneratório, e alegando ainda a falta de 
1.500 trabalhadores qualificados. 

Entre os serviços mínimos decretados 
pelo Governo estão a entrega de cartão de 
cidadão urgente; pedido, emissão e entrega 
de cartão de cidadão provisório; realização 
de casamentos civis agendados antes do 
aviso de greve e urgentes em situação de 
iminência de parto ou morte; e realização 
de testamentos na iminência de morte.

Segundo o aviso afixado, estão 
marcadas mais greves que poderão limitar 
os serviços, nos dias 26 de agosto e 2, 9, 16, 23 
e 30 de setembro.
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FAFE DEU A PARTIDA PARA A 
PENÚLTIMA ETAPA DA VOLTA A PORTUGAL

F afe deu este ano a partida oficial 
para a nona e penúltima etapa da 

Volta a Portugal, a mítica subida à Se-
nhora da Graça, em Mondim de Basto, 
voltando assim a ser palco da prova ra-
inha do ciclismo português.

O ambiente festivo dos entusiastas 
da modalidade regressou ao centro da 
cidade, com 113 corredores a alinha-
rem-se numa partida simbólica. O pe-
lotão voltou a passar pela Praça 25 de 
Abril a alta velocidade, cerca de vinte 
minutos depois, na primeira meta vo-
lante do dia, com vitória para Ricardo 
Mestre (W52-FC Porto). 

Antes disso, a freguesia de Golães 
marcou a primeira contagem de mon-
tanha (4ª categoria), conquistada por 
Luís Gomes. O percurso da prova fez 

“Fafe não dispensa a Volta a Portugal 
e a Volta também não dispensa Fafe. 

É sempre uma grande festa, seja com 
partidas, com chegadas, em dias de 

descanso, com finais de volta... 
Já tivemos todas as possibilidades e é 
sempre um enorme entusiasmo, uma 
grande festa, que este ano se repete.”
Raul Cunha, Presidente da Câmara de Fafe
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ainda o pelotão passar pelas freguesias 
de Fornelos, Arões S. Romão — com a 
Igreja Românica de Arões como pano 
de fundo, Fafe, Medelo, Estorãos e 
Quinchães, com a chegada ao Monte 
Farinha na mente dos atletas.

De Fafe à Senhora da Graça foram 
cerca de 140 quilómetros, na mais 
curta etapa desta edição da Volta, que 
prometia ser emocionante, o que se 
veio a comprovar com um empate da 
Camisola Amarela, depois da vitória 
de António Carvalho em Mondim de 
Basto. A W52-FC Porto fez uma do-
bradinha, João Rodrigues terminou 
imediatamente atrás do companheiro 
de equipa e anulou o escasso segundo 
que tinha de desvantagem sobre o co-
mandante da classificação geral, Joni 

Brandão (Efapel), que foi terceiro na 
chegada ao Monte Farinha.

Depois de mais de 1.500 quilóme-
tros de competição, foi o contrarreló-
gio final entre Gaia e o Porto, no do-
mingo à tarde, a consagrar a vitória 
azul e branca de João Rodrigues na 
Volta, ao cumprir os 19,5 quilómetros 
em 27 minutos e 31 segundos, numa 
média de 42,5 Km/hora num trajeto 
difícil e técnico.

Segundo a organização, há vários 
anos que a Volta não tinha um vence-
dor tão jovem e foi a primeira vez des-
de que a Volta a Portugal faz parte do 
calendário internacional (1991) com os 
vencedores de todas as classificações 
portugueses. 

 NATACHA CUNHA 

Manuel Guimarães, o bandeira amarela fafense 

que há mais de 35 anos acompanha a Volta a 

Portugal em Bicicleta, voltou a marcar presença.
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RESTAURADORES DA GRANJA 
PROMOVEM IX PASSEIO 
DE BICICLETAS ANTIGAS

JUNTA DE FREGUESIA 
CELEBRA 33 ANOS DA 
ELEVAÇÃO DE FAFE A CIDADE

O s Restauradores da Granja promo-
vem, sábado, 17 de agosto, o IX Pas-

seio de Bicicletas Antigas de Fafe.
O objetivo é uma vez mais fazer sair à 

rua as bicicletas antigas que se encontram 
guardadas há muitos anos. 

A Praça 25 de Abril será o local de con-
centração, pelas 16h00. Uma hora depois 
começa o passeio pelas artérias da cidade 
de Fafe, com visita ao Arquivo Municipal 
(para uma foto de grupo) e ao Teatro Cine-
ma de Fafe. Os participantes seguem de-
pois em passeio pela pista de cicloturismo 
até à freguesia de Cepães, onde visitarão o 

Museu Nossa Senhora de Guadalupe, um 
espaço de memórias. A iniciativa termina 
com um jantar na Taberna de Rilhadas.

A organização lança o convite à par-
ticipação, com traje à época, garantindo 
surpresas durante o passeio. 

Evocando Fafe como uma “terra de ci-
clistas”, esta é já a nona edição do “Passeio 
de Bicicletas Antigas de Fafe”, promovida 
anualmente pelos Restauradores da Gran-
ja, que procuram pedalar para manter a 
tradição e lembrar este meio de transporte 
de antigamente. 

 NATACHA CUNHA 

A Junta de Freguesia de Fafe vai ce-
lebrar, a 23 de agosto, o 33º aniver-

sário da elevação de Fafe a cidade e o 38º 
aniversário da estátua da Justiça de Fafe.

O momento, este ano no auditório 
da Câmara de Fafe, volta a ser de entre-
ga de prémios de mérito escolar aos alu-
nos residentes na freguesia de Fafe que 
se destacaram no último ano letivo de 
2018/2019, desde o 1º ano até ao ensino 
universitário.

A junta de freguesia fará ainda uma 
homenagem ao antigo presidente José 
Mário Silva, “pelos anos que passou na 

autarquia e onde prestou um serviço 
público de reconhecido mérito”. “Foram 
muitos anos a liderar a freguesia de Fafe, 
muitos anos de dedicação a Fafe e este 
executivo achou que seria uma homena-
gem justa”, afirma Paulo Soares. 

A animação musical estará a cargo do 
Coral Santo Condestável, que cantará, 
entre outros temas, o hino de Fafe.

O dia será também de inauguração 
das obras de requalificação do Bairro 
da Granja, pelas 19h00, junto à sede dos 
Restauradores da Granja. 

 NATACHA CUNHA 
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LEGISLATIVAS:
FAFE COM REPRESENTAÇÃO NAS LISTAS 
DOS CANDIDATOS A DEPUTADOS À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

D iana Silva, natural e residente em 
Fafe, integra a lista distrital do 

Bloco de Esquerda às próximas eleições 
legislativas.

Militante do Bloco de Esquerda des-
de 2017, a fafense é uma assumida ati-
vista pelos direitos dos animais e aponta 
o dedo à Câmara de Fafe por não estar 
a usufruir das verbas do Governo para 
a esterilização dos animais errantes e 
apoio aos munícipes carenciados. 

Para além da defesa da proteção ani-
mal, Diana Silva estabelece o combate 
à poluição dos rios, a luta pelos direitos 
LGBT, a igualdade de género e a preca-
riedade do trabalho como os temas ban-
deira que a mobilizam. 

A lista do círculo eleitoral de Braga 
do partido é  encabeçada por  José Maria 
Cardoso, seguindo-se Alexandra Vieira, 
Sónia Ribeiro e Miguel Martins. 

DANIEL BASTOS DEMITE-SE DA LIDERANÇA DO PS/FAFE

O lga Baptista, nascida em Guima-
rães, residente em Braga, e a tra-

balhar em Fafe, enquanto proprietária 
e diretora técnica desde 2006 de uma 
farmácia, é a cabeça de lista do partido 
Iniciativa Liberal por Braga às Eleições 
Legislativas de 6 de outubro.

Olga Baptista considera que “é fun-
damental aproximar os partidos políti-
cos da realidade do cidadão e sobretudo 
das suas preocupações". "Acredito que é 
possível fazer mais e melhor pelos por-
tugueses. Acredito que é possível fazer 
mais por Braga", refere, em comunicado. 

A redução da carga fiscal, a descen-
tralização e liberdade de escolha são os 
eixos que orientam as propostas que o 
partido Iniciativa Liberal irá apresentar 
durante a campanha às eleições legisla-
tivas, para a qual concorre pela primeira 
vez.

V ítor Manuel Sampaio Teixeira  vai 
integrar a lista do recém criado par-

tido Aliança, às próximas eleições legisla-
tivas, na lista pelo círculo eleitoral de Bra-
ga, em representação do concelho de Fafe.

"Porque acredito nos valores Huma-
nistas e Liberais que o Partido Aliança 
defende, decidi integrar, como indepen-
dente esta lista encabeçada pelo antigo 
Governador Civil, Luís Cirilo", anunciou, 
em comunicado.  Segundo o candidato, a 
lista pretende ser a “voz” das preocupa-
ções das populações do catorze conce-
lhos que integram o distrito.

Vítor Teixeira garante que o que o 
move “não é a promoção pessoal, mas 
Fafe, o distrito e o país” e avança que a 
campanha eleitoral centrar-se-á no con-
tacto direto com as pessoas, a fim de per-
ceber os seus reais problemas.

NATACHA CUNHA 

D aniel Bastos demitiu-se da liderança 
do PS/Fafe, na sequência do proces-

so de constituição das listas de candidatos 
socialistas a deputados nas próximas elei-
ções legislativas.

 O agora líder demissionário tinha sido 
eleito pela Comissão Política Concelhia do 
partido para representar Fafe, e colocado 
em 9º lugar na lista de candidatos apro-

vada pela Comissão Política Distrital de 
Braga, mas viu o seu nome trocado pelo de 
Pompeu Martins pela Comissão Política 
Nacional do PS, que avocou o processo.

O vereador Pompeu Martins assume 
o 10º lugar na lista, encabeçada por Sónia 
Fertuzinhos, seguida de José Mendes e 
Maria Begonha, os três por indicação na-
cional, e Joaquim Barreto em quarto. 

Ao Expresso de Fafe, Daniel Bastos dis-
se entender que a decisão de não incluí-lo 
na lista "não tem nenhum argumento vá-
lido", tendo sido de "caráter político". 

Para o socialista, a sua demissão é uma 
"questão de dignidade pessoal", tendo em 
conta três princípios dos quais diz não ab-
dicar: "a autonomia da concelhia, de prin-
cípio e de respeito".

"Não obstante a solidariedade, apoio e 
incentivo para continuar, de muitos cama-
radas e amigos, deste e de outros quadran-
tes políticos, entendo que me devo afastar. 
Saio com equilíbrio, sem fazer política do 
'bota abaixo'", expressou. 

A concelhia do Partido Socialista fica 
entregue ao número dois da estrutura e 
presidente da Mesa da Comissão Política,  
José Freitas Pereira.

NATACHA CUNHA 

A lexandre Leite, de Fafe, membro da 
direção da Organização Regional 

de Braga do PCP, é o número três da lis-
ta de candidatos da CDU pelo distrito de 
Braga às eleições legislativas, marcadas 
para 6 de outubro.

Carla Cruz, atual deputada do PCP na 
Assembleia de República, encabeça a lista, 
seguida de Rosa Guimarães, membro da 
Comissão Concelhia de Guimarães e do 
Sector da Educação da Organização Re-
gional de Braga do PCP.

Numa sardinhada convívio promo-
vida pela CDU, em Fafe, Alexandre Lei-
te sublinhou "a necessidade de todos os 
presentes se envolverem empenhada-
mente na divulgação do projeto da CDU 
e no contacto com amigos e familiares 
apelando ao voto na força política que 
melhor defende os interesses dos traba-
lhadores e do povo português".

BRAGA É O 3º DISTRITO 
DO PAÍS A ELEGER 
MAIS DEPUTADOS

B raga vai eleger dezanove deputa-
dos à Assembleia da República, nas 

próximas eleições legislativas, marcadas 
para 6 de outubro, segundo o mapa di-
vulgado pela Comissão Nacional de Elei-
ções em Diário da República.

O círculo eleitoral de Braga é o ter-
ceiro do país a eleger mais deputados, ao 
somar 778.359 eleitores, surgindo depois 
dos círculos do Porto (com 40 deputa-
dos) e Lisboa (48 deputados).

O número de deputados eleitos por 
Braga mantém-se em relação às últimas 
eleições legislativas, em 2015, onde foram 
eleitos 10 deputados do PSD/CDS-PP, 
sete do PS, um do BE e um da CDU. 

 NATACHA CUNHA 

Depois de anunciados os candidatos do PS (Pompeu Martins), PSD (Clara Marques Mendes e Luís Carvalho) e CDS-PP (Rui Flórido Costa e 
Patrícia Sousa), CDU, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e Aliança avançam os seus representantes.
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''A HISTÓRIA DA 
FÁBRICA ÁLVORADA''
EM EXPOSIÇÃO

"A História da Fábrica Alvorada" vai 
dar  mote a uma exposição e a um 

reencontro de antigos funcionários, a 21 
de setembro.

A iniciativa é de Carla Barros Ferreira, 
uma estudante de arquitetura da Univer-
sidade do Minho, que está a fazer um pro-
jeto de investigação sobre a antiga fábrica. 

"A exposição tem como intenção a exi-
bição e reflexão sobre a vida e memória 
do edifício. Ao contrário do que aparenta, 
continua a ser um espaço em constante 
mudança, cuja história está longe de fina-
lizar", avança, em jeito de convite. 

As portas da extinta fábrica abrem-se 
das 14h00 às 18h00. A iniciativa prevê ain-
da a realização de um piquenique.

 NATACHA CUNHA 

CÂMARA DE FAFE DÁ PARECER DESFAVORÁVEL
À PROSPEÇÃO DE LÍTIO NO CONCELHO

A Câmara de Fafe deu parecer desfa-
vorável à atribuição de direitos de 

prospeção e pesquisa de depósitos mi-
nerais no concelho, entre os quais o lítio, 
mas também ouro, prata, chumbo, zinco, 
cobre, tugsténio, estanho e outros depó-
sitos minerais ferrosos e minerais metáli-
cos associados.

O parecer surge na sequência do pe-
dido efetuado pela empresa australiana 
Fortescue Metals Group Exploration 
Pty Ltd., na área denominada Viso, que 

abrange os concelhos de Vieira do Minho, 
Montalegre, Cabeceiras de Bastos e Fafe.

"Uma eventual concessão de explora-
ção em causa iria provocar em definiti-
vo prejuízos e inconvenientes de ordem 
funcional, ambiental ou paisagística ir-
reversíveis para aquela zona do território 
municipal, cuja preservação deverá ser 
salvaguardada a todo o custo e muito 
mais em detrimento do tipo de ativida-
des como a pretendida, cujos benefícios 
para o concelho e para as populações são 

insignificantes para não dizer inexisten-
tes, face aos prejuízos irreparáveis para o 
ambiente, paisagem e qualidade de vida e 
futuros projetos de cariz turístico que se 
pretende que venham a ser implantados 
naquela zona do território municipal", lê-
-se no parecer da Divisão de Planeamen-
to e Gestão Urbanística da autarquia, a 
que o Expresso de Fafe teve acesso, e que 
esteve na base da decisão tomada por 
unanimidade em reunião do executivo 
municipal. 

No documento é ainda assinalado  
que aquela zona norte do concelho, que 
abrange os aglomerados rurais de Figuei-
ró e Barbeira, em Aboim, está localizada 
em parte de Reserva Agrícola Nacional e 
em parte de Reserva Ecológica, pelo que 
a concessão da exploração violaria o re-
gulamento do Plano Diretor Municipal 
(PDM). 

Recorde-se que a questão da explora-
ção de lítio, um metal fundamental para 
a produção de baterias, tem motivado a 
contestações de vários municípios, que 
temem os impactos negativos da sua ex-
ploração.                                     

NATACHA CUNHA
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EXECUTIVO DEBATE INTERESSE PÚBLICO 
MUNICIPAL PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA

E steve em debate, na última reu-
nião do executivo municipal, um 
pedido de reconhecimento de 

interesse público municipal para explora-
ção de uma pedreira, no lugar de Bastelo, 
União de Freguesias de Moreira do Rei e 
Várzea Cova. 

O assunto regressa a discussão depois 
de, em julho de 2017, ter merecido pare-
cer desfavorável por parte da câmara e da 
assembleia municipal. O presidente da 
Câmara de Fafe, Raul Cunha, explicou ter 
surgido um elemento novo que justifica a 
reapreciação do assunto: um parecer fa-
vorável por parte da União de Freguesias, 
emitido por unanimidade da junta e as-
sembleia de freguesias.

O vereador do Urbanismo, Parcídio 
Summavielle, recordou que na base deci-
são desfavorável da câmara e assembleia 
municipal, em 2017, esteve uma informa-
ção técnica que indicava que aquela ex-
ploração, a ser permitida, violaria o Plano 
Diretor Municipal (PDM). "Se houver vio-
lação do PDM voto contra", afirmou. O res-
ponsável pelo parecer técnico, engenheiro 
Hélder Vale, avançou que a área pretendida 
apresenta uma extensão de 70 mil metros 
quadrados e reafirmou que "tem questões 
que violam o PDM", que em parte ficariam 

ultrapassadas com a declaração de interes-
se público municipal. O técnico anotou 
que o PDM nestas zonas "proíbe clara-
mente a remoção de terras", o que impede 
o licenciamento, mas "não é um documen-
to estático".

O vereador Parcídio Summaville aler-
tou, por outro lado, para o impacto am-
biental da pedreira. "O impacto vai ser 
enorme, eventualmente durante décadas, 
num dos baluartes paisagísticos do conce-
lho", anotou. Ainda assim, lembrou que a 
autarquia tem procurado ajudar as empre-
sas a instalarem-se no concelho, e este caso 

"pode enquadrar-se nesse esforço".
Do lado do Fafe Sempre, Antero Bar-

bosa declarou "não ser fundamentalista na 
apreciação destas questões" e haver "todo 
um percurso muito exigente" pela frente 
para o empresário, com várias entidades 
a terem de se pronunciar para o licencia-
mento, nomeadamente no que concerne 
aos impactos ambientais. 

Vítor Moreira lembrou que neste mo-
mento a câmara tem de se pronunciar não 
sobre o licenciamento, mas sobre o inte-
resse público, e nesse sentido a empresa 
deveria  fundamentar melhor o impacto 
económico da exploração, nomeadamente 
quanto à criação de empregos. 

Também José Baptista, do PSD, focou 
a questão na declaração de utilidade públi-
ca, relevando a posição favorável da junta 
para a instalação da pedreira. "Nesta fase, e 
sabendo que a população foi ouvida e con-
corda, penso que não deveremos ser nós a 
boicotar o processo", defendeu.

Raul Cunha sublinhou que a câmara 
"tem como postura reconhecer interesse 
público sempre que há vontade de investir 
no nosso concelho", não havendo "vontade 
de criar dificuldades artificiais". "É visto 
com bons olhos uma atividade industrial 
que explora um recurso natural que temos. 
Há vontade de acarinhar isto, mas há preo-
cupação pelo impacto em termos de turis-
mo e interferência na paisagem", disse. 

Presente no público, Eugénio Marinho, 
representante da empresa, tomou da pala-
vra, no final da reunião, dizendo não se po-
der falar de violação do PDM, por não estar 
em causa nenhum ato administrativo  de 
licenciamento. O advogado esclareceu 
que trata-se da possibilidade do empresá-
rio iniciar esse pedido. "Se a câmara não 
queria que se pudesse explorar ali recursos, 
protegia aquela zona", afirmou.

O assunto acabou retirado para clarifi-
cação de dúvidas e posições, e regressa na 
próxima reunião.
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PASSEIO DE VERÃO 
JUNTOU GRUPO DE 
APOIO À REABILITAÇÃO 
DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL

O Grupo de Apoio à Reabilitação 
para Pessoas com Deficiência 

Visual (GAR) de Fafe realizou, a 31 de 
julho, o habitual passeio de verão, no 
âmbito do protocolo de colaboração en-
tre o Município de Fafe e a Delegação de 
Braga da ACAPO (Associação de Cegos 
e Amblíopes de Portugal).

Este ano, o passeio teve como desti-
no Ovar e integrou uma visita guiada 
“Azulejo”, num percurso pelas ruas da 
cidade, com passagem ainda por uma 
unidade de Produção de Pão-de-Ló e vi-
sita guiada no Museu Júlio Dinis.

A visita teve uma vez mais como ob-
jetivo “proporcionar aos participantes 
oportunidades de convívio e interação 
social de forma a contribuir para a di-
minuição do isolamento e promover o 
desenvolvimento pessoal e social dos 
mesmos”.

 NATACHA CUNHA
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QUINCHÃES INAUGURA PARQUE DE LAZER
E INFANTIL PADRE JOAQUIM FERREIRA

A Junta de Freguesia de Quin-
chães inaugurou, a 15 de agos-
to, o Parque de Lazer e Infantil 

Padre Joaquim Ferreira. 
O espaço, situado no lugar do Assen-

to, inclui um parque infantil e diversos 
equipamentos desportivos e de lazer. O 
objetivo passa por promover o convívio 
entre a comunidade da freguesia, de to-
das as idades.

Na inauguração, o presidente da jun-
ta de freguesia, Pedro Mota, sublinhou 
a importância da obra, por vir "colmatar 
uma lacuna enorme da freguesia", que 
não dispunha de nenhum equipamento 
como o agora inaugurado. 

"Neste espaço tentamos, acima de 

JUNTA DE FREGUESIA 
DE FAFE PREOCUPADA 
COM SERVIÇOS DE 
DISTRIBUIÇÃO DOS CTT

A Junta de Freguesia de Fafe revelou 
estar preocupada com os serviços 

de distribuição dos CTT, uma vez que 
têm "existido inúmeras queixas relativa-
mente a este serviço, da parte da popula-
ção, causando muitos transtornos a todos 
os fafenses". 

Depois de reunir com o responsável 
pela distribuição da empresa, o presiden-
te da Junta de Freguesia de Fafe, Paulo 
Soares, disse ter-lhe sido garantido que 
"esse problema está a ficar resolvido". 

"Temos essa garantia da parte dos CTT 
já para este mês, que tudo funcione nova-
mente bem. Esperemos que sim e confia-
mos nisso", expressou, em comunicado.

 "Foi importante reunirmos com os 
CTT. A nossa posição é sempre na defesa 
da população e é isso que fazemos, pois 
têm havido muitas pessoas preocupadas 
com o seu correio, que muitas vezes chega 
às suas moradas fora de tempo, quer para 
fazer pagamentos, quer para tratar de si-
tuações do dia-a-dia", sustentou.
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tudo, congregar uma série de equipa-
mentos que permitam a qualquer famí-
lia, dos mais novos aos mais velhos, vir 
para aqui e ter entretenimento, que aqui 
possam passar o dia e conviver", frisou.

"Com esta obra, o nosso intuito é es-
sencialmente promover o convívio, as 
boas práticas desportivas e darmos às 
crianças de Quinchães um lugar para se 
divertirem", vincou.

Presente na inauguração, o presi-
dente da Câmara de Fafe, Raul Cunha, 
saudou a junta de freguesia pela obra, 
realizada ao abrigo do protocolo esta-
belecido com a autarquia, e a homena-
gem prestada ao padre Joaquim Ferreira, 
com a atribuição do seu nome ao parque. 

"Quinchães fez justiça ao perpetuar 
neste espaço a memória de um grande 
homem, uma personalidade da fregue-
sia que dedicou grande parte da sua 
vida a Quinchães. A junta de freguesia 
está de parabéns", concluiu o autarca. 

O espaço contou com a benção do 
pároco da freguesia, padre Luís Baeta, e 
animação dos escuteiros.

Em feriado de 15 de agosto, a inau-
guração reuniu a comunidade e propor-
cionou convívio e animação, com insu-
fláveis para os mais novos, e porco no 
espeto e bebida para todos.  

A obra representa um investimento 
de cerca de 50 mil euros. 

 NATACHA CUNHA 
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PIQUENIQUE DO 
DIA DOS AVÓS E NETOS 
JUNTOU MAIS DE 500 
IDOSOS E CRIANÇAS

M ais de 500 idosos e crianças assi-
nalaram, a 30 de julho, o Dia dos 

Avós e Netos, com um mega piquenique 
no Parque de Merendas de Pardelhas.

Jogos tradicionais e música popular 
animaram o piquenique e prolongaram 
o programa durante a tarde, para alegria 
dos avós e netos que participaram. 

Na visita ao espaço, o presidente da 
Câmara de Fafe, Raul Cunha, sublinhou a 
importância do momento por proporcio-
nar o convívio entre diferentes gerações.

“É já uma tradição, que se vem repe-
tindo ao longo dos anos. Não só os ido-
sos acabam por recolher a dinâmica e a 
alegria da juventude, como a juventude 
acaba por conviver com os seus avós e des-
frutar deste espaço aprazível, que vamos 
variando de ano para ano”, sublinhou.

 NATACHA CUNHA 

SOCIEDADE

INAUGURADO CENTRO PASTORAL 
SANTA EULÁLIA DE FAFE

A antiga Escola da Matriz, também 
conhecida como P3, deu lugar ao 
Centro Pastoral de Santa Eulália, 

inaugurado a 31 de julho com a bênção do 
Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga. 

O espaço recebeu obras de adaptação e 
pretende ser o centro da atividade pastoral 
na cidade de Fafe.

'SER SOLIDÁRIO' COM 
CANDIDATURAS ABERTAS 
DE 2 A 13 DE SETEMBRO

O Município de Fafe anunciou que vai 
promover, por mais um ano, o pro-

grama “Ser Solidário”, destinado a jovens 
que não concluíram o 12º ano, deixando 
no máximo três disciplinas em atraso, ou 
jovens que não tenham conseguido in-
gressar no ensino superior, com especial 
ênfase nos agregados carenciados.

As inscrições estão abertas de 2 a 13 de 
setembro, no serviço social do município.

O programa leva os jovens, de outu-
bro a maio, a exercerem diversas tarefas e 
atividades de apoio social, em associações, 
IPSS's, escolas, centros de saúde, juntas de 
freguesia e câmara municipal. O objetivo 
é possibilitar um primeiro contacto com o 
mundo profissional e promover a autono-
mia económica.

 NATACHA CUNHA 

ESCOLA DE FORNELOS QUER REABRIR 
COM MÉTODOS DE APRENDIZAGEM PIONEIROS E INOVADORES

A Escola de Fornelos ambiciona ser 
reativada no próximo ano leti-
vo, com um projeto pioneiro em 

Portugal, orientado pela Comunidade de 
Aprendizagem 7 Pétalas.

Apresentando-se como uma "Escola do 
Futuro", o projeto piloto aposta em méto-
dos pedagógicos inovadores centrados no 
desenvolvimento bio-integral do ser hu-
mano, tendo como princípios a Felicidade, 
a Sustentabilidade e a Cultura de Paz.

Segundo os responsáveis, esta escola 
diferencia-se por procurar o sucesso esco-
lar respeitando as características singula-
res de cada aluno. "Para isso, implementa 
um sistema colaborativo que se gere pelos 
ritmos e interesses de cada criança, que 
trabalha conteúdos relevantes em vez de 
disciplinas, que fomenta a criatividade, 

que utiliza as novas tecnologias e que pro-
move o contacto com a natureza e o mun-
do exterior humanizado. A escola tem ain-
da por base a participação da família e da 
comunidade envolvente", explicam.

"Contribuir para uma geração de cida-
dãos mais autónomos, conscientes e ínte-
gros, perseverantes, inovadores, solidários, 
livres e felizes é o objetivo", acrescentam.

O projeto assume-se como um convi-
te pedagógico flexível em que as '7 Pétalas' 
representam diferentes áreas de cresci-
mento: o bem-estar físico e desporto (não 
competitivo); a área cognitiva articulada de 
alto nível académico; a área social e multi-
cultural; as artes; a ecologia; as ciências 
aplicadas (produção e workshops) e o de-
senvolvimento pessoal.

Depois de ter merecido aprovação do 

Agrupamento de Escolas Montelongo, onde 
surge integrado, o projeto aguarda aprova-
ção do Ministério da Educação e ganha for-
ça no âmbito da autonomia e  flexibilidade 
curricular defendidos pelo Governo.

Segundo os responsáveis pelo projeto, 
cerca de vinte alunos estão já na lista de in-
teressados a integrar a turma, a maior par-
te proveniente de fora do concelho de Fafe, 
como Guimarães, Vizela, Braga, Barcelos e 
Póvoa de Varzim. "Algumas famílias mos-
traram mesmo interesse em virem para cá 
viver, pela oportunidade de educarem os 
seus filhos desta forma inovadora", reve-
lam ao Expresso de Fafe.

Os responsáveis sublinham que esta é 
uma escola pública para qualquer criança 
dos 3 aos 13 anos, mas alertam que "não é 
uma escola para qualquer pai, que deverá 
estar alinhado com os princípios aqui de-
fendidos".

O projeto é um dos setes do género a 
implementar em Portugal, com o impulso 
e orientação do especialista em educação 
Professor José Pacheco, que esteve recen-
temente em Fafe no âmbito do "Ciclo de 
Encontros FAFéDUCAÇÃO".

NATACHA CUNHA

Na inauguração, o moderador da Paró-
quia de Santa Eulália, padre José António 
Carneiro, assinalou este centro pastoral 
como de "inegável valia" e o "realizar de 
um sonho antigo", que vinha a ser sentido.

"Entre as mais de 700 crianças da cate-
quese, mais de 60 escuteiros e respetivas 
famílias, as dezenas de adultos que inte-

gram os movimentos da igreja, e demais 
paroquianos de Santa Eulália, somos mui-
tos os que beneficiamos deste novo espaço, 
agora benzido e inaugurado", frisou.

O novo espaço resulta da parceria as-
sinada entre a paróquia e a câmara, em 
fevereiro de 2012, para permuta do terreno 
adjacente à Igreja Matriz por este edifício 
da escola. O acordo foi na altura celebrado 
pelos então padres de Fafe João Fernando 
e Pedro Daniel Marques, e José Ribeiro, à 
época presidente da autarquia, que marca-
ram presença entre os convidados. 

No seu discurso, o Arcebispo de Braga, 
D. Jorge Ortiga salientou este espaço como 
"a afirmação do valor do bem comum", a 
prova de que "quando as instituições se 
encontram e conseguem dialogar, não ser 
mesquinhas nos seus interesses mas olhar 
para o que é o bem de todos, tudo se conse-
gue e tudo se realiza".

Também o presidente da Câmara de 
Fafe, Raul Cunha, expressou a satisfação 
da autarquia pelo concretizar do acordo e 
avançou que em breve a zona envolvente 
será requalificada, desde o cemitério mu-
nicipal até à Igreja Matriz.

NATACHA CUNHA
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RUBRICA DO EXPRESSO DE FAFE QUE PROCURA RESGATAR LENDAS, HISTÓRIAS E CULTOS DAS TERRAS DE FAFE.
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D e 19 a 21 de julho, o Eco Festival Ter-
ra Mãe esteve de regresso a Forne-

los, com um programa repleto de música 
e atividades que reforçaram o lema “Três 
dias para mudar o mundo, três dias para 
mudar de vida”.

Nesta 4ª edição, mais de quinze con-
certos espalharam boas energias em pal-
co, ao mesmo tempo que o alargado re-
cinto recebia oficinas, palestras e outras 
atividades de partilha de saberes, bem-

-estar, consciencialização ambiental e de-
senvolvimento pessoal e espiritual. 

Se por um lado se procurava sossegar a 
mente, por outro provocava-se um 'tsuna-

mi de consciências'. "Que o alimento seja 
a tua medicina", "a natureza é curandeira", 

"mãe terra estou a acordar" e "o amor une" 
foram algumas das mensagens a envolver 
quem percorresse o recinto. 

Manu Chao, o conhecido músico de 
temas como 'Clandestino' e 'Me Gustas 
Tu', surpreendendeu os festivaleiros, com 
um concerto de quase duas horas, na úl-
tima noite de festival, em que percorreu 
os seus principais êxitos musicais e apre-
sentou alguns temas novos, frente a uma 
plateia em delírio com a energia do mú-
sico. "Obrigada Fafe! Obrigada Terra Mãe" 
foram as palavras mais repetidas pelo ar-

"SANTIFICADO SEJA O NOME DO ROCK"

MANU CHAO SURPREENDEU 
FESTIVALEIROS DO 'TERRA MÃE'

tista francês, que pelo segundo ano con-
secutivo deixou-se encantar pelo espírito 
que caracteriza este eco-festival.

Para a organização, o festival tem-se 
superado a cada nova edição e esta "supe-
rou as expectativas, afirmando-se como 
a melhor de todas". Mais de 1.400 festi-
valeiros corresponderam ao espírito de 
entrega a três dias dedicados ao perfeito 
equilíbrio com a natureza, vindos de todo 
o país, mas também muitos de Espanha e 
ainda França, Itália, Alemanha, Holanda, 
Brasil, América e México. Duzentas ten-
das e sessenta caravanas lotaram o espaço, 
com a maioria a ficar os três dias.

Com o foco na lixo zero e na dimi-
nuição da pegada ecológica do evento, 
foi promovido um grupo de boleias, rea-
firmou-se a aposta na reciclagem e nos 
biocompostores, nas casas de banho se-
cas, nas infraestruturas criadas com rea-
proveitamento de materiais naturais, nas 
loiças de barro e na já icónica caneca de 
alumínio. O balanço apontou para me-
nos lixo, apesar do maior consumo.

O Eco Festival Terra Mãe é organi-
zado pelo Movimento Terra Mãe e pelo 
Movimento Amigos de Fornelos, com o 
apoio da Junta de Freguesia de Fornelos e 
do Município de Fafe.        

  NATACHA CUNHA 

O Festival Santo Rock esteve de re-
gresso a Santo Ovídio, a 26 e 27 de 

julho, para festejar dez anos de festival, 
organizado pela Associação Recreativa e 
Cultural de Santo Ovídio (ARCO). 

"É um marco muito importante para 
nós. Dez anos é um número  bonito. De 
ano para o ano estamos a melhorar, este 
ano apostamos mais e para nós foi a me-
lhor edição de sempre", afirmou Ricardo 
Silva ao Expresso de Fafe.

O ambiente vivido durante as duas 
noites dedicadas ao rock tem conquistado 
as bandas, que se sentem bem recebidas 
e gostam e querem vir cá atuar, avançou. 

Na primeira noite de festival subiu ao 
palco o projeto de rock experimental de 
Santo Tirso NU, os Mataee de Viana do 

Castelo, os fafenses Jepards a representar 
o rock da nossa terra, com muito público 
a assistir, e ainda o dj Highlander.

Já na segunda noite, o rock esteve 
garantido pelos The Parkinsons, origi-
nários de Coimbra/Londres, que propor-
cionaram o ponto alto do festival, pelos 
bracarenses The White Knights, o trio de 
Coimbra From Atomic e dj Pedro Conde.

O 'Santo Rock' contou ainda com a 
atuação do Clube de Música, um grupo 
de jovens de Celorico de Basto. O profes-
sor fafense José Duarte, mentor do grupo, 
terminou com um apelo para que "a or-
ganização mantenha a essência do rock, 
que faz falta, não se deixando cair nou-
tros estilos mais comercialmente aceites".

 NATACHA CUNHA 
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ANA PAULA PEREIRA 
NOMEADA PARA 
"GALA DOS AUTORES"

O livro "A Mania dos 7", da escritora 
fafense Ana Paula Pereira, está no-

meado para os 'Troféus Cordel D'Prata", 
nas categorias de melhor obra 2019 e me-
lhor ilustração, de Arlindo Lettuce.

As votações decorrem online, no site 
da editora, até 31 de agosto. Cada pessoa 
pode votar uma vez por dia. 

Os vencedores dos troféus serão co-
nhecidos na 1ª Gala dos Autores, que irá 
decorrer no Auditório Ruy de Carvalho, 
em Lisboa, a 21 de setembro.

O livro infantil conta a história de 
um menino de sete anos, que não queria 
fazer anos porque o sete era um número 
mágico.

 NATACHA CUNHA 

NOVOS GRAFFITIS NO PARQUE DA CIDADE
ENRIQUECEM "GALERIA A CÉU ABERTO"

A “galeria a céu aberto” do Parque da 
Cidade de Fafe está mais colorida, 

com os graffitis de dois novos artistas 
brasileiros — Clara Leff e Celso Campos 

— no âmbito de mais uma edição das Re-
sidências Artísticas do projeto Café Cul-
tural.

Clara Leff  fez um trabalho inspirado 
na figura feminina em relação à nature-
za, envolvendo-se depois com o mar que 
toma conta do restante mural. 

"Trago sempre personagens num rea-
lismo fantástico, em azul esverdeado pela 
simbologia da transformação. A mulher 

com um coração iluminado entre as 
mãos pretende transmitir que o amor ilu-
mina, que com o contacto com a nature-
za nos sintimos completos", explicou. 

Celso Campos deu continuidade ao 
mural, também com elementos da na-
tureza, do fundo do mar, chamando a 
atenção para a extinção das espécies. "É 
um apelo ao amor pela natureza, à cons-
ciência para a preservarmos", anotou. O 
artista brasileiro pintou ainda uma para-
gem de autocarro, junto à Escola Básica 
de Montelongo, num estilo mais abstrato, 
mas sempre com cor para "trazer alegria 

ao olhar e boa energia". 
Na apresentação dos novos murais, o 

vereador da Cultura da Câmara de Fafe, 
Pompeu Martins, revelou-se satisfeito pe-
los novos trabalhos, que vieram enrique-
cer o espaço, que é já um "chamativo no 
plano cultural e esperamos também no 
plano turístico”. O curador do projeto, Vi-
cente Coda, salientou a sinergia entre os 
artistas e revelou estar programada uma 
nova residência em setembro, com mais 
graffitis de um artista brasileiro e outro 
mexicano. 

NATACHA CUNHA

NATACHA CUNHA
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 NATAÇÃO: 
INÊS CASTRO
CONQUISTA 1º LUGAR 
NOS CAMPEONATOS 
NACIONAIS

A nadadora fafense Inês Castro esteve 
em destaque no Open de Portugal/

Campeonatos Nacionais de Absolutos, 
ao conquistar o 1º lugar júnior nos 
200 metros bruços, na competição que 
decorreu de 1 a 4 de agosto, no Funchal.

A equipa absoluta de natação da 
Associação Desportiva de Fafe esteve 
entre os melhores, ao conseguir a 
presença em três finais, anunciou o clube.

Inês Castro conseguiu também 
apurar-se para a Final A nos 100 metros 
Bruços, obtendo o 4º lugar júnior, 9º do 
Open. Nos 50 metros bruços foi 9ª júnior 
e 27ª do Open e nos 200 metros estilos 
apurou-se para a Final B e obteve a 9ª 
posição júnior, 19º do Open. 

A prova marcou o final da época 
competitiva da natação. Os "tubarões 
amarelos" vão agora recuperar forças para 
a próxima época, que inicia oficialmente 
a 9 de setembro.

ATLETAS DA CERCIFAF SAGRAM-SE CAMPEÕES 
EUROPEUS COM 11 MEDALHAS NA FINLÂNDIA

O s atletas da Cercifaf João Ma-
chado, Luís Gonçalves e Jen-
nifer Nogueira estiveram em 

destaque no Campeonato Europeu para 
Atletas com Síndrome de Down, que de-
correu de 26 a 28 de julho, em Tampere, 
Finlândia.

Os três atletas integraram a Seleção 
Nacional de Atletismo ANDDI/FPA, que 
alcançou na Finlândia o seu quinto títu-
lo europeu, arrecadando um total de 37 
medalhas — 12 de ouro, 17 de prata e 8 
de bronze.

Os atletas fafenses foram responsá-
veis pela conquista de onze das trinta e 
sete medalhas conquistadas pela seleção 
lusa de atletismo.

João Machado trouxe para Fafe um 
total de cinco medalhas, com o título 
de campeão europeu no lançamento do 
peso (com 10.16, igualando o já seu re-
corde da europa),e na estafeta masculina 
4×400 metros (com 5.32.84), a que somou 
o título de vice-campeão europeu, com 
a medalha de prata no lançamento do 

disco (com 20.89), no triatlo (com 2230 
pontos) e no salto em comprimento (com 
3.93m).

Luís Gonçalves conquistou três me-
dalhas: o ouro nos 100 metros (com 
14.18) e na estafeta masculina 4×400 me-
tros (com 5.32.84), e a prata nos 200 me-
tros (com 37.31).

Jennifer Nogueira também alcançou 
três medalhas: a prata nas estafetas fe-
mininas 4×100 (com 1.26.68) e 4×400 
(com 8.15.86), e o bronze nos 1500 metros 

(com 10.27.07). 
Os atletas estiveram acompanhados 

pelo seu treinador João Roque.
Segundo a ANDDI Portugal, a sele-

ção nacional sofreu uma “grande decep-
ção” no primeiro dia de competição, ao 
ver desclassificada a estafeta dos 4x100m 
masculina composta por João Machado, 
Nelson Silva, Nuno Fernandes e Luís 
Gonçalves que, mais uma vez, iria bater o 
Recorde do Mundo com a marca de 59.22.
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ATLETAS FAFENSES CAMPEÕES DO MUNDO DE KARATÉ
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S ete nomes da Associação de Karaté de Fafe (AKFAFE) estiveram entre a comitiva 
portuguesa que, de 15 a 22 de julho, marcou presença no 13º Campeonato do 

Mundo de Karaté da SKIF, que decorreu na República Checa, destacando-se entre os 
1274 competidores de 49 países, com “resultados históricos”.

Gabriela Durães sagrou-se campeã do mundo em kata individual cadete feminino; 
Andreia Rodrigues sagrou-se vice-campeã, em kata individual júnior feminino; e 
Margarida Martins obteve um 4º lugar com sabor a bronze, com a mesma classificação 
da 3ª classificada. Em kata equipa juniores feminino, Andreia Rodrigues e Margarida 
Martins, subiram ao lugar mais alto do pódio, com o ouro. Sérgio Moniz conquistou 
a medalha de bronze, em kumite júnior masculino. Esteve ainda em competição 
Maurício Domingues,  a selecionadora Sónia Marinho e o árbitro Jorge Gomes. 

D ois atletas do Centro Budo de Fafe sagraram-se campeões do mundo, e um 
vice-campeão, no Campeonato do Mundo da Shotokan Karate International 

Federation (SKIF), que teve lugar em Hradec Kralove, República Checa, entre os dias 
15 e 21 de julho.

João Rodrigues (Júnior) sagrou-se Campeão Mundial por equipa na disciplina de 
Kumite (combate); Diogo Leite (Júnior), também conseguiu levar o nome de Portugal 
ao topo, sagrando-se campeão mundial por equipa na disciplina de Kata (técnica/
forma). Fábio Gonçalves (Sénior), numa “categoria extremamente difícil” (-75Kg), 
sublinha o CBF, na disciplina de Kumite, sagrou-se vice-campeão.

Entre a comitiva portuguesa, composta por 35 atletas de todos os país, estiveram 
ainda os atletas do CBF João Neiva, João Peixoto, Lucas Fernandes e Luís Fernandes.
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CROSSÓDROMO DE ARÕES ACOLHEU PROVA 
DO CAMPEONATO NACIONAL DE SUPERCROSS 

DESPORTO

AD FAFE INICIA NOVA ÉPOCA COM O FOCO NA VITÓRIA

Nogueira, em declarações à AD Fafe TV, 
fez o balanço da pré-época, anotando 
que estas vitórias dão alento para o cam-
peonato. 

"Os processos que temos de assimilar 
demoram o seu tempo, mas desde o iní-
cio da época para este momento estamos 
melhores, estamos mais capazes, e com 
isso os resultados estão a aparecer deriva-
do do que estamos a pôr em treino e em 
jogo", considerou. 

Recorde-se que, na apresentação do 
plantel à comunicação social, o novo trei-

nador Ricardo Silva traçou como objetivo 
colocar a equipa a jogar bem, sempre com 
o pensamento na vitória. Para o técnico, 

"as expectativas estão sempre altas quan-
do se treina o Fafe, sobretudo depois da 
época passada" e, por isso, o foco estará 
no trabalho diário e no jogo a jogo.

Depois do arranque na Póvoa de La-
nhoso, segue-se a receção ao Pedras Sal-
gadas, dia 25, e a deslocação ao SC Braga 

“B”, a 1 de setembro.
 NATACHA CUNHA 

A Associação Desportiva de Fafe 
vai dar início à época desporti-
va 2019/2020, no domingo, 18 

de agosto, na Póvoa de Lanhoso, frente 
ao SC Maria da Fonte. 

O grupo, que vai disputar a série A do 
Campeonato de Portugal, vem de uma 
pré-época maioritariamente marcada 
por vitórias, com destaque para o jogo de 
apresentação aos sócios e simpatizantes 
do clube, no qual a equipa Justiceira levou 
de vencida o FC Felgueiras 1932'.

No final do encontro, o jogador Tiago 
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beu, pela 18ª vez, a caravana 
do Campeonato Nacional de 

Supercross, para a quarta e penúltima 
ronda, que se revelou decisiva para as 
aspirações dos pilotos, avançou a orga-
nização. 

“Como é hábito, viveu-se uma intensa 
noite de supercross, onde o melhor foi 
pela terceira vez consecutiva Paulo Al-
berto, que continua a perseguir o título 
na categoria”, refere a Federação de Mo-
tociclismo de Portugal (FMP), em comu-
nicado.

O piloto, que fechou sempre na fren-
te as 19 voltas realizadas aos 600 metros 
de pista, aproximou-se assim um pouco 
mais do topo da classificação do campeo-
nato, que será decidido apenas na noite 
de 17 de agosto, na derradeira ronda do 
ano a realizar em Lustosa/Lousada.

A noite de Arões consagrou já Diogo 
Graça como campeão nacional SX2 2019.
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Justiceiros conquistam
 Troféu Paixão Aurinegra

A Associação Desportiva de Fafe con-
quistou o Troféu Paixão Aurinegra, ao ven-
cer o Sport Clube Baira-mar, por 0-2. 

Este ano o troféu homenageou Sérgio 
Loureiro, antigo dirigente do clube, faleci-
do no ano passado. Os golos dos Justiceiros 
foram apontados por Malik e por João Vic-
tor, ambos no segundo tempo da partida.
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MULTICULTURALIDADE REINOU 
EM NOITE DE MOSTRA INTERNACIONAL DE FOLCLORE

A Praça 25 de Abril foi palco, na 
noite de 7 de agosto, de uma 
Mostra Internacional de Fol-

clore, organizada pela Câmara de Fafe, 
em parceria com o Rancho Folclórico 
da Corredoura.

Benim, Filipinas, Canárias, Repú-
blica Checa e Sérvia foram os países 
que se fizeram representar na inicia-
tiva, na Arcada, proporcionando uma 
viagem pelo folclore do mundo.

Cinco grupos folclóricos transpor-
taram o público para o seu país, através 
da mostra de tradições, usos e costu-
mes em palco.

O grupo “Folclore Ensemble BACA” 
veio da República Checa e foi o pri-
meiro a pisar o palco, com danças ao 
som de violinos, contrabaixo, clarine-
te e xilofone. O grupo “WislaBallet! 
National! du! Bénin” trouxe os ritmos 
africanos quentes e frenéticos, marca-

dos pelos seus rituais culturais carac-
terísticos. Da Ásia chegaram os filipi-
nos “PhilCAS of BC”, com os leques e 
as cores vivas dos trajes a darem vida 
ao palco. O “Group Elektroporvelan” 
representou a Sérvia, com danças rápi-
das e alegres. A Espanha não ficou de 
fora, e coube à “Agrupacion Folclórica 
Guantejana – Tenerife”, das Canárias, 
a fechar a noite.

A Mostra Internacional de Folclore 
deu a conhecer a riqueza cultural de 
diferentes países, numa noite de cultu-
ra e tradição em que foi a multicultu-
ralidade a reinar, através da música, cor 
e movimento. O espetáculo repetiu-se 
em Guimarães, com o castelo como 
pano de fundo, no “Fest’In Folk Corre-
doura”.

Assista às atuações no nosso site 
www.expressodefafe.pt. 
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