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OPINIÃO

Medicina Familiar que os acompanha nas 
Unidades de Saúde e Centros de Saúde, os 
Enfermeiros os Técnicos na área da saúde. 
Até os próprios assistentes operacionais e 
assistentes técnicos que, com a sua dedi-
cação, ajuda e acompanhamento, deixam 
a mensagem de que os doentes não estão 
sós e que vale a pena continuar e lutar pela 
vida. Reconheça-se também que os pró-
prios doentes têm dado ouvidos ao que a 
Fundação Portuguesa de Cardiologia tem 
divulgado e tem promovido. Mas será que 
são todos? 

Será que o coração dos portugueses 
tem estado a melhorar de uma maneira 
tão boa? Parece que não. 

Quando, nas taxas de mortalidade, 
desagregamos por grupos etários verifica-
mos que a DCV, a DIC e a DCV têm vindo 
a diminuir graças aos que têm mais de 65 
anos. São eles que têm vindo de uma forma 
sustentada a diminuir as taxas de mortali-
dade. A mortalidade por doenças do apa-
relho circulatório e Doença Isquémica do 
Coração, na geração dos que têm menos de 

TAXA DE 
MORTALIDADE 
POR DOENÇA 
CARDIOVASCULAR: 
DIMINUIÇÃO 
OU ILUSÃO?

Q uando olhamos para os números de 
mortalidade ficamos muito satisfei-

tos quando vemos as doenças do aparelho 
circulatório (DAC) nos últimos anos a di-
minuir. A diminuir estão também as doen-
ças mais frequentes neste grupo, nomea-
damente as Doenças Cerebrovasculares 
(DCV) e a Doença Isquémica do Coração 
(DIC).

 
Portugal está a envelhecer. 
A proporção de indivíduos com 65 e 

mais anos é desde 2001 superior à propor-
ção de indivíduos com menos de 15 anos 
de idade. Também ficamos orgulhosos por 
saber que a esperança de vida dos portu-
gueses tem vindo a aumentar. Os homens, 
à nascença, esperam viver em média até 
aos 77,8 anos e as mulheres até aos 83,4 
anos.

 
Estes números refletem um esforço de 

todos os que para ele contribuem. Os mé-
dicos que os recebem nas urgências hospi-
talares e os mantêm vivos a todo o custo. A 

21 e 22 de dezembro
LAST CHRISTMAS

Classificação: M/12
Género: COMÉDIA DRAMÁTICA

7 e 6 de dezembro
ÓRFÃOS DE BROOKLYN

Classificação: M/16
Género: DRAMA/CRIME

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

Preço do bilhete: 3€
 SALA Manoel de Oliveira

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 11H00 E 15H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

 LUÍS NEGRÃO  

Assessor Médico da 
Fundação Portuguesa de Cardiologia

14 e 15 de dezembro
FROZEN II: 

O REINO DO GELO
Classificação: M/6

Género: ANIMAÇÃO/AVENTURA

28 e 29 de dezembro
KNIVES OUT: 

TODOS SÃO SUSPEITOS
Classificação: M/12

Género: DRAMA, COMÉDIA, POLICIAL

65 anos, tem vindo a aumentar. A Doença 
Cerebrovascular (a trombose) apresenta na 
população com menos de 65 anos uma dis-
creta descida nos últimos anos. O enfarte 
agudo do miocárdio, ou o que popular-
mente se designa por ataque cardíaco, tem 
vindo a aumentar em Portugal.

 
Ao longo dos seus 40 anos de existên-

cia, a missão da Fundação Portuguesa 
de Cardiologia tem sido a de sensibilizar 
a população para as várias doenças que 
afetam o coração e contribuir para redu-
zir a prevalência destas mesmas doenças. 
Acreditamos que o nosso papel tem sido 
fundamental para aumentar a literacia 
na área da saúde e que todas as iniciativas 
educacionais que temos vindo a promover 
ao longo destas quatro décadas tem con-
tribuído para melhorar a qualidade de vida 
dos portugueses. Simultaneamente, o tra-
balho desenvolvido ao nível da formação 
científica, junto de profissionais de saúde, 
tem permitido colocar Portugal na van-
guarda do tratamento das doenças cardio-
vasculares.

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€
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FAFE 
EXPÕEM TRADICIONAL PRESÉPIO DE NATAL

BVFAFE LANÇAM
CALENDÁRIO SOLIDÁRIO

A Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Fafe lançou um calendário 

solidário, para o ano de 2020.
Os doze meses do ano são ilustrados com 

fotografias do quartel e da corporação em 
situações reais de socorro, que têm marcado o 
dia a dia dos bombeiros no desempenho da sua 
missão. Para além do retrato do "trabalho dos 
nossos heróis ao longo dos 365 dias do ano", há 
também espaço para momentos de celebração, 
como o aniversário da associação, em abril, ou 
a participação na procissão em honra de Nossa 
Senhora de Antime, no mês de julho.

Os calendários podem ser adquiridos 
na secretaria e central da corporação, e em 
supermercados aderentes pela mão de jovens 
bombeiros, cadetes e infantes. 

"Ajude-nos a ajudar!", apelam os BVFafe. 

O s Bombeiros Voluntários 
de Fafe inauguraram, na 
manhã de 1 de dezembro, o 

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

O momento contou com a presen-
ça do presidente da associação, Pedro 
Frazão, do comandante da corporação, 
Paulo Ferreira, e de um grupo de ‘pe-
quenos’ futuros bombeiros, entre ou-
tros elementos de corporação e amigos 
da família bombeirística.

“Mais uma vez, o Chefe nº 42, Luís 
Gonçalves, e a bombeira nº 35, Paula 
Antunes, meteram as mãos à obra e 
construíram um belíssimo exemplar, 
que estará patente no parque de viatu-
ras, do quartel dos BVF, junto à Central, 
até final do próximo mês de janeiro”, 
avançam.

A população está assim convidada 
a visitar o quartel e a apoiar os BVF, 
depositando um donativo na tômbola 
instalada junto ao presépio ou tornan-
do-se sócio da Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários de Fafe.

NATACHA CUNHA

NATACHA CUNHA
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ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL 
APELA A COMPRAS 
NO COMÉRCIO LOCAL

A Associação Empresarial de Fafe, 
parceira do Município de Fafe na 

organização da "Fafe Cidade Natal", reve-
lou ao Expresso de Fafe estar com "altas 
expectativas" relativamente à epoca nata-
lícia, reforçando o apelo aos fafenses para 
que comprem no comércio local.

"No ano passado tivemos uma boa ex-
periência desta parceria mais estreita do 
que vinha a ser habitual. Revelou-se mui-
to positiva, este ano mantém-se e espero 
que perdure, porque unidos conseguimos 
fazer mais e melhor", defendeu José Luís 
Barros, em representação da Associação 
Empresarial de Fafe.

A expectativa, sublinhou, é que "as 
pessoas revejam na nossa cidade uma ci-
dade atrativa, com espírito natalício", este 
ano com "melhoramentos no que toca às 
iluminações". 

"A cidade está bonita e agradável. Que-
remos que as pessoas frequentem mais o 
centro da cidade e façam também as suas 
compras no comércio tradicional, nos 
nossos comerciantes, os fafenses que dão 
vida a esta cidade", concluiu.

MAGIA DO NATAL 
ENVOLVE A CIDADE DE FAFE

A cidade de Fafe deixou-se invadir 
pelo espírito natalício, no sábado, 
30 de novembro, com o arranque 

do programa "Fafe Cidade Natal 2019".
Várias famílias juntaram-se no centro 

da cidade, para dar as boas vindas ao Pai 
Natal e assistir à inauguração da ilumina-
ção alusiva à época.

O velhinho das barbas brancas, acom-
panhado pela Mãe Natal, chegou à boleia 
dos bombeiros de Fafe e foi recebido com 
muito entusiasmo pelos mais pequenos. 

Instalado por estes dias numa casa de 
madeira, na por esta altura designada "Pra-
ça da Fantasia", junto à sede da Associação 
Empresarial de Fafe, o Pai Natal distribuiu 
carinho, rebuçados e balões, recebeu car-
tas e ouviu os pedidos das crianças, que 
fizeram fila para um retrato natalício para 
mais tarde recordar.

Nessa mesma tarde, Fafe iluminou-se 
para receber o Natal. Uma árvore com 
cerca de 20 metros, complementada com 
diversas decorações alusivas à época, espa-
lhadas pelas principais ruas e rotundas da 
cidade, trouxeram à cidade uma cor espe-
cial, envolvendo-a num "ambiente mágico". 

A Academia de Dança do Grupo 
Nun'Álvares integrou a animação da tarde, 
com a performance “As mil cores da árvore 
de Natal”, no Multiusos de Fafe.

A "Praça da Fantasia" será este mês o 
epicentro da animação de "Fafe Cidade 
Natal", com atividades para todas as idades. 

Esta quarta-feira, mais de 1.000 crian-
ças das várias escolas do concelho foram 
até ao centro da cidade 'acordar' o Pai Na-
tal, numa divertida e animada.

No fim de semana de 14 e 15 de dezem-
bro, o centro da cidade recebe um Mercado 
Solidário, pelas associações do concelho.

O Mercado de Natal mantém-se como 
“forte aposta" do programa, de 18 a 22 de 
dezembro, com a exposição de diversos 
produtos locais e apresentação de vários 
espetáculos. Destaque, na manhã de dia 18, 
para a apresentação do projeto comunitá-
rio “A Nossa Coroa de Natal”, que desafiou 
as freguesias a afirmar a sua identidade na 
decoração de uma coroa alusiva ao Natal.

Durante os cinco dias do Mercado de 
Natal, o município espera a presença de 
mais de 1.000 crianças nas várias ativida-
des, que vão desde as oficinas de artes (li-
teratura, pintura, teatro, música, dança) a 
espetáculos de ilusionismo, malabarismo, 
música, teatro e dança, bem como sessões 
de cinema com o tão esperado filme “Fro-
zen 2”. Há ainda espaço para o ‘Baile de 
Natal para Todas as Idades’, em parceria 
do Projeto UNIR da Delegação de Fafe da 
Cruz Vermelha, na tarde do dia 19, e o es-
petáculo “Pure Imagination”, inspirado no 

filme-musical "Willy Wonka e a Fábrica de 
Chocolate, pela Orchestra Club. 

Os Encontros de Coros, com a par-
ticipação de vários grupos do concelho, 
animam o Mercado de Natal na quarta e 
quinta-feira, a partir das 21h00.

Na manhã de 21 de dezembro, a Praça 
25 de Abril recebe o 5º Encontro de Pais 
Natal, promovido pelos Restauradores 
da Granja, ARCO – Santo Ovídio, Cerci-
faf, União Desportiva Amigos da Roda de 
Quinchães, ARO 27 e Leões do Ferro.

A Orquestra de Fafe encerra o Mercado 
de Natal, no domingo, a partir das 17h00.

Para 2020, está já agendado o Concerto 
de Ano Novo da Orquestra do Norte, no 
Teatro Cinema, a 4 de janeiro; o tradicional 
Encontro de Reis das Escolas, no Multiu-
sos, dia 10, e o Encontro de Cantadores de 
Reis das Freguesias, dia 12, com início em 
vários locais da cidade e final no Multiusos.

"Esperamos que os fafenses gostem e, 
como à semelhança de outros anos, pos-
sam vir até à cidade fazer as suas compras 
no comércio tradicional, tirar as habituais 
fotografias e desfrutar do programa de 
animação que preparámos", afirma o ve-
reador da Cultura, Pompeu Martins, em 
jeito de convite, convicto de que será uma 
celebração "alegre e animada".  

"A Fafe Cidade Natal é um projeto ga-
nhador e estou certo de que fará com que 
todos possam partilhar esta quadra de 
uma forma muito feliz”, remata. 

NATACHA CUNHA

 NATACHA CUNHA 

Fafe é 'Cidade Natal' 
até 12 de janeiro
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JUNTA DE FREGUESIA
DE FAFE DISTINGUE 
MÉRITO FAFENSE 

A Biblioteca Municipal de Fafe acolhe, 
sexta-feira, 6 de dezembro, a cerimó-

nia de entrega de 'Medalhas de Mérito da 
Freguesia de Fafe', promovida pelo segun-
do ano consecutivo pela Junta de Fafe. 

A iniciativa está marcada para as 
21h00 e vai distinguir personalidades 
fafenses que se tenham destacado em 
diversas áreas — desportivas, culturais e 
sociais — premiando o esforço, mérito e 
dedicação daqueles que elevam o nome 
da freguesia de Fafe.

O presidente Paulo Soares convida 
todos os fafenses a marcarem presença, 
numa "festa que é de todos" e que ante-
vê "simples, bonita e cheia de brilho". "Há 
muita gente de valor nesta freguesia e 
ainda bem. É algo que nos orgulha imen-
so",  partilha, citado em comunicado.

Recorde-se que, no ano passado, fo-
ram quinze os distinguidos, em quinze 
categorias, numa cerimónia que culmi-
nou com o cântico do Hino de Fafe.

FAFENSES DOARAM 11,8 TONELADAS 
DE ALIMENTOS AO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME 

O Banco Alimentar contra a 
Fome angariou 11.845 toneladas 
de alimentos em Fafe, durante 

a campanha "#Fazes Falta", promovida a 30 
de novembro e 1 de dezembro. 

Os voluntários estiveram distribuídos 
por oito superfícies comerciais do concelho, 
convidando quem foi às compras a partilhar 
alimentos com quem mais precisa. 

"Os portugueses, e os cidadãos do dis-
trito de Braga em particular, responderam 
com grande generosidade a estes apelos, 
com a doação de bens alimentares e de 
tempo", partilham em comunicado.

Segundo a associação, os alimentos 
angariados vão ser distribuídos às Institui-

ções Privadas de Solidariedade Social pre-
viamente selecionadas e acompanhadas ao 
longo de todo o ano pelo Banco Alimentar 
de Braga. No concelho de Fafe, os alimen-
tos são distribuídos mensalmente pela 
COOPfafe, que é responsável pela distri-
buição mensal do cabaz alimentar, e pelo 
Centro Social de Medelo.

O Banco Alimentar agradece aos “doa-
dores dos alimentos e voluntários que co-
laboraram na recolha, transporte, triagem 
e armazenamento dos produtos doados 
pelos cidadãos, mas também, e não menos 
importantes, os vários beneméritos, parti-
culares, empresas e instituições/entidades 
que, ao longo de todo ano, tornam possível, 

com a doação de bens e serviços”.
A nível distrital, a recolha envolveu cer-

ca de 3.500 voluntários, em 108 supermer-
cados, e resultou em 156 toneladas de ali-
mentos. Em 2018, a delegação de Braga do 
Banco Alimentar apoiou 64.800 pessoas, 
com 2.392 toneladas de alimentos.

Até 8 de dezembro, decorre ainda a 
Campanha de Doação Online - através do 
site www.alimentestaideia.pt - e a Campa-
nha "Ajuda Vale" - nas lojas das várias ca-
deias de supermercados e hipermercados, 
que permite a recolha de alimentos sob 
a forma de cupões-vale que representam 
produtos básicos, como o azeite, óleo, leite, 
salsichas e atum.                          NATACHA CUNHA

NOVOS MEMBROS 
DA CRUZ VERMELHA 
FAZEM JURAMENTO

A Cruz Vermelha de Fafe realiza na 
quinta-feira, 7 de dezembro, a ce-

rimónia de Juramento de Compromisso 
dos novos Membros Associados Ativos — 
Emergência, na sede da delegação. 

Para além do ato solene de juramento 
de compromisso, a cerimónia, com início 
marcado pelas 16h00, vai contar com a 
imposição de condecorações, uma alo-
cução de homenagem ao voluntariado e 
sobre a efeméride, bem como a habitual 
leitura dos princípios fundamentais da 
Cruz Vermelha Portuguesa. 

O momento termina com um verde 
de honra de confraternização. 

 NATACHA CUNHA 

TREZE CPCJ'S DO DISTRITO UNIRAM-SE 
EM SARAU SOLIDÁRIO PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS

A s Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens de treze mu-
nicípios do distrito de Braga uni-

ram-se, na noite de 22 de novembro, num 
sarau solidário de celebração do 30º ani-
versário da Convenção Internacional dos 
Direitos das Crianças.

"Juntos pelos Direitos de TODAS as 
Crianças" deu mote à iniciativa, no Mul-
tiusos de Fafe, que resultou na angariação 
de 2.750 euros para as crianças de Itoculo, 
em Moçambique.

O espectáculo contou com a participa-
ção de cerca de 400 crianças, dos 3 aos 18 
anos, que trouxeram a palco peças musi-

cais, teatro, dança, declamação de poesia 
e arte circense. O sarau terminou com 
todas as crianças, CPCJ’s e municípios par-
ticipantes, a cantar o “Hino da CPCJ”, com 
melodia e letra criada pelos alunos e pro-
fessores Cristina Cunha e Tiago Ferreira 
da Academia de Música José Atalaya.

No final, Esmeralda Dantas, presidente 
da CPCJ de Fafe, deixou um agradecimen-
to a todos quantos "encheram o Multiusos 
de Fafe e tornaram esta noite mágica para 
todas as crianças presentes". 

"Estamos todos de parabéns. Merece-
mos uma grande salva de palmas", expres-
sou, mostrando-se feliz pelo empenho de 

todos neste "maravilhoso espetáculo". 
Fernanda Almeida, em representação 

da presidente da Comissão Nacional de 
Promoção dos Direitos e Proteção dos Di-
reitos e Jovens, disse ser "um orgulho" as-
sociar-se a um evento que "é um exemplo 
de como as crianças têm direito à sua co-
munidade". 

"Treze comissões, treze municípios, 
uniram-se em prole de um bem maior, que 
é a solidariedade. Todas as crianças têm o 
direito a serem crianças e todos os direitos 
são importantes, por isso bem haja a todos", 
concluiu.  

   NATACHA CUNHA
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BLOCO DE ESQUERDA QUER MEDIDAS 
PARA TRAVAR POLUIÇÃO NO RIO VIZELA

A CDU está a reunir assinaturas 
para entregar à Câmara de Fafe, 
recomendando que sejam criadas 

condições para que o edifício da Escola do 
Santo seja “usado no interesse de todos, 
preferencialmente por uma instituição 
pública”, e não entregue a uma associação 
privada.

“Num edifício de todos, um serviço para 
todos” é o mote da iniciativa da CDU, que 
sugere que o espaço seja usado para a Con-
servatória do Registo Civil, Segurança So-
cial, loja do cidadão ou junta de freguesia.

“O edifício da ‘Escola do Santo Velho’ é 

propriedade do Município de Fafe. Como 
tal, deve ser posto ao serviço da sua popu-
lação”, defende a CDU, em comunicado, 
lamentando que a Câmara de Fafe tenha 

“intenção de entregar o que é de todos a 
uma associação privada”.

Para a CDU, “um edifício tão bem loca-
lizado e com boas instalações não se pode 
desperdiçar nem entregar ao desbarato”, 
entendendo ser “obrigação da câmara cui-
dar do que é nosso”.

“A intenção demonstrada pela Câmara 
Municipal em 2008, e agora repetida, para 
além de mal justificada, nunca foi regula-

mentada. Não há razões para que um edi-
fício público seja posto ao serviço de uma 
instituição do ensino privado”, consideram.

A CDU avança estar a fazer iniciativas 
de recolha de assinaturas um pouco por 
todo o concelho, para além da petição pú-
blica online.

Recorde-se que a Escola do Santo foi 
desativada no final do último ano letivo, 
com a requalificação do agora designado 
Centro Educativo Professor Carlos Teixei-
ra, que passou a acolher também alunos do 
1º ciclo.

     NATACHA CUNHA 

N a sequência de mais um episó-
dio de poluição no Rio Vizela, 
ocorrida a 17 de novembro, jun-

to à Barragem da Queimadela, em Fafe, o 
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 
questionou o Governo, para saber que me-
didas vai tomar para punir os responsáveis 
pela descarga e para garantir que a situação 
não se repetirá.

No documento entregue na Assem-
bleia da República, subscrito pelos depu-

CDU REÚNE ASSINATURAS EM DEFESA 
DA ESCOLA DO SANTO PARA USO PÚBLICO

tados eleitos pelo circulo eleitoral de Braga, 
José Maria Cardoso e Alexandra Vieira, o 
Bloco afirma que “não é aceitável que um 
rio já fustigado por crimes ambientais, lhe 
seja acrescentado mais este crime, numa 
zona de uma importância natural para o 
concelho de Fafe”.

O Bloco de Esquerda considera “urgen-
te a ação de inspeção sobre o acontecido e 
uma punição exemplar para os responsá-
veis por este atentado”, bem como “garantir 
uma fiscalização apropriada para que estas 
descargas não se repitam”.

“A existência de uma zona de lazer jun-
to ao rio e parque de campismo levanta a 
necessidade de monitorizar a qualidade da 
água do rio, para assegurar que não exis-

te qualquer perigo para a saúde pública”, 
acrescentam os deputados bloquistas.

O Bloco de Esquerda quer, por isso, "co-
nhecer que medidas o Ministério do Am-
biente e da Ação Climática  assumiu ou vai 
assumir, eventualmente em articulação 
com o Município de Fafe  para por cobro às 
descargas poluidoras e garantir a boa qua-
lidade do Rio Vizela".  

Novo episódio motiva queixa à GNR
O cidadão de Travassós Gil Soares de-

nunciou, no início de dezembro, um novo 
episódio de poluição no rio Vizela, que o 
motivou a apresentar queixa às autoridades. 

"Mais uma vez apareceram focos de 
poluição num dia em que a corrente do rio 
era forte e nem assim 'apagou' os resíduos", 
partilhou nas redes sociais, onde tem dado 
voz à causa. 

"Faço-o por amor à minha terra e àque-
le espaço natural", garante, lamentando 
que a poluição manche "um espaço natural 
único e o nosso orgulho fafense". 

"Todos temos de ser "Guardiões do Vi-
zela", defende.

VÍTOR TEIXEIRA 
ELEITO SECRETÁRIO 
DA COMISSÃO POLÍTICA 
DISTRITAL DO ALIANÇA

F afe está representado na direção da 
distrital de Braga do Partido Alian-

ça, que foi eleita a 23 de novembro. 
Vítor Teixeira foi eleito secretário da 

comissão política distrital ao integrar 
a lista que que mereceu o voto de "uma 
esmagadora maioria dos militantes", 
anunciam em comunicado. 

A lista compromete-se a "aproximar 
o partido das pessoas, consolidando os 
valores fundadores do partido, Persona-
lismo, liberalismo e Humanismo".

A comissão instaladora do partido 
avança estar previsto um roteiro pelos 14 
concelhos do distrito, "procurando per-
ceber os principais problemas das suas 
populações, tendo em vista a preparação 
das autárquicas 2021".

TARIFÁRIO DOS
RESÍDUOS URBANOS 
MANTÉM-SE EM 2020

O tarifário do serviço de recolha de re-
síduos urbanos no concelho de Fafe 

vai manter-se em 2020, por deliberação 
unânime do executivo municipal. 

O assunto mereceu ainda assim deba-
te em reunião de câmara, com o vereador 
Antero Barbosa, do Fafe Sempre, a questio-
nar a eficácia na cobrança das tarifas, face 
a um "número reduzido de faltosos", de-
fendendo que não podem haver injustiças, 
sendo necessário "enveredar esforços para 
resolver a situação". 

O vereador responsável pelo pelouro, 
Parcídio Summavielle, reconheceu o pro-
blema, assumindo que pode recorrer-se à 
execução fiscal, "mas não é muito fácil". 

Helena Lemos, vereadora do Fafe Sem-
pre, que já titulou o pelouro, reforçou a 
questão, solicitando o número de clientes e 
valores em dívida, defendendo ainda uma 
revisão ao regulamento em 2020, no que 
diz respeito à divisão de escalões. 
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de Monte da Pena, de Arões/Golães, à va-
riante da EN 206, que liga Fafe a Guimarães, 
era uma reivindicação antiga da população 
e empresários locais. A obra representa um 
investimento de cerca de dois milhões de 
euros, suportados pelo município.

No debate do orçamento, o PSD subli-
nhou a necessidade de agora se desenvol-
verem as acessibilidades a esta zona indus-
trial, principalmente na parte de Golães, 
que, entende, foi prejudicada face às aces-
sibilidades da freguesia vizinha.  

NATACHA CUNHA

O  nó de Arões deverá abrir ao trân-
sito ainda este ano, avançou o pre-

sidente da Câmara de Fafe, na assembleia 
municipal de final de novembro. "Está pra-
ticamente pronto. Provavelmente ficará 
aberto ao trânsito ainda este ano", afirmou.

O edil elencava as obras que se inicia-
ram no mandato anterior e que estão agora 
em fase de concretização, no momento de 
apreciação do Orçamento Municipal de 
2020, que foi aprovado por maioria.

Recorde-se que a nova infraestrutura 
rodoviária, que vai ligar a Zona Industrial 

DESEMPREGO SEGUE 
TENDÊNCIA DE QUEDA EM FAFE

S  egundo as últimas estatísticas do 
Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), Fafe registou, no final 
de outubro, menos 302 desempregados 
face a igual período de 2018.

Relativamente a setembro último, os 
dados de outubro revelam também uma 
queda — ainda que ligeira, de 19 inscritos 

— o que faz regressar a tendência de des-
cida do desemprego, depois de um ligeiro 
aumento em agosto e setembro, que que-
brou a tendência que se tem verificado ao 
longo do ano.   

No final de outubro último, 1.857 fi-
guravam nas listas de desemprego: 799 
homens e 1058 mulheres. A taxa é mais 
incidente no grupo com o 1º ciclo de ensi-
no básico como nível de escolaridade, e na 
faixa etária dos 55 ou mais anos, que repre-
senta 37% dos desempregados, e ainda no 
grupo dos 35 aos 54 anos, 34% dos inscritos. 

Dos desempregados inscritos no IEFP 
no final de outubro, 41% está desempre-
gado há mais de um ano e 11% procura o 
primeiro emprego. 

NATACHA CUNHA

NÓ DE ARÕES DEVERÁ ABRIR 
AO TRÂNSITO AINDA ESTE ANO

PUB
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PSD DIZ QUE 
CEMITÉRIO DE FAFE
"ESTÁ AO ABANDONO"

O deputado municipal do PSD, Fran-
cisco Pinto, trouxe o estado do 

Cemitério Municipal de Fafe a tema da 
assembleia.

"É uma vergonha. Está ao abandono", 
criticou o deputado social democrata.

Em resposta, o presidente da Câmara 
de Fafe disse não lhe "parecer que esteja 
tão degradado quanto isso", mas reconhe-
ceu que "não tem sido possível dotar o ce-
mitério de um funcionário permanente".

Recorde-se que a questão já tinha sido 
levantada pelo vereador do PSD, José Bap-
tista, que em setembro alertou para a si-
tuação "limite" daquela infraestrutura. 

Na ocasião, o vereador, que já tutelou o 
pelouro do cemitério, frisou a necessidade 
de se pensar, a médio prazo, na futura ges-
tão do espaço.  Raul Cunha disse ter em 
cima da mesa todas as hipóteses: reforço 
do pessoal, concessionar o cemitério ou 
colocar a gestão na junta de freguesia atra-
vés de um protocolo. 

POLÍTICA 

DIAMANTINO LOPES ALERTA PARA ESTADO 
DE DEGRADAÇÃO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA

D iamantino Lopes, presidente da 
União de Freguesias de Moreira 
do Rei e Várzea Cova, alertou, 

em assembleia municipal, para o "estado 
de degradação" do edifício do Palácio da 
Justiça de Fafe, denunciando que se veri-
ficam "no interior grandes infiltrações de 
água, e o exterior está desolador".

"Está a atingir um estado de degradação 
muito grande. Sabemos que esta compe-
tência não é da câmara, é do Ministério da 
Justiça, mas o apelo faço ao senhor presi-
dente da câmara é para que junto do Go-
verno faça as diligências necessárias, para 
que, com a urgência possível, se façam as 
obras que lá se impõem", vincou.

O deputado municipal lembrou que 
o Tribunal de Fafe sofreu em 2014 uma 

"sangria em termos de competências por 

força da reforma do mapa judiciário", mas 
"devido ao empenhamento e persistência 
do presidente da câmara", foi possível em 
2017 instalar em Fafe o Juízo de Família e 
Menores, com área de competência terri-
torial dos Municípios de Fafe, Cabeceiras 
de Basto e Celorico de Basto, abrangendo 
uma população de cerca de 90 mil pessoas.

"Isto mais justifica estas obras", susten-
tou, dizendo-se convencido de que "com o 
empenhamento de Raul Cunha e o apoio 
da delegação da Ordem dos Advogados, 
também atenta a esta necessidade, será 
possível  fazer as obras brevemente". 

"Antes que se chegue a um estado mais 
caótico do edifício", apelou.

Em resposta à intervenção, o presiden-
te da Câmara de Fafe lembrou que "foi 
para não deixar fugir a oportunidade" do 

tribunal "voltar a ter a importância e volu-
me de processos que já teve", que o Juízo de 
Família e Menores foi instalado em "insta-
lações precárias, reduzidas e provisórias".

Recorde-se que a Secretária de Estado 
Adjunta e da Justiça reconheceu, à data, 
em visita às instalações, a necessidade de 
mais espaço e melhores condições, garan-
tindo que as obras não seriam esquecidas.

Registo Civil saiu, 
mas obras não avançaram.
O Registo Civil saiu do edifício, para 

"dar condições para que se fizessem obras 
de adaptação para o tribunal funcionar 
com mais dignidade", frisa o autarca, mas 
as obras "não avançaram".

"Soube há pouco tempo que as obras , 
que seriam para arrancar em contínuo — 
o registo saía e as obras aconteceriam para 
que a Família e Menores ocupasse todo o 
primeiro piso — não aconteceram. Entre-
tanto houve eleições e mudaram os prota-
gonistas do Governo. Temos de retomar o 
dossier, porque não faz sentido ter tirado o 
Registo Civil e a obra não arrancar. Então 
deixava-se estar, que estaria provavelmen-
te melhor do que está agora", reconheceu, 
avançando que vai solicitar uma audiência 
com o Governo para retomar os trabalhos. 

                           NATACHA CUNHA

FAFE SEMPRE PEDE SIMPLIFICAÇÃO 
DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CABAZES DE NATAL

PUB

NATACHA CUNHA

J oão Castro, deputado municipal do Fafe 
Sempre, defendeu, na última reunião 

de assembleia, a alteração do regulamento 
de atribuição de cabazes de Natal, para que 

"haja uma simplificação" do processo. 
Depois de enaltecer a importância dos 

apoios sociais, que, considera, devem ser 
valorizados e atribuídos "com critério", o 
deputado deu conta que várias pessoas têm 

reclamado da quantidade de 'papéis' neces-
sários. João Castro exemplificou dizendo 
que o regulamento exige a entrega do com-
provativo do domicílio fiscal retirado do 
Portal das Finanças e, paralelamente, um 
atestado da junta de freguesia a comprovar 
esse mesmo domicílio fiscal.  "Se conseguir-
mos reduzir melhor", comentou, apelando à 
"desburocratização dos serviços".

Em resposta, o presidente da câmara 
referiu que "ainda não foi possível encontrar 
um modelo  perfeito, mas tem-se procurado 
dar passos para isso".

"Tem todo o meu apoio no sentido de 
simplificar o processo. Ainda para mais 
quando falamos de famílias carenciadas. 
Vamos rever isso e trazer a assembleia para 
se pronunciarem", rematou.
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BREVES 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPAL 

APROVA ORÇAMENTO PARA 2020

D epois de aprovado em reunião de câ-
mara, o orçamento do Município de 

Fafe para 2020, no valor de 40 milhões de 
euros, bem como as grandes opções que o 
orientam, foram aprovados por maioria em 
assembleia municipal, com 24 abstenções.  

Apresentando as linhas gerais do docu-
mento, o presidente da câmara assinalou 
que este mantém "selo de garantia de rigor" 
e afirma-se como "um orçamento de con-
cretização de um conjunto de obras que se 
iniciaram no mandato anterior".

O edil destacou a continuação da re-
qualificação do bairro da Cumieira e sua 

envolvente, a aposta na Zona Industrial de 
Regadas, a construção do pavilhão despor-
tivo da escola secundária, requalificação 
do pavilhão municipal, construção dos 
campos de ténis no parque da cidade, iní-
cio da construção da piscina municipal e 
a reconversão e ampliação do armazém da 
antiga estação rodoviária para uma galeria 
de exposições, a par com projetos de rede 
viária e apoio às freguesias. 

Quanto ao aumento da despesa do 
pessoal, disse resultar sobretudo do pro-
cesso de contratação que está a correr. 

Pelo Fafe Sempre, Bruno Oliveira sus-

tentou a abstenção, referindo que o docu-
mento alude a "compromissos há muito 
assumidos", não acautela outros, prevê 
um agravamento das despesas correntes 
"embaraçoso no futuro", "privilegia a sub-
sidiodependência e os serviços externos", 
não "garantindo a melhor distribuição dos 
recursos". 

Duarte Rocha fundamentou a absten-
ção do PSD, salientando aspetos positivos 

— como o impulso na Zona Industrial de 
Regadas, os novos campos de ténis, pisci-
na municipal e obras no estádio —, mas 
apontando o dedo ao aumento da despesa 
corrente, considerando "preocupante que 
consuma 62% do orçamento municipal", 
defendendo que, para maior equilíbrio, 

"podia ter baixado outras rubricas, como 
apoio a associações e organização festas, 
rubricas algumas que até aumentaram".

NATACHA CUNHA

Duarte 
Rocha

Elencando o programa lançado 
pelo Governo para criação de uma nova 
rede de creches, que pretende "alargar a 
educação à nascença", o deputado Rogério 
Gonçalves questionou que medidas estão 
a ser pensadas pelo executivo dirigidas à 
primeira infância. "A educação é uma das 
nossas prioridades. Estamos disponíveis 
para, de braço dado com o Governo, 
procurar criar condições para uma rede 
pública de creches", respondeu o edil.

Rogério 
Gonçalves

Trazendo a questão da "acessibilidade 
para todos", Bruno Oliveira defendeu uma 
análise por parte da autarquia dos locais 
dedicados à mobilidade condicionada, 
nomeadamente o estacionamento para 
pessoas com deficiência, que deve facilitar 
os seus utilizadores.  O deputado considera 
que "o concelho não cumpre a legislação na 
sua totalidade" nesta matéria. Raul Cunha 
garante que "Fafe não andou para trás 
na questão da mobilidade" e tem vindo a 
retirar "barreiras arquitetónicas".

"O QUE PODEMOS ESPERAR
DE 'FAFE DOS BRASILEIROS'?"

"O  que podemos esperar deste exe-
cutivo relativamente ao 'Fafe dos 

Brasileiros', no respeito à memória do pro-
fessor Miguel Monteiro?", que foi quem 
"assumiu a defesa deste património".

A questão foi levantada pelo deputado 
municipal Rogério Gonçalves, do Fafe Sem-
pre, recordando que, em agosto de 2005, 
o Museu da Emigração foi criado, "com 
objetivos de dimensão nacional, atraindo 
parceiros no sentido de dar maior sentido 
a este projeto",  mas em 2018 foi anunciado 
a constituição do "dito museu nacional" em 
Matosinhos, num projeto de Souto Moura.

"Musealizar e dinamizar culturalmen-
te Fafe parece ter sido neste domínio sol 
de pouca dura", considerou o deputado, la-
mentando que no orçamento de 2020 "não 
haja referência aos museus".

"Decorridos poucos anos, vemos es-
morecer ou até mesmo desaparecer uma 
intenção que seria mais valia para Fafe, 
enquanto outros concelhos ganharam di-
mensão nessa área", frisou.

Referindo-se a Fafe como "a cidade mais 

brasileira de Portugal", o presidente da câ-
mara disse ver a ligação ao Brasil como 
"um dos pilares da nossa identidade", com 
"importância do ponto de vista estratégico, 
turístico, económico e cultural", que "não 
deve ser esquecido, mas valorizado". 

"Não tem sido possível fazer tudo o que 
gostávamos, mas temos esta ideia de que é 
preciso, e faz falta, pegar nesta questão de 
Fafe dos Brasileiros. Já chegámos a pensar 
criar uma semana luso-brasileira em Fafe 
que aliasse a vertence económica, cultural 
e turística, mas não passa ainda de uma 
ideia", revelou. Quanto ao museu da emi-
gração, disse que "a ideia era criar uma 
rede de municípios que funcionassem de 
forma complementar, numa espécie de 
rota", que "por razões várias não teve se-
quência", mas garantiu estarem "atentos e 
a trabalhar nessa área".

O presidente da assembleia, José Ribei-
ro, defendeu que "Fafe não pode assistir de 
braços cruzados à morte de um projeto que 
pode ser uma âncora no desenvolvimento".

NATACHA CUNHA

Bruno 
Oliveira

Armindo
Fernandes

INTERESSE PÚBLICO 
MUNICIPAL AINDA
POR REGULAMENTAR

A Assembleia Municipal de Fafe 
apreciou, na última reunião, um 

pedido de interesse público municipal 
de uma indústria na Fábrica do Ferro.  
Apesar de aprovado, o assunto mereceu 
críticas por falta de um regulamento.

"O PSD tem votado favoravelmente, 
no entanto friso que, já em outubro 2018, 
foi proposto regulamentar a atribuição 
de interesse público. Volvido um ano 
continuamos no mesmo ponto, nada foi 
feito", lamentou Duarte Rocha, do PSD.

Também Bruno Oliveira criticou a 
"inoperância" e "passividade relativamente 
a este assunto", avançando que o Fafe 
Sempre vai passar a analisar os pedidos de 
interesse público caso a caso, dada a falta 
de um "documento orientativo". 

José Ribeiro, presidente da assembleia 
municipal, elencou o mesmo motivo 
para manter a sua postura de voto contra. 

"Pese embora reconheça que este e outros 
casos serão por ventura merecedores do 
reconhecimento", anotou, alertando o 
executivo "para o risco que está a correr 
de, eventualmente, uma qualquer ação 
inspetiva poder vir a anular todas as 
deliberações que já foram tomadas por 
falta de fundamentação".

Enaltecendo o sucesso do Festival da 
Vitela Assada à Moda de Fafe, realizado 
em outubro, Armindo Fernandes alertou 
para a necessidade de aumento da área 
da restauração do evento, numa próxima 
edição, face à grande afluência de visitantes.  

Felicitando a câmara pela instalação 
do posto de abastecimento elétrico de 
automóveis, Duarte Rocha quis saber 
como está a ser controlado o seu uso, já 
que "está sempre em utilização". Para o 
deputado, tal é prova de que o equipamento 
era "uma necessidade mais que evidente", 
levantando por isso a hipótese de criação 
de outro posto, noutro local da cidade. 

Raul Cunha referiu que não há ainda 
muita experiência nesta matéria, mas que 

"a Polícia Municipal pode e deve fiscalizar". 

FO
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PARTICIPANTES DE CONFERÊNCIA IBÉRICA 
SOBRE A BOLOTA VISITARAM CARVALHAL DE FAFE

C erca de 150 participantes da 3ª 
Conferência Ibérica sobre a Bo-
lota, que se realizou este ano em 

Lousada, visitaram o Carvalhal de Fafe, 
considerada a maior área contínua de car-
valhal da Península Ibérica, a convite do 
Município de Fafe.

Segundo o município, a visita foi preen-
chida por um programa que durou três 
horas, iniciando-se com um percurso pe-
destre através da Pequena Rota dos Cami-
nhos de S. João da Ramalheira, fazendo a 
ligação entre os lugares de Lagoa e Aboim. 
A visita incluiu ainda o Museu de Moinho 
e do Povo de Aboim e o Moinho de Casca 
de Carvalho. O grupo de visitantes foi re-

cebido pela vereadora do Ambiente, Már-
cia Barros, e pelo presidente da junta de 
freguesia de Aboim, Felgueiras, Gontim e 
Pedraído, José Adelino Gonçalves.

Segundo José Luís Araújo, responsá-
vel pela organização do evento, que junta 
especialistas sobre a bolota de Espanha 
e Portugal, “para muitos participantes da 
visita ao Carvalhal de Fafe, este foi o mo-
mento alto da conferência”.

“Esta visita é o reconhecimento de que a 
mancha florestal de carvalhos, presente de 
forma mais relevante no norte do Municí-
pio de Fafe, é uma área de enorme interes-
se ambiental, turístico e económico, cujas 
potencialidades estão ainda por aproveitar 

na sua plenitude”, referiu.
A 3ª Conferência Ibérica sobre a Bolota, 

que divulga e promove a bolota enquanto 
alimento humano, abordou também os 
temas da sustentabilidade e sensibilização 
ambiental, a defesa e conservação da flo-
resta autóctone e em particular das flores-
tas de carvalhos (Quercus).

Márcia Barros, vereadora do Ambiente 
do Município de Fafe, que acompanhou a 
visita, aproveitou a ocasião para reforçar “o 
esforço e os trabalhos desenvolvidos pelo 
Município de Fafe para a valorização do 
Carvalhal e as suas potencialidades que, 
não se prendem apenas com questões am-
bientais, mas também com atrativos turís-

ticos e económicos”.
“Em março, foi assinado um protocolo 

entre o Município de Fafe e a Universida-
de de Trás-os-Montes e Alto Douro que 
visa este mesmo objetivo da valorização 
do Carvalhal de Fafe, sensibilizando a 
população para a importância da floresta 
autóctone, a promoção da educação am-
biental e o desenvolvimento de um plano 
de conservação e valorização sustentável 
do ecossistema florestal do Carvalhal de 
Fafe, enquanto ativo único em termos de 
paisagem, biodiversidade e turismo, no 
contexto local, regional e nacional", salien-
tou, em comunicado

 NATACHA CUNHA

PUB
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"CONTA-SE QUE HÁ MUITO TEMPO..."

RUBRICA DO EXPRESSO DE FAFE QUE PROCURA RESGATAR LENDAS, HISTÓRIAS E CULTOS DAS TERRAS DE FAFE.
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GNR LANÇA CAMPANHA 
CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O Club Fafense acolheu, na noite 
de 29 de novembro, o 4º En-
contro de Engenharia Fafense, 

nesta edição sob o tema "Tecnologia na 
Engenharia".

Dadas as boas vindas, pelo presidente 
do Club Fafense, Pedro Valente, o repre-
sentante convidado da delegação de Bra-
ga da Ordem dos Engenheiros, Leonel 
Cunha e Silva, frisou ser um gosto estar 
em mais um encontro organizado por 
este grupo, salientando o tema do encon-
tro como de grande interesse na atualida-
de. 

Regina Ramos, Romeu Vieira e Tiago 
Oliveira compuseram o painel de orado-
res, estando a moderação da conversa a 
cargo de João Castilho.

Cada orador trouxe a realidade da sua 
especialidade — ora a engenharia civil, 
ora a engenharia têxtil, a engenharia e 
gestão industrial ou engenharia electro-
técnica — para debate, expondo impor-
tância da tecnologia em cada um destes 
ramos,  bem como as potencialidades e 

principais desafios.
O debate fez-se com os cerca de cin-

quenta engenheiros que estiveram pre-
sentes na sala do Club Fafense, revela a 
organização. 

Para finalizar, os djs e engenheiros An-
dré Salvador, engenheiro electrotécnico, e 
Miguel Barros, engenheiro civil, abrilhan-
taram o encontro, com o Baile da Enge-
nharia.

A organização do 4º Encontro da En-
genharia Fafense esteve a cargo dos enge-
nheiros civis Sandra Lapa, Raffaele Sidóni 
e António José Silva, do engenheiro agro-
nómico Pedro Valente, e do engenheiro 
informático Joaquim Sampaio. 

A iniciativa, que vai já na quarta edição, 
pretende promover a partilha de conheci-
mento e o convívio entre participantes.

NATACHA CUNHA

CERCA DE 800 IDOSOS 
REÚNEM-SE EM ALMOÇO 
DE NATAL DA ARPIFAFE

O Multiusos de Fafe recebe, no 
próximo dia 14 de dezembro, 

o habitual almoço de Natal da Asso-
ciação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Fafe (ARPIFAFE). 

A anteceder o almoço, está agen-
dada para o mesmo local uma missa.

José Teixeira, presidente da asso-
ciação, avança serem esperados cerca 
de 800 idosos no evento, que será um 
momenyo de convívio e confraterni-
zação entre os associados.

'TECNOLOGIA NA ENGENHARIA' DEU MOTE 
A 4º ENCONTRO DE ENGENHARIA FAFENSE

A Guarda Nacional Republica-
na (GNR) lançou, no Dia In-
ternacional para a Elimina-

ção da Violência contra as Mulheres, 
25 de novembro, a campanha nacional 
de sensibilização #NãoSouUmSaco.

A campanha visa "contribuir para 
a prevenção e o combate à violência 
doméstica", através da difusão, em 
parceria com mais de 150 municípios, 
desta imagem criada pela Divisão de 
Comunicação e Relações Públicas da 
GNR, "intencionalmente forte e im-
pactante", assinala a autoridade, alia-
da a uma ampla transmissão do apelo 
à denúncia. 

Fafe foi um dos municípios parcei-
ros da iniciativa, com a imagem espa-
lhada em vários pontos da cidade. 

"Para além de ser um crime, tan-
tas vezes com consequências fatais, 
a violência doméstica constitui uma 
preocupação prioritária da Guarda. 
Trata-se, pois, de uma iniciativa en-
quadrada numa estratégia de cons-

ciencialização, que visa contribuir para 
a mudança de comportamentos da 
sociedade e para a progressiva intole-
rância social face à violência doméstica, 
uma vez que este flagelo impõe a ado-
ção de estratégias multissetoriais e de 
respostas rápidas de múltiplas nature-
zas", defende a GNR, em comunicado.

NATACHA CUNHA

FREGUESIA DE PAÇOS
 JÁ TEM ESPAÇO DO CIDADÃO

A  freguesia de Paços tem em funcio-
namento, desde segunda-feira, 2 de 

novembro, o Espaço do Cidadão, na sede 
da Junta, depois de, há cerca de dois meses, 
terem disponibilizado o alargamento de 
serviços do Ponto CTT - Paços. 

O Espaço do Cidadão era uma priori-
dade da junta de freguesia, que entendia 
ser "fundamental para reforçar a proximi-
dade junto dos seus cidadãos". 

Com este novo serviço, a população 
pode tratar, de uma forma simples, de as-
suntos relacionados com várias entidades, 
como ACT, ADSE, IGAC, DGC,SEF, ISS, 
CGA, IMT e AMA. 

 No Espaço do Cidadão são disponi-
bilizados mais de 170 serviços, como re-

novação da carta de condução, solicitar 
nova senha ou caderneta predial junto da 
Autoridade Tributária, registo criminal, 
apresentar despesas da ADSE, tratar de 
assuntos relativos a emprego e formação 
profissional, alterar a morada do cartão 
do cidadão, solicitar o Cartão Europeu de 
Seguro de Doença, marcar consultas, en-
tre muitos outros, e, mais recentemente, a 
renovação do Cartão do Cidadão, que tam-
bém passou a ser  possível nestes espaços. 

Para a junta de freguesia, a requalifica-
ção e modernização do espaço, que agora 
agrega Espaço de Cidadão, Ponto CTT, e 
serviços administrativos da junta, "colo-
cam a freguesia com condições   de   exce-
lência   neste   apoio   à   população".

SOCIEDADE
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presentes na Casa do Povo da junta de fre-
guesia, foram inaugurados ao anoitecer de 
1 de dezembro, enquanto uma menina da 
freguesia lia uma carta escrita ao menino 
Jesus, dando conta do desafio: 

"Este natal dezenas de pessoas traba-
lharam para transformar este cantinho 
num jardim encantado de Natal em Tra-
vassós.  Juntos fazemos com que muitas 
coisas pequeninas sejam maiores que estes 
nossos sonhos".                              NATACHA CUNHA  

"R  eciclar e inventar para o nosso jar-
dim inventar" foi o desafio lançado 

pela Junta de Freguesia de Travassós, para 
a criação de um presépio de Natal feito a 
partir de material reciclado. 

A iniciativa uniu a comunidade, com a 
participação da ADT Travassós Running, 
Guias de Portugal, ACR Travassós, Escola 
Básica de Travassós, Grupo de Amigos de 
Travassós e junta de freguesia.

O presépio e a iluminação de Natal, 

PARÓQUIA RELANÇA 
CONCURSO DE DESENHO DE NATAL 

A  Paróquia de Santa Eulália de Fafe 
volta a lançar, este ano, o concurso 

de desenho “O Verdadeiro Natal”, que de-
safia crianças, adolescentes, jovens da ca-
tequese e escuteiros da paróquia a criar a 
imagem natalícia que será rosto dos votos 
de ‘Boas Festas e Feliz Ano Novo’.

"Esperança, berço que humaniza” dá 
mote à edição deste ano do concurso.

O trabalho selecionado será editado 
em formato postal para entregar às pes-
soas na quadra natalícia e difundido nos 
meios digitais da paróquia. A iniciativa 
procura promover a criatividade e a ex-
pressão artística dos mais novos. Segun-
do o regulamento, os trabalhos devem 
ser originais, em formato não superior a 
A4, podendo ser individuais ou coletivos. 
O júri, composto por quatro elementos, 
receberá os trabalhos até 18 de dezembro.

D. Jorge Ortiga presente no 
"Natal em Família"

A IV edição do "Natal em Família", le-
vado a cabo pelo arciprestado de Fafe, vai 
receber pela primeira vez D. Jorge Ortiga 
que entregará uma lembrança aos casais 
que em 2020 fazem 1, 25, 50 ou 60 anos 
de matrimónio. O sarau está marcado 
para 27 de dezembro, às 21h00, no Teatro 
Cinema de Fafe  e contará com a presen-

CRIAÇÃO DE PRESÉPIO RECICLADO
UNE FREGUESIA DE TRAVASSÓS 

SOCIEDADE

DESENHO VENCEDOR DA 1ª EDIÇÃO DO CONCURSO, 
EM 2018, DA AUTORIA DE CAROLINA NOVAIS MOURA.

ça do grupo Mendigo de Deus, acompa-
nhados pela Irmã Maria Amélia da Costa, 
uma referência da música católica em Por-
tugal, no concerto musical que preencherá 
a segunda parte da sessão.

Antes disso, a paróquia celebra a Festa 
da Padroeira Santa Eulália, a 10 de dezem-
bro, com um concerto, às 21h00, na Igre-
ja Matriz, pela Academia de Música José 
Atalaya com Música de Câmara, o Coro de 
Câmara e o Coro de Pais e Amigos.
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ROCK WITH BENEFITS VOLTA 
A ALIAR 'MÚSICA COM CAUSAS'

O festival ‘Rock with Benefits’ está de 
regresso ao Teatro Cinema de Fafe, 

de 5 a 7 de dezembro, naquela que prome-
te ser "a maior e melhor edição de sempre", 
anunciou a organização, a cargo da asso-
ciação Time to Do. 

Nomes consagrados da música são es-
perados em palco, como António Zambu-
jo, com honras de abertura a 5 de dezem-
bro; Luísa Sobral, no dia 6; terminando 
com Janeiro e o mais recente sucesso da 
música portuguesa Bárbara Tinoco, auto-
ra de “Antes dela dizer que sim”, no dia 7. 

O evento segue o mote “Música com 
Causas” e assume uma vez mais cariz so-
lidário, aliando entretenimento e benefi-
cência. 

Nesta 9ª edição, as receitas revertem a 
favor da Associação de Defesa dos Direi-
tos dos Animais e da Floresta, da Delega-
ção da Cruz Vermelha de Fafe e do jovem 
fafense Rui, de 21 anos, que foi submetido 
a um transplante de medula por causa de 
uma aplasia medular, que não teve os re-
sultados esperados, obrigando-o a receber 
agora transfusões semanais de glóbulos 
vermelhos para colmatar a falta de pro-
dução própria. Por efeito do transplante, 
surgiram outras doenças que têm vindo a 
agravar a recuperação do jovem, que está 
muito debilitado e precisa de cuidados 

constantes, sendo acompanhado pela 
mãe que deixou o seu trabalho para lhe 
prestar apoio a tempo inteiro, conta a as-
sociação, em comunicado.

Nesta edição, o Café Avenida volta a 
ser espaço parceiro, a que se junta pela 
primeira vez o Willow’s Live Bar, em al-
ternativa ao Arquivo Municipal utiliza-
do o ano passado, para receber e apoiar 
novas bandas emergentes. El Señor e 
Jepards jogam em casa, dia 6 e 7, respe-
tivamente, a partir das 23h30 no Café 
Avenida. A estes juntam-se nomes como 
Niki Moss e Cosmic Banana, dia 6, Solar 
Corona e Bonelson, dia 7, todos no Café 
Avenida. Time for T e Ivy animam o Wil-
low's Live Bar, no dia 7, a partir das 17h00. 

 Os bilhetes já se encontram à ven-
da na loja interativa de turismo e online 
através da bilheteira Last2Ticket. 

O concerto de António Zambujo está 
já esgotado. 

NATACHA CUNHA

ADDAF, Cruz Vermelha 
e jovem fafense Rui 

são as causas apoiadas 
este ano pelo festival. 

'EDUCATION ROCKS'
LEVA EDUCAÇÃO PELAS ARTES A 
MILHARES DE CRIANÇAS E JOVENS

“Rita e a Floresta e os Legumes” é um projeto pedagógico de promoção de uma alimentação 
e estilos de vida saudáveis, dirigido a alunos do 1º ciclo, desenvolvido pela artista musical Rita 
Redshoes. A dieta mediterrânica, a roda dos alimentos, os alimentos locais e da época, as técnicas 
culinárias saudáveis e tradicionais e o exercício físico foram algumas das temáticas exploradas 
pela artista, perante uma plateia repleta de crianças, no pavilhão multiusos de Fafe. Uma história 
infantil, temas musicados e uma peça de teatro animaram os mais pequenos.

T endo a promoção cultural como 
"pilar" do festival, a organização do 

'Rock with Benefits', não quis descurar a 
educação e decidiu realizar, pelo segun-
do ano consecutivo, o 'Education Rocks', 
uma das novidades do festival de 2018.

A iniciativa aposta na componente pe-
dagógica e formativa, com diferentes ar-
tistas a sensibilizarem milhares de crian-
ças e jovens fafenses, através da música. 

O evento, que o ano passado chegou 
a 2.500 crianças e jovens, foi nesta edição 
alargado ao ensino pré-escolar, engloban-
do três projetos pedagógicos: "A Floresta e 
os Legumes" da Rita Red Shoes, "Amar-te 
e Respeitar-te" de Jimmy P, e "A Viagem 
para a Amizade" da Susana Felix, procu-
rando assim chegar a toda a comunidade 
educativa.

NATACHA CUNHA

"Viagem para a Amizade!”, protagonizado pela cantora Susana Félix, teve como público-alvo os 
alunos do pré-escolar, transmitindo os princípios da amizade e do companheirismo, do combate 
ao bullying e da inclusão. O projeto procurou sensibilizar as crianças para a promoção de 
comportamentos justos e iguais, através da música e uma a narrativa fantasiada.

“Amar-te e Respeitar-te” foi o projeto pedagógico de combate à violência no namoro, apresentado 
pelo músico Jimmy P. O projeto visou capacitar os jovens do 3º ciclo e ensino secundário, com 
ferramentas de diagnóstico e de prevenção de comportamentos agressivos nas relações de 
namoro, através de partilha de experiências, teatro e música.
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INAUGURADAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CANIL MUNICIPAL

A s novas instalações de alojamen-
to animal do canil municipal de 
Fafe foram inauguradas, em no-

vembro. 
A obra representa um investimento de 

cerca de 316 mil euros por parte do Muni-
cípio de Fafe e pretende dar melhores con-
dições aos cerca de 240 animais errantes 
que lá estão alojados. Segundo a autarquia, 
as novas instalações têm uma área de 750 
m2 e dispõem de 40 'boxes', com compar-
timentos abrigo, zona interior coberta e 
pátio exterior descoberto. 

Na ocasião, Viviana Ramos, presiden-
te da Associação de Defesa dos Animais e 
Floresta, responsável pela gestão do canil, 
sublinhou, emocionada, que "a ADDAF 

não poderia estar mais feliz com este mo-
mento". "É um sonho realizado. Foram 
13 anos à espera de dar bom alojamento 
aos nossos cães. Hoje os nossos cães têm 
dignidade, um espaço com todas as con-
dições, são bem tratados e saudáveis. Es-
tamos muito felizes e agradecidos por este 
projeto se ter tornado realidade", referiu. 

O presidente da Câmara de Fafe tam-
bém manifestou satisfação, agradecendo a 
todos os voluntários que colaboram com 
a ADDAF, pelo seu "esforço e dedicação", e 
aos que ajudaram à concretização da obra, 
desde os técnicos da câmara aos deciso-
res políticos, nomeadamente José Baptis-
ta, ex-vereador da Proteção Animal, que 
teve "carinho e preocupação na defesa dos 

animais" e à vereadora Márcia Barros que 
"herdou a causa e não a deixou cair". 

O edil recordou que a obra partiu do 
projeto vencedor do Orçamento Participa-
tivo de 2016, no valor de 75 mil euros. 

"Perante aquele desafio entendemos 
que era uma oportunidade não de nos li-
mitarmos a comprar novas jaulas, mas que 
podíamos dar um salto mais longe, criar 
um espaço com maior dignidade e qua-
lidade, daí avançarmos para este projeto 
que agora se conclui esta fase", afirmou. 

O autarca assinala que ainda há muito 
trabalho a fazer nestas instalações e ga-
rante estarem atentos a oportunidades de 
financiamento nesta temática da proteção 
animal.                                            NATACHA CUNHA

PUBPUB
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LEÕES DO FERRO 
CELEBRAM NATAL COM 
A MAGIA DE 'CINDERELA'

O s Leões do Ferro realizam, a 14 
de dezembro, a habitual festa de 

Natal, este ano com a magia do conto de 
fadas  'Cinderela'.

A grupo promete trazer a história 
clássica a palco, num espetáculo de va-
riedades, com música e dança, que conta 
com o envolvimento de pessoas de todas 
as  idades. 

No final, o Pai Natal promete sur-
preender os mais pequenos.

O espetáculo decorre no Teatro Ci-
nema de Fafe, a partir das 21h30. 

Os bilhetes têm o custo de quatro eu-
ros e estão à venda no Posto de Turismo. 

O Teatro Vitrine subiu ao palco 
do Teatro Cinema de Fafe, na 
noite de 23 de novembro, para 

apresentar a peça de encerramento da 6ª 
edição do FAFENCENA, "Era uma vez no 
futuro...". 

O espetáculo, que mereceu muitos 
aplausos e gargalhadas do público, fez-se 
com a sala lotada, e em duas sessões.

"Era uma vez no futuro” é uma comé-
dia romântica, que narra a história de um 
príncipe “garanhão” da Idade Média que 
se envolve com a princesa do país vizinho. 
Para tentar corrigir o seu erro, ele entra 
numa máquina construída pelo seu fiel 
amigo, o mago do reino de seu pai, que 
supostamente o fará voltar ao passado. 
No entanto, a máquina acaba por enviá-lo 
para o século XXI. Daí em diante, muita 

loucura e confusão acontecem e o amor 
acaba por prevalecer.

A noite de estreia da peça foi também 
de revelação da produção do FAFENCENA 
2019 preferida do público fafense. "Foi por 
esse amor", da Companhia Marinheiro Só, 
recebeu o troféu dourado. 

NATACHA CUNHA

TEATRO VITRINE ENCERROU FAFENCENA
COM "ERA UMA VEZ NO FUTURO..."TEATRO VERSÁTIL 

APRESENTA COMÉDIA
"AI, QUE ME DÓI!"

O ‘Teatro Versátil’ vai estrear a 
comédia teatral “Ai, que me Dói!”, 

dia 6 de dezembro, pelas 21h30, no 
auditório do Grupo Cultural e Desportivo 
dos Restauradores da Granja.

Segundo o grupo, a peça retrata 
um dia rotineiro, numa Casa de Saúde, 
aparentemente normal, quanto "por 
ironia do destino", se juntam os mais 
caricatos e irrisórios doentes, que de tudo 
se queixam e lamentam, menos de uma 
doença que justificasse a sua consulta, 
levando à loucura o médico de serviço. 
"Um dia que promete a normalidade 
transforma-se numa sucessão dos mais 
diversos e burlescos acontecimentos  
naquela casa de saúde", avança o grupo, 
em jeito de convite. 
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NUN'ÁLVARES APRESENTA
FESTIVAL DE PATINAGEM ARTÍSTICA

Para além dos atletas da casa, o Nun'Ál-
vares vai contar com a presença de vários 
clubes de Minho e do norte do país e al-
guns atletas convidados.

A patinadora Inês Alves, que na presen-
te época fez o pleno — campeã distrital, 
campeã nacional e campeã da Europa — 
foi já anunciada como convidada especial. 
Na disciplina de patinagem livre, chega 
Catarina Andrade, que na presente época 
conquistou o 1º lugar no campeonato dis-
trital, o 2º lugar no campeonato nacional, 
o 5º lugar no campeonato europeu e o 15º 
lugar no campeonato mundial.

O evento, que integra as comemora-
ções do 87º aniversário do Grupo Nun’ Ál-
vares, tem início marcado para as 19h00 e 
é de entrada livre. 

A abrir o espetáculo, o Grupo Nun’Ál-
vares apresenta 'Bohemian Rhapsody''. O 
grupo fafense volta ao palco para represen-
tar o 'Ying Yang' e o tema 'Shoes' a fechar a 
primeira parte. Do programa consta ainda  
pelas patinadores nunalvaristas "O Ata-
que das Medusas", "Another One Bites the 
Dust", "The Show Must Go On" e "I Want 
to Break Free", entre outros números dos 
grupos convidados.                      NATACHA CUNHA

O  Pavilhão Multiusos de Fafe recebe, 
no sábado, 7 de dezembro, o XIX 

Festival de Patinagem Artística, promovi-
do pela secção de patinagem artística do 
Grupo Nun’Álvares. 

“Sonhar, Acreditar...e Vencer!” dá mote 
à edição deste ano do festival, que promete 
ser “uma noite mágica a não perder”, avan-
ça a organização.

OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE DE ANTIME
REALIZOU 1ª GALA LEÕES DE OURO

O  Operário Futebol Clube de An-
time realizou, a 30 de novembro, 

a 1ª Gala Leões de Ouro, no auditório da 
junta de freguesia de Antime.

A cerimónia teve como objetivo "ce-
lebrar valores e prática éticas ao longo da 
temporada de 2018/2019", juntando toda 
a família do Operário, pais e atletas.

O momento foi de distinção de vários 

atletas e dirigentes, que se destacaram na 
última época, bem como de entrega da 
Bandeira da Ética Desportiva à associação, 
por parte do IPDJ de Portugal. 

Jorge Marinheiro, presidente do OFC 
Antime, sublinhou os valores da ética, so-
lidaridade, respeito e companheirismo 
como norteadores do 'espírito Operário'.

Recorde-se que o clube foi certifica-
do pela Federação Portuguesa de Futebol 
como 'escola de formação', a única do con-
celho de Fafe.

Presente na gala, o vereador do Despor-
to da Câmara de Fafe, Pompeu Martins, 
enalteceu esse feito e a conquista da ban-
deira, considerando o OFC Antime  como 

"um exemplo para o país", pois com a sua di-
mensão "conseguiu alcançar o que outros, 
com outros recursos, não conseguiram". 

"Agradeço em nome de todos os fafenses 
pelo trabalho que têm feito, por demons-
trarem, desde Antime para o país, como o 
desporto se pratica com valores", reforçou. 

Vítor Dias, do IPDJ Norte, sublinhou a 
ideia, defendendo que "quem faz as organi-
zações e os territórios são as pessoas" e esta 
bandeira é motivo de orgulho.  

   NATACHA CUNHA
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GDC DE SERAFÃO 
ORGANIZOU 
1º TRAIL DA CHAFARICA

O Grupo Desportivo e Cultural de 
Serafão organizou, a 1 de dezem-

bro, o 1º Trail da Chafarica, pelo Trilho 
de Moinhos, dando a conhecer a fregue-
sia de Agrela e Serafão. 

O evento englobou trail de 15 km e ca-
minhada por um percurso de 9km. 

Na vertende de trail a classificação por 
clubes deu vitória aos VimaRunners, com 
o GDC de Serafão em 2º lugar e o Nós 
Acreditamos em terceiro. 

A prova contou com a participação de 
cerca de 120 atletas, a que se somaram os 
participantes da caminhada, num total 
de mais duzentos inscritos na iniciativa.

DIANA DURÃES NA FINAL 
DOS EUROPEUS COM RECORDE NACIONAL 

A nadadora fafense Diana Durães 
bateu o recorde nacional dos 800 li-

vres, com o tempo 8.20,97, retirando mais 
de dois segundos ao anterior máximo 
(8.23,23), que já lhe pertencia, registado em 
dezembro de 2018. 

A atleta está a participar no Campeona-
to da Europa de piscina curta, que decorre 
em Glasgow, na Escócia, de 4 a 8 dezembro. 

Com este recorde nacional, Diana Du-
rães apurou-se para a final da prova dos 
800 livres, com o 7.º tempo entre as fina-
listas. A nadadora compete ainda nos 200 
e 400 livres. 

“Senti-me bem e confirma-se o meu 
bom momento de forma com os recordes 

nacionais hoje, nos 800, e nos 1500, no dia 
23 de novembro em Felgueiras. O objetivo 
era passar à final e isso foi conseguido. Não 
estava a ligar ao tempo, apenas focada na 
classificação. Sabia que a prova de elimina-
tórias seria forte, mas tinha de seguir com 
elas", afirmou, citada pela Federação Por-
tuguesa de Natação.

O Europeu de Glasgow é o segundo 
momento competitivo mais importante 
para os nadadores portugueses integrados 
na preparação olímpica, assumindo os Jo-
gos Olímpicos de Tóquio o ponto alto da 
época.

O Europeu de Natação de piscina cur-
ta realiza-se de dois em dois anos, e reúne 

este ano 500 nadadores de toda a Europa 
em 40 provas na piscina de 25 metros, em 
cinco dias de provas.

"Confirma-se o meu bom 
momento de forma", 
afirma a nadadora.

A participação no Campeonato da Eu-
ropa acontece depois da atleta ter batido 
um novo recorde nacional absoluto nos 
1.500 livres, durante os Campeonatos Re-
gionais de Juvenis, Juniores e Seniores da 
Associação de Natação do Norte de Portu-
gal, que tiveram lugar na Piscina Munici-
pal de Felgueiras.

"Estive três semanas e meia em treino 
em altitude e sentia-me um pouco can-
sada. Fiquei surpreendida quando toquei 
a parede e vi o resultado, mas claro que é 
sempre bom e motivador”, afirmou à BTV.

Já qualificada para os Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020, nos 1.500 metros, Diana 
Durães confessa ambicionar chegar mais 
longe. 

"Não quero ficar por aqui, quero tam-
bém fazer os mínimos nos 400 e nos 800 
metros”, vincou.

NATACHA CUNHA

MÁRIO CASTRO FECHA 25º ANO DE CARREIRA 
COM VITÓRIA NO RALI DAS CAMÉLIAS

O navegador fafense Mário Castro  
venceu o Rali das Camélias, em du-

pla com o piloto Pedro Clarimundo, aos 
comandos de um Hyundai i20 R5. 

"Depois de um ano muito difícil para 
mim, em que nada correu bem a título des-
portivo, nada melhor que fechar o ano e os 
meus 25 anos de carreira com esta vitória", 
partilhou o navegador nas redes sociais. 

A prova foi organizada pelo Clube de 
Motorismo de Setúbal e teve como palco 
as estradas de asfalto dos concelhos de 

Sintra, Mafra e Cascais.
A chuva criou dificuldades aos con-

correntes e levou mesmo à anulação da 
última especial, mas ao longo da prova a 
dupla vencedora mostrou ser a mais forte.

"Este rali tem de facto troços muito bo-
nitos, mas também muito difíceis, e para 
complicar ainda mais tudo isto, as con-
dições climatéricas não ajudaram nada. 
Húmido, chuva intensa, nevoeiro", des-
creveu Mário Castro.

O navegador fafense felicitou Pedro 

Clarimundo, que regressou a competição 
após algum tempo de ausência e que "es-
teve irrepreensível e a toda a equipa da 
Racing 4you pelo excelente trabalho que 
fizeram", considerando que "também eles 
mereceram muito esta vitória".

"Esta minha participação no rali das Ca-
mélias já tinha todos os “condimentos” para 
ser um rali para mais tarde recordar mas 
surpreendentemente (ou não) ficará mesmo 
gravada no meu palmarés", concluiu.                                                         

NATACHA CUNHA

NUNO FERNANDES 
VENCE 32 KM DO
'GERÊS EXTREME 
MARATHON'

O atleta do Clube de Atletismo de 
Fafe, Nuno Fernandes, venceu a 

prova de 32 quilómetros do 'Gerês Extre-
me Marathon', ao percorrer a distância 
em duas horas e sete minutos. 

O clube fez-se ainda representar por 
Eusébio Fernandes, que conquistou o ter-
ceiro lugar geral na mesma distância. Da-
niel Costa foi 4º geral e 3º do seu escalão, 
nos 42km, e Rui Fernandes 9º na geral e 3º 
do seu escalão, na prova dos 13 km.

"Uma belíssima prova e uns belíssimos 
resultados dos nossos 4 atletas presentes", 
partilhou o Clube de Atletismo de Fafe.
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'MISTER MAGOO E ZUMBA' 
TRAZEM 2º LUGAR PARA FAFE 

O s cães Serra da Estrela de pelo com-
prido 'Mister Magoo e Zumba', do 

fafense Leonel Castro, estiveram em des-
taque na 26ª Exposição Canina Nacional 
de Santarém, ao arrecadarem o 2º lugar, na 
categoria 'Melhor Par da Exposição'.  

A dupla concorria entre oito participan-
tes, três também Serra da Estrela e cinco de 
outras raças. A distinção vem juntar-se a 
outros prémios que o criador tem somado, 
num ano de muitas conquistas. 

"O Magoo tem-se revelado um excelen-
te exemplar e tem merecido os melhores 
elogios de criadores conceituados pelas 
suas características morfológicas", explica. 

Estava para ir para os Estados Unidos, 
mas quis o destino que ficasse por terras 
fafenses, receando problemas com as po-
líticas de importação de Donald Trump, 
contou o criador, ao Expresso de Fafe. 

Com apenas vinte meses, foi eleito o 
melhor Serra da Estrela de 2019. Com dez 

meses, era já campeão júnior no Porto, a 
exposição mais importante do país. Com 
um ano, já subia ao pódio das raças por-
tuguesas, marcando, enquanto cachorro, 
posição entre os 'mais crescidos'. Ganhou 
todas as exposições enquanto junior e nas 
últimas tem sido o melhor macho da raça.

Leonel Castro revela-se um criador or-
gulhoso dos seus animais, que considera 
elementos da família. "Fiquei muito con-
tente. Os Serra da Estrela são cães com uma 
personalidade muito própria, temperamen-
to especial e extremamente dóceis", refere. 

A beleza de 'Magoo' não passa desper-
cebida e fê-lo capa do relatório e contas 
2018 do Clube Português de Canicultura. 
"Um Estrela, que é uma estrela", graceja. 

Em janeiro começa um novo campeo-
nato e o objetivo está já definido: estar en-
tre os três primeiros de raças portuguesas, 
agora que entra numa fase de maior matu-
ridade.                                               NATACHA CUNHA

5º PASSEIO DE BTT RODA REGADAS
JUNTOU 225 PARTICIPANTES
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A secção de ciclismo do Grupo Cultu-
ral e Desportivo de Regadas promo-

veu, a 24 de novembro, o 5º Passeio de BTT 
Roda Regadas.

O evento contou com a presença de 225 
participantes, provenientes de várias loca-
lidades, para quem as condições atmosféri-
cas adversas não foram impedimento para 
o momento de atividade física, mas tam-
bém convívio e contacto com a natureza.

A partida foi dada no Aquaplay - Play 
Soccer, onde o representante do grupo, 

José Lobo, bem como o vereador do Des-
porto, Pompeu Martins, e a presidente da 
freguesia de Regadas, Laura Alves, deram 
as boas vindas. Daí, seguiu-se um percur-
so de cerca de 35 quilómetros, preparado 
pela organização para que os participantes 
desfrutassem dos trilhos da região de Fafe, 
com passagem por Regadas, Ardegão, Sei-
dões, São Bartolomeu e Borba.

No final, o grupo deixou o agradeci-
mento a todos os participantes, colabora-
dores e patrocionadores.
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ATLETA DO ANDEBOL
CLUBE DE FAFE CHAMADO 
À SELEÇÃO NACIONAL

O atleta David Teixeira, do Andebol 
Clube de Fafe, foi chamado pelo 

selecionador nacional, José Varejão, a in-
tegrar a Seleção Nacional de Sub-16, para 
um estágio e torneio que vai decorrer em 
Espanha, de 18 a 22 de dezembro.

Segundo o clube, dos 17 atletas convo-
cados, o lateral esquerdo fafense é o único 
com apenas 14 anos, sendo assim “o ben-
jamim da representação portuguesa”.

“Estamos obviamente orgulhosos e 
desejamos os parabéns ao nosso atleta, 
extensivos à correspondente equipa téc-
nica e, naturalmente, ao nosso Departa-
mento de Formação”, partilhou o ACF.

AD FAFE QUEBRA 'MALAPATA' E SOBE AO 3º LUGAR

quarta vitória consecutiva a contar para o 
Campeonato de Portugal e subiu ao 3º lu-
gar da tabela classificativa, com vinte e seis 
pontos, estando a dois pontos do SC Braga 
B e a cinco do líder FC Vizela. 

Em conferência de imprensa, no final 
do jogo, o treinador Ricardo Silva quis "de-
dicar a vitória a dois grandes grupos: ao 
nosso grupo de trabalho, que faz um tra-
balho excelente para chegarmos aqui e as 
coisas correrem bem, e também aos sócios, 
adeptos e simpatizantes, que foram mui-
tos que estiveram aqui". 

"Foi um jogo de grande intensidade. O 

Fafe é isto, esta alma que metemos dentro 
de campo, empurrados em largos períodos 
de jogo pelos nossos adeptos", vincou.

Para o treinador, a sua equipa é a "dis-
tinta vencedora do jogo, tanto na primeira 
como na segunda parte", salientando que 
mesmo na segunda, que teve períodos 
mais equilibrados, "as melhores oportuni-
dades criadas por nós". 

"Era pouco importante como a vitória 
ia acontecer, mas foi muito importante por 
ser um golo do João, um jogador que tem 
trabalhado muito bem. Mereceu", comen-
tou, sublinhando o "crescimento natural" 

A Associação Desportiva de Fafe 
venceu, no domingo, a AD Oli-
veirense, por uma bola a zero, 

em jogo relativo à 12ª jornada do Campeo-
nato de Portugal, série A, disputado no Es-
tádio da Ribes, em Famalicão.

Um golo solitário de João Victor, na 
reta final da partida, permitiu aos Justi-
ceiros 'quebrar a malapata' e vencer numa 
deslocação tradicionalmente complicada.  

"Já não é necessário recuar até 2016 para 
encontrarmos o último triunfo da AD Fafe 
em casa da AD Oliveirense", frisa o clube.

Com este resultado, a AD Fafe somou a 
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sociação Desportiva de Fafe 
asseguraram a manutenção 

no Campeonato Nacional de Clubes da 3.ª 
Divisão de natação. Os atletas baterem 20 
recordes pessoais, em 26 provas disputa-
das, em Sines.

Os objetivos coletivos foram cumpri-
dos, numa jornada marcada por "muita 
união, muita garra, muita amizade, res-
peito por todos e, em especial, pelo clube 
que representamos", partilhou o coorde-
nador Rui Ribeiro. 

No fim de semana anterior, a equipa 
absoluta de natação do clube tinha con-
quistado oito pódios, nos Campeonatos 

que toda a equipa tem registado. 
"Sabemos que o caminho é este, de evo-

lução, de todos sentirem-se úteis. Quan-
do há esta simbiose, este equilíbrio, fruto 
também do que temos na bancada, acaba 
por ditar os resultados positivos, que é só 
um: a vitória", rematou.

Na próxima jornada, a equipa fafense 
recebe a equipa do SC Mirandela, no Es-
tádio Municipal de Fafe, 8 de dezembro, 
pelas 15h00. Segue-se a deslocação ao São 
Martinho, dia 15, e a receção ao Merelinen-
se, a 21 de dezembro.

NATACHA CUNHA 
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Regionais de Juvenis, Juniores e Seniores 
de piscina curta da Associação de Nata-
ção do Norte de Portugal, que decorre-
ram na Piscina Municipal de Felgueiras. 

A competição ficou ainda marcada 
por um "momento simbólico mas histó-
rico", anunciou o clube. A participação 
da estafeta sénior,  constituída por João 
Freitas, Gonçalo Costa, João Peixoto e 
Albino Gonçalves, marcou o regresso dos 
fafenses à competição sénior por equipas, 
algo que já não acontecia há mais de 15 
anos. A última estafeta sénior masculina 
da ADF datava de 2003 e tinha a curiosi-
dade de contar com o atual treinador, Rui 
Ribeiro, na sua constituição.

TUBARÕES AMARELOS ASSEGURAM 
MANUTENÇÃO NOS NACIONAIS DE CLUBES BANCADA COBERTA 

NO CAMPO Nº2 
DO ESTÁDIO MUNICIPAL

O campo nº 2 do Estádio Municipal 
de Fafe foi  dotado de cobertura 

na bancada. "Uma obra necessária e que 
irá garantir mais conforto e qualidade 
para aqueles que apoiam os nossos jovens 
justiceiros", avança o clube. 

A obra contou com o apoio da Junta 
de Freguesia de Fafe, a quem o presidente 
do clube agradeceu por "acreditar neste 
projeto de formação", uma aposta que 
diz ser "para continuar". "Queremos 
apoiar os nossos jovens atletas criando 
condições para que os seus encarregados 
possam acompanhar todas estas etapas 
do seu crescimento pessoal e desportivo", 
partilhou Jorge Fernandes.
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FAFE CELEBROU O DIA DAS CIDADES EDUCADORAS

O Município de Fafe comemorou, 
a 29 de novembro, o Dia Inter-
nacional das Cidades Educado-

ras, com diversas iniciativas, este ano sob o 
mote 'Escutar a cidade para a transformar'.

Nos Paços do Concelho, foi hasteada 
a Bandeira Cidade Educadora, ao som do 
Hino Nacional das Cidades Educadoras, 
interpretado pelos alunos da  Academia de 
Música José Atalaya. 

No Salão Nobre, teve lugar uma ceri-
mónia "simples, singela, mas sentida", sub-
linhou o vereador da Educação, que distin-
guiu as instituições de ensino do concelho 
e de cariz social e pedagógico que fizeram 
parte dos projetos educativos promovidos 
no concelho e cujo papel é relevante na 
promoção da educação e cidadania.

O presidente da Câmara de Fafe evo-
cou os princípios e valores da 'Cidade Edu-
cadora', rede que Fafe integra "assumindo o 
compromisso com uma educação inclusi-
va e de qualidade, assegurando que este di-
reito possa efetivar-se sem discriminação e 
reforçando o importante trabalho educati-
vo exercido por escolas e famílias.”

"O conceito de cidades educadoras não 
se limita ao sistema de ensino, é muito 
mais do que isso. O conceito de 'Fafe Cida-
de Educadora' é a de que qualquer cidadão, 
dos mais pequenos aos mais idosos, seja ao 
mesmo tempo objeto e agente da educa-

ção", afirmou o edil, defendendo um pro-
jeto "global" que visa criar condições para 
que Fafe seja "uma cidade onde é bom viver, 
onde possamos todos conviver em harmo-
nia, paz e com saúde".

A este propósito, Raul Cunha disse es-
tar para arrancar o projeto "Cultura para 
Todos", que pretende "alargar o conceito 
de cultura", com investimentos previstos 
na ordem dos 500 mil euros. Este projeto 
vem juntar-se a outros projetos educativos 
desenvolvidos junto da comunidade esco-
lar, que foram elencados pelo vereador da 
Educação, por "cultivarem princípios e va-
lores que nos fazem mais comunidade". 

Instituições de ensino e de 
cariz social distinguidas pelo 
"papel relevante na promoção 

da educação e cidadania". 

"Ter ideias para Mudar o Mundo", "Es-
colas Empreendedoras INAVE", "Litte-
ratus", "Hypatiamat", "Plataforma Mais 
Cidadania", projeto Rede Bibliotecas Esco-
lares, "Educar com o Coração" em parceria 
com o Centro de Saúde de Fafe, "Educação 
Parental", o combate ao absentismo escolar 
pelo PISEF, o "Projeto Ei" de integração so-
cial no Bairro da Cumieira, o "Eco-Escolas", 
o projeto UNIR com a Cruz Vermelha, o 

"Projeto Ágora" com a Cercifaf, e a Universi-
dade Sénior mereceram o reconhecimento.

Para assinalar a data, foi ainda apresen-
tada uma exposição de fotografia e distri-
buídas pelas escolas e outras instituições 

uma carta com os Princípios e Valores da 
Cidade Educadora, para alunos e professo-
res refletirem sobre esta temática.

Centenas de alunos do pré escolar, do 1º 
e 2º ciclo das escolas de Fafe tiveram ainda 
oportunidade de visitar os museus do con-
celho, ficando assim a conhecer a história, 
cultura e tradições de Fafe. Com os alunos 
do secundário e dos ensinos profissional e 
superior, foi realizada uma atividade de re-
flexão sobre Fafe, enquanto território edu-
cador. As atividades incluíram também 
uma aula de ginástica para os seniores e 
um espetáculo pela Escola Bailado de Fafe.

  NATACHA CUNHA 


