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21 e 22 de dezembro
LAST CHRISTMAS

Classificação: M/12
Género: COMÉDIA DRAMÁTICA

DEZEMBRO

Preço do bilhete: 3€
 SALA Manoel de Oliveira

ESPECIAL NATAL: 14H30 SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

18, 19 e 20 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

É chegado o Natal, aquele momento 
mágico do ano em que a paz, o amor, 

a fraternidade e o espírito de união e parti-
lha — valores que queremos ver perdura-
dos todo o ano —, ganham novo fôlego e 
são celebrados entre familiares e amigos.

Natal é tempo de esperança e, para 
nós, que por esta altura celebramos 
mais um aniversário, tempo de de-
monstrar uma vez mais o nosso agra-
decimento a todos os que nos acom-
panham nesta jornada, a todos os que 
em nós confiam e nos dão motivação 
para, todos os dias, continuar a trilhar 
o caminho (positivo!) que se iniciou há 
quatro anos. 

O Expresso de Fafe deseja a 
todos os leitores, colaboradores, 
anunciantes e amigos, um Feliz 
Natal e um próspero Ano Novo.

Uma palavra de especial apreço 
a todos os colaboradores que fazem 
desta uma pequena mas grande equi-
pa (Natacha Cunha, Ivo Borges, Ana 
Filipa Dias e Frederico Nogueira).

Em início de novo ano, e de quar-
to aniversário deste projeto editorial,  
reforçamos a nossa vontade de querer 
fazer mais, melhor e, sobretudo, dife-
rente, superando-nos a nós mesmos 
a cada dia. Porque acreditamos que 
o sucesso faz-se com trabalho, essa é 
a maior garantia que deixamos para 
2020. Um novo ano que estamos a 
preparar e que trará novidades.  

FESTAS FELIZES
E NOVIDADES 
EM 2020

a justiça, a equidade, a inclusão e a coesão 
territorial sejam os pilares de um tempo novo.

É com base nesses princípios que servi-
mos os Fafenses, com uma atitude perma-
nente de fazer mais e melhor por Fafe e para 
Fafe. Com o contributo de todos, trabalhan-
do em conjunto, para alcançar aquele que é 
o nosso objetivo desde o primeiro dia: Fazer 
da nossa terra uma terra mais desenvolvida, 
mais moderna, mais justa e mais solidária!

Sempre com as pessoas no centro das 
nossas políticas, continuamos a apoiar as 
famílias através das medidas de apoio social; 
mantemos o investimento nas infraestrutu-
ras; continuamos a investir nas Freguesias 
como forma de promoção da coesão territo-
rial; mantemos o investimento na educação, 
na cultura e no desporto. Continuamos a 
apoiar as nossas coletividades.

Para 2020 daremos continuidade ao in-
vestimento que temos efetuado no nosso 
concelho. Continuaremos, como sempre, ao 
lado dos fafenses, trabalhando para um fu-

CAROS FAFENSES,

O Natal é época de celebrar e agradecer 
todas as conquistas vividas e traçar 

os desafios para o novo ano que se avizinha.

Cada vez mais, a nossa sociedade preci-
sa de esperança e energias renovadas, onde 

RAUL CUNHA

PRESIDENTE  DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

turo melhor e tudo faremos para lhes pro-
porcionar uma vida feliz

Neste período de Natal, e envolvidos 
nos mais generosos valores do ser humano, 
faço um apelo a todos para que vivam um 
ambiente de partilha, solidariedade e afeto.

Deixo também uma palavra de apreço 
e gratidão por se juntarem a nós na cons-
trução de um concelho mais coeso, mais 
solidário, mais desenvolvido!

Endereço ainda uma palavra de amiza-
de aos emigrantes, que com toda a coragem 
e determinação, partiram das suas terras 
para procurar um futuro melhor.

A todos os Fafenses desejo um Natal Fe-
liz e que enfrentem o ano que se aproxima 
com um espírito positivo e energias renova-
das para os desafios que se apresentem!

Feliz Natal e um excelente 2020!

O Presidente da Câmara,
Raul Cunha

MENSAGENS DE NATAL

Caro leitor

Tenha saúde, sem o que ninguém conse-
gue ser feliz e ajudar à felicidade dos outros!

Que 2020 seja um bom ano, melhor 
que este, para todos, para a nossa terra de 
FAFE, para o nosso PORTUGAL e para o 
nosso PLANETA, que cada vez mais re-
clama de nós, do nosso egoísmo, da nossa 
ganância consumista, da nossa irraciona-
lidade um futuro melhor para os nossos 
filhos e netos!

Que 2020 seja, para todos, um ano de 
mais paz, mais amor, mais respeito e mais 
bem-estar!

Mas não se esqueça: qualquer mudan-
ça começa sempre por cada um de nós!

José Ribeiro,
Presidente da Assembleia Municipal

FESTAS FELIZES 
COM SAÚDE 
E BEM-ESTAR

P assou mais um ano, é menos um ano 
de vida para cada um de nós.

Deste ano, prestes a terminar, ficam re-
cordações e saudades, boas e más, mas não 
adianta ficarmos agarrados a elas, porque o 
tempo mede-se pelo futuro e, esse, tal como 
o passado, em nada ou pouco nos pertence, 
mesmo quando somos nós a determiná-lo.

Então, para vivermos bem o futuro que 
ainda temos, precisamos de ter saúde, ser-
mos felizes, ajudarmos os outros à sua feli-
cidade, sermos solidários e amigos, leais e 
sinceros — HUMANOS!

Caro leitor

Tenha um Natal muito feliz e ajude os 
outros a tê-lo também, dando de si à famí-
lia, aos amigos e a todos que conhece ou 
precisam da sua ajuda e solidariedade.

JOSÉ RIBEIRO

PRESIDENTE  
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FAFE

EDITORIAL
SAMUEL PINTO
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CENTROS DE CONVÍVIO DO CONCELHO 
PARTILHARAM ALEGRIA NATALÍCIA 

ARPIFAFE JUNTOU 
MAIS DE 800 IDOSOS
EM ALMOÇO DE NATAL

O Multiusos de Fafe acolheu, no sábado, 14 
de dezembro, o habitual almoço de Natal 

da Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Fafe (ARPIFAFE).

Este ano, cerca de 830 idosos juntaram-se 
à mesa para celebrar a quadra natalícia, num 
momento de convívio e confraternização entre 
associados. A anteceder o almoço, foi celebrada 
uma missa no mesmo local. 

A animação continuou tarde dentro com o 
Grupo de Cantares da ARPIFAFE.

A Cruz Vermelha de Fafe acolheu, 
na tarde de 10 de dezembro, o 
convívio de Natal da UNIR — 

Unidade de Intervenção e Recursos para 
os Centros de Convívio do Concelho de 
Fafe.

A iniciativa juntou cerca de 230 uten-
tes de doze dos treze centros de convívio 
do concelho, tendo como objetivo pro-
mover a confraternização e intercâmbio 
entre todos. 

O momento foi de alegria, com o 
cântico de músicas de Natal, ginástica, 
dança, e um teatro que apelou à reflexão 
sobre os verdadeiros valores natalícios. 

O presidente da Câmara de Fafe, 
Raul Cunha, marcou presença para dei-
xar uma mensagem de boas festas, mas 
também felicitar a equipa responsável 
pelo "excelente trabalho desenvolvido 
nos centros de convívio junto dos nos-
sos idosos". “Esta é mais uma iniciativa 
que permite combater um dos proble-
mas que mais nos preocupa, o isola-
mento e a solidão", anotou, desejando 
que todos "continuem a usufruir de 
momentos como este".

NATACHA CUNHA

NATACHA CUNHA
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JUNTA DE FREGUESIA DE FAFE RECONHECE MÉRITO FAFENSE 

A Junta de Freguesia de Fafe realizou, pelo segundo ano 
consecutivo, a 6 de dezembro, a cerimónia de entrega de 
'Medalhas de Mérito da Freguesia de Fafe'. A iniciativa vi-

sou premiar, uma vez mais, os que pelo seu trabalho, esforço e dedi-
cação elevam o nome da freguesia de Fafe.

O presidente da Junta de Fafe, Paulo Soares, confessou, na oca-
sião, que a escolha dos homenageados "não é fácil", o que vê como 
um sinal positivo, de que "Fafe tem muita gente boa, que trabalha 
e que se dedica às coletividades", o que os motiva a esta cerimónia 

"simples, mas simbólica, cheia de significado".
"Estas pessoas trabalharam e deram muito de si. Há muitos que 

já são galardoados, que já receberam muitos prémios, que já foram 
reconhecidos até a nível nacional, mas o nosso prémio da freguesia, 
acreditem, é melhor que esses todos, porque é nosso", defendeu.

Com a garantia de que “o que os une é Fafe”, seguiu-se o anún-
cio dos vencedores em catorze categorias e o que os torna merece-
dores desta distinção.

A sessão, que encheu o auditório da biblioteca municipal,  ter-
minou com o cântico do Hino de Fafe. Francisca Alves, acompa-
nhada por Verónica Costa, e Valter Lobo abrilhantaram o evento, 
com momentos musicais.

JUVENTUDE:
Malfeito

“Esta organização 
iniciou a sua atividade 
em 2017, composta por 
jovens fafenses, que se 
dedicam especialmente à 
organização de concertos 
musicais, tendo como 
princípio a divulgação 
e promoção de artistas 
e bandas locais. O seu 
principal quartel é no 
Café Avenida e foi através 
destas iniciativas que 
ajudaram a dinamizar 
este café centenário da 
nossa freguesia".

NATACHA CUNHA

DESPORTO (futebol):
Manuel Duarte

“Chegou à AD Fafe depois 
das passagens pela 
Briosa, Leixões, Sporting 
CP, FC Porto e Varzim, 
tendo participado no 
Campeonato Mundial 
de Futebol em 1966 
em Inglaterra, seleção 
conhecida por "Magriços". 
Jogou na nossa mágica 
durante 6 época, depois 
abraçou a carreira de 
treinador, tendo treinado 
vários clubes da nossa 
região, e nunca mais saiu 
da nossa cidade".

REVELAÇÃO:
Francisca Alves

“Com cinco anos iniciou 
os estudos musicais na 
Academia de Música 
José Atalaya. Aos 7 anos 
ingressou na classe 
de flauta transversal, 
frequentou vários 
masterclasses, participou 
em múltiplos estágios 
e integrou algumas 
orquestras de sopro. 
Atuou em várias salas 
de concerto pelo nosso 
país fora...  Sem qualquer 
dúvida, uma revelação".

COMBATE:
Centro Budo de Fafe

“Tem cerca de 125 
participantes, vários 
atletas seus integraram 
a Seleção Nacional da 
Federação Nacional de 
Karaté, e no seu historial 
já constam 7 títulos de 
campeões nacionais. 
Presentes em vários 
campeonatos do mundo 
e europeus, de juniores e 
sub 21, esta coletividade 
faz campeões".

MÚSICA:
Valter Lobo

“Tem atuado em várias 
salas do país, tendo 
como maior impacto 
a atuação antes do 
concerto de Eddie Vedder, 
em Amsterdão. Editou 
dois discos (Inverno 
e Mediterrâneo), é 
licenciado em direito 
mas a música é realmente 
a sua paixão. Onde atua 
deixa marca e leva Fafe 
consigo".

EDUCAÇÃO:
Jorge Machado

“Diretor do Agrupamento 
de Escolas Professor 
Carlos Teixeira. Uma 
gestão feita com base 
na transparência, 
na competência e 
na lealdade, num 
agrupamento muito 
procurado pelos pais 
dos alunos, quer pelas 
suas condições físicas 
e estruturais, quer pelo 
trabalho coerente e 
visível aos olhos de todos".

ASSOCIATIVISMO:
Lucélia Telo

“Uma mulher dedicada 
às causas, durante mais 
de 10 anos liderou os 
Leões de Ferro e foi 
a primeira mulher a 
chegar a presidente desta 
coletividade. Além de 
manter ativa a marchas 
populares e o cantar 
dos reis, criou a dança, 
onde dedicou horas a 
fio especialmente com 
os mais novos. Com um 
coração do tamanho do 
minho manteve unida e 
ativa esta coletividade".

SOLIDARIDADE:
Agrup. Escuteiros de Fafe

“É o maior agrupamento 
do concelho, tem 
cerca de 80 membros, 
desde lobitos a cheges, 
sempre disponíveis para 
colaborar em qualquer 
área. Com cariz religioso 
e solidário, o seu lema é 
'esteja preparado' sempre 
alerta".

LITERATURA:
Ana Paula Pereira

“Trabalha com jovens 
e adultos deficientes 
há mais de vinte anos. 
Atualmente é atriz 
amadora do Teatro 
Vitrine. A sua obra 

"A Mania dos 7" foi 
considerada a melhor 
obra de 2019 da Chiado 
Editora".

BAIRRISMO:
Carlos Rui Abreu

“Um fafense de gema, um 
orgulhoso cidadão desta 
terra. Ouvimos a sua voz 
nos relatos de futebol, 
exprimindo a prenúncia 
fafense, na qual tem um 
orgulho enorme. Quando 
viaja para fora do país 
leva consigo a bandeira 
de Fafe, e defende com 
unhas e dentes tudo que 
nos representa".

PROTEÇÃO:
Gilberto Gonçalves

“Com 29 anos de idade, 
tomou posse como 
comandante dos BVFafe, 
sendo o mais novo até 
então a obter tal cargo. 
Atualmente exerce 
funções na Proteção Civil 
do Município, sendo 
licenciado em arquitetura, 
a sua paixão passa pelo 
terreno, onde se sente 
como peixe na água".

MOTORES:
Alberto Oliveira

“Uma longa carreira nos 
ralis, como navegador 
de vários pilotos 
fafenses, muitos troféus 
conquistados e kms 
percorridos, sendo 
também um reconhecido 
piloto. Uma dedicação 
aos motores desde muito 
cedo, sempre disponível 
para colaborador com os 
mais novos".

LIDERANÇA:
Luís Roque

“O rosto da Cercifafe.
Dedicou 40 anos à 
instituição, onde viu 
crescer tudo que existe. 
Psicólogo de formação, 
conseguiu construir a 
residência da Cercifaf, a 
menina dos seus olhos. 
Foi reconhecido pelo 
município e pela AR pela 
sua dedicação à instituição, 
um verdadeiro líder".

DEDICAÇÃO:
Padre Lopes

“Em 2021 fará 50 anos 
de pároco, uma vida 
dedicada à comunidade, 
depois de andar por África, 
passou por algumas 
freguesias do nosso país, 
chegando a Fafe em 1985 
(...) Um pároco respeitado, 
amigo e sempre com 
as suas portas abertas 
para colaborar, faz da 
dedicação a sua profissão".
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O s vereadores eleitos pelo Movimen-
to Independente Fafe Sempre que-

rem aproveitar a oportunidade concedida 
pelo Jornal Expresso de Fafe para desejar 
a todos, os que vivem na nossa terra ou 
aqui trabalham e também àqueles que 
sendo de Fafe se encontram, por qualquer 
motivo a viver fora do concelho, uma qua-
dra natalícia cheia de paz e fraternidade e 
fazem votos para que o espírito de Natal 
permaneça bem vivo durante todo o ano 
de 2020.

Os Vereadores eleitos pelo Movimen-
to Independente Fafe Sempre continuam, 
no exercício das suas funções autárquicas, 
enquanto vereadores da oposição sem pe-
louros atribuídos, a exercer essas funções 
com a atitude de responsabilidade e coo-
peração que o desenvolvimento do nosso 
concelho exigem de uma oposição res-
ponsável e como tal permitimos, ao viabi-
lizarmos a aprovação do orçamento para 
o próximo ano, a continuidade dos inves-
timentos no Bairro da Cumieira e toda a 
área envolvente, entre outros. Fizemo-lo 
para não prejudicar o desenvolvimento 
do nosso concelho. Ao mesmo tempo que 
viabilizamos o orçamento não deixamos, 
também de forma sustentada, de alertar 
o executivo para as consequências nega-
tivas que o grande aumento das despesas 
correntes trará à governação futura do 
município. Os Fafenses podem assim con-
tar com esta postura de colaboração do 
Fafe Sempre, em todas as ações que con-
tribuam para o progresso do nosso conce-
lho e com a firme oposição naquelas ações 
que prejudicam o nosso desenvolvimento 
coletivo a curto ou médio prazo.

Um Santo Natal, para todos, e que 
2020 seja, para cada um de nós, um ano 
de cheio de saúde e felicidade.

Antero Barbosa

MENSAGEM             
DE NATAL

ANTERO BARBOSA

FAFE SEMPRE

É sempre um prazer abordar uma qua-
dra que tem tanto de rica, como de 

desejada.

É uma época de renovar os sonhos e 
de estabelecer novas metas para o novo 
ano que se avizinha. 

Apelamos portanto, para que todos os 
Fafenses mantenham a chama da espe-
rança e acreditem que o amanhã poderá 
ser melhor. Que este Natal desperte em 
cada um, melhores sentimentos de ir-
mandade. 

O dia de Natal, dia da comemoração 
do nascimento de Jesus, foi estipulado 
pela Igreja Católica no ano de 350, por de-
creto do Papa Romano, Júlio I, sendo mais 
tarde oficializado como feriado. É um 
momento muito querido pelas famílias, 
especialmente pelas crianças que inde-
pendentemente da conjuntura financeira, 
sempre conseguem ver satisfeitos alguns 
dos seus pedidos mais generosos.

É a festa da alegria, da fraternidade e 
da generosidade, a qual não passa indife-
rente a outras religiões.

E como tal, deverá ser uma oportuni-
dade de invocação a todos, para que neste 
Natal, possamos ser mais solidários e con-
tribuamos para uma sociedade mais justa 
e igualitária e se ascenda a luz da partilha, 
que reconforte em especial, aqueles que 
procuram ansiosamente um lar e consi-
gam rapidamente refazer as suas vidas.

Saudamos e fazemos votos para que 
todos e em particular aos Fafenses re-
sidentes, sem esquecer os demais espa-
lhados pelo mundo, tenham um Santo e 
Feliz Natal e um venturoso Ano de 2020 
pleno de realizações.

O Presidente da Comissão Política     
do PS - Fafe

José Freitas Pereira 

A TODOS OS FAFENSES 
DESEJAMOS UM 
FELIZ NATAL

JOSÉ  FREITAS PEREIRA

PARTIDO SOCIALISTA

F aço votos para que esta quadra, 
que se caracteriza pela alegria 

do nascimento de Jesus, seja aprovei-
tada por cada um de nós para encon-
trar a força e motivação interior para 
viver a vida na sua plenitude, em paz 
connosco e com o próximo. 

Faço pois votos, que este espírito 
de Natal toque cada um de nós e que 
consiga fazer desta, uma festa diária 
onde tenhamos sempre uma acção 
ou uma palavra para todos os que à 
nossa volta dela vão necessitando. 

É com este espírito que temos 
desenvolvido a nossa ação não só na 
política como na sociedade fafense, 
colocando sempre os interesses da 
população acima de tudo. Exemplo 
disso são propostas como a constru-
ção de uma nova piscina municipal, a 
municipalização do serviço de distri-
buição de água pública e a constru-
ção da Zona Industrial de Regadas, 
todas em execução. 

Continuaremos a fazer a oposi-
ção séria e honesta que nos caracte-
riza, batendo-nos pelas nossas ideias, 
sempre colocando a pessoa humana 
no centro da nossa ação. Esta é a me-
lhor forma de fazermos acontecer o 
Natal.

Votos de um Santo e Feliz Natal.

José Baptista

CAROS FAFENSES,

JOSÉ BAPTISTA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

MENSAGEM DE 
NATAL DO 
CDS DE FAFE

RIBEIRO CARDOSO

CDS-PP

N esta quadra natalícia em que o 
Amor e a Fé cristã são a célula 

viva das sociedades, a Política se bem 
alicerçada e interpretada com princí-
pios éticos e democráticos pode valo-
rizar o significado redentor do Natal. 

Em meu entender, só acontecerá 
Natal em plenitude, quando o Ho-
mem deixar de se destruir a si próprio, 
quer física, quer moralmente, quando 
os canhões e as armas mortíferas fo-
rem silenciados e o ódio, o materialis-
mo exacerbado, o despotismo e o fun-
damentalismo se eclipsarem, como 
pragas intoleráveis que cavam profun-
damente a sepultura da Humanidade.

Por isso, a nossa Mensagem de 
Natal, na qualidade de Presidente da 
Comissão Política Concelhia do CDS 
e Democrata Cristão é de Paz, con-
córdia, reconciliação e solidariedade e 
também de justiça social para os mais 
carenciados e para a classe média por-
tuguesa que continua a ser vítima de 
austeridade fiscal.

E finalmente os meus sinceros 
votos de um Santo Natal para todos 
os Fafenses, sem exceção e a todas as 
forças políticas democráticas, que 
são o pilar da nossa democracia.  

O Presidente da Comissão Política 
Concelhia do CDS

Ribeiro Cardoso
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CAROS 
FAFENSES,

LEONEL CASTRO

BLOCO DE ESQUERDA

A pesar dos tempos contur-
bados que o País e o Mundo 

atravessam, e numa época em que 
nos exigem sacrifícios, gostaria de 
vos deixar uma mensagem de es-
perança, optimismo e confiança no 
nosso futuro. A melhoria crescente 
da qualidade de vida da nossa po-
pulação deve ser sempre o desígnio 
daqueles que nos governam. É pre-

ciso olhar o futuro de modo positi-
vo e valorizar o nosso território de 
forma mais eficaz e integrada. Pros-
seguiremos com todos os nossos es-
forços no sentido de contribuir para 
que seja possível alcançar o desen-
volvimento que pretendemos para 
o nosso Concelho.

Esta quadra festiva é um tempo 
de amizade, de paz e confraterni-
zação em família. É uma quadra 
festiva na qual fortalecemos ainda 
mais os sentimentos de fraternida-
de e solidariedade que há em cada 
um de nós, colocando estes valores 
ao serviço do próximo, sobretudo 
daqueles que mais necessitam: as 
crianças, os jovens, os mais caren-
ciados, os idosos e todos aqueles 
que, por motivos vários, se encon-
tram em situação de fragilidade.

Nesta quadra natalícia apro-
veitamos para endereçar votos de 
um Feliz Natal e um ano 2020 re-
pleto de concretizações, com mui-
ta saúde, paz e harmonia.

Abraço fraterno aos fafenses.

Leonel Castro 

MERCADO DE NATAL

ALEXANDRE LEITE

PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS

D urante alguns dias temos no centro da cida-
de de Fafe o chamado “Mercado de Natal”. 

Imitando as tradições do centro da Europa, este 
tipo de mercados começam agora a ser habituais 
também no nosso país. Estes pequenos mercados 
como o de Fafe, com decoração natalícia, com 
música coral “típica” da época, animando alega-
damente o comércio local, encaixam bem na res-
tante coleção de clichês em que se transformou o 
Natal. Vamos ver por estes dias luzinhas a piscar 
um pouco por todo o lado, shoppings a abarrotar 
de pessoas à procura das prendas que as livrem de 
ficar de fora do clichê do Natal, são proclamados 
desejos de paz no mundo, a televisão passa um dia 

a animar um “natal dos hospitais”, pais-natais por 
todo o lado, é invocado um tal de “espírito de natal” 
que traz consigo sentimentos de amizade, alegria 
e amor... as prendinhas bem embrulhadinhas. Ah, 
e o menino Jesus, nascido em Belém, nas palhi-
nhas deitadinho.

Para não saírem do clichê de Natal não deixem 
que esse espírito se esfume, deixem para depois a 
sinalização das contradições óbvias desta época, 
esqueçam que a grande maioria do que consu-
mimos nesta época não é de produção nacional, 
quanto mais local. Não é a altura para recordar 
a precariedade em que vivem  os trabalhadores 
do comércio onde vamos comprar as tais pren-
das, com horários desregulados, salários baixos, 
domingos iguais a quartas e feriados iguais a se-
gundas. Esqueçam a operação mediática que tem 
sido feita contra o Serviço Nacional de Saúde pe-
los mesmos que depois lá vão “animar” os doentes. 
Não é altura de se falar sobre os o conluio entre 
decisores públicos e benefícios privados. A emer-
gência já não é a climática, nem a do aumento dos 
salários… é a magia do Natal. Não vejam as ima-
gens de refugiados à deriva no mar, vindos de paí-
ses bombardeados pelos nossos aliados, nem pen-
sem na cidade de Belém (sim é a mesma), cercada 
por um muro nascido da política de apartheid de 
Israel que hostiliza os seus habitantes. Lá não há 
talões de troca.

“Se não nos tornarmos a ver, Bom Natal!”

Alexandre Leite

MENSAGENS DE NATAL
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HELIPORTO DE FAFE 
TESTA PLANO DE 
EMERGÊNCIA

O Serviço Municipal de Proteção 
Civil vai realizar um 'Exercício à 

Escala Total no Heliporto Municipal de 
Fafe', para testar o Plano de Emergência 
daquela infraestrutura.

O exercício está marcado para sába-
do, 21 de dezembro, às 09h45, e vai contar 
com a presença e participação de vários 
agentes de proteção civil e entidades.

Avaliar a capacidade de reação do heli-
porto a um eventual acidente que ocorra 
nas suas infraestruturas, bem como tes-
tar todas as ações a serem desenvolvidas 
por cada entidade para fazer face a uma 
situação de emergência, são os objetivos, 
avança o município.       

O concelho de Fafe vai ter mais onze 
de Espaços de Cidadão, distribuídos 

por onze freguesias do concelho, que jun-
tamente com as anteriormente já em fun-
cionamento permitirão um atendimento 
assistido aos munícipes, em diversos servi-
ços online, num total de 17 freguesias.

Segundo a autarquia, neste momento, 
para além de Fafe, Arões S. Romão, Rega-
das, União de freguesias de Agrela e Sera-
fão e União de Freguesias de Moreira do 
Rei e Várzea Cova, também já estão em 
funcionamento os Espaços Cidadão de 
Medelo, Paços, Revelhe, Antime e Silvares 
S. Clemente e Ardegão, Arnozela e Sei-
dões. Desde 17 de dezembro, as freguesias 
de Fornelos e Travassós passam também a 
usufruir deste serviço. 

Os restantes Espaços de Cidadão, da 2ª 
fase da Rede Municipal de Fafe, em Arões 
Sta. Cristina, Estorãos, Silvares, S. Marti-
nho e Monte e Queimadela estão a ultimar 
a ligação de rede, estando prevista a sua 
conclusão nos próximos dias.

Pensados numa lógica de descentrali-
zação de serviços, estes espaços agregam 
diversas funcionalidades num só balcão 

e permitem aos cidadãos o acesso à inter-
net e a diversos serviços online disponibi-
lizados pela Administração Pública, com 
apoio de mediadores.

Dos cerca de 200 serviços disponibili-
zados, destacam-se os relacionados com a 
Segurança Social, o Instituto da Mobilida-
de e dos Transportes (IMT), a Caixa Geral 
de Aposentações, a Autoridade para as 
Condições do Trabalho (ACT) e o Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). 

Renovação da carta de condução, al-
teração da morada do Cartão do Cidadão, 
serviços e-fatura, solicitação de caderneta 

predial, requerimento de pensão de sobre-
vivência, pedido de reembolso de despesas 
de funeral, de subsídios de morte, assistên-
cia de terceira pessoa ou subsídio mensal 
vitalício são alguns exemplos. 

O atendimento assistido estende-se ao 
acesso à ADSE Direta, solicitação ou re-
novação do Cartão Europeu de Seguro de 
Doença, pedido da 2ª via de cartão de bene-
ficiário e emissão de declarações para IRS, 
bem como serviços básicos de alteração de 
dados pessoais e entrega de documentos 
de despesa, entre muitos outros serviços.

                                                     NATACHA CUNHA

ESPAÇOS DO CIDADÃO 
ESTENDEM-SE A MAIS ONZE FREGUESIAS
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SALAS DE AULA DO FUTURO 
ALIAM TECNOLOGIA  À EDUCAÇÃO

O Município de Fafe equipou os 
agrupamentos escolares com 
seis 'Salas de Aula do Futuro', 

duas por cada agrupamento, que, aliando 
a tecnologia à educação, procuram propor-
cionar aos alunos formas de aprendizagem 
mais atrativas e estimulantes. 

Inseridos no Plano Integrado Inovador 
de Combate ao Insucesso Escolar, estes 
espaços pretendem uma melhoria dos re-

sultados escolares ao nível do 1º ciclo do 
Ensino Básico, utilizando metodologias 
inovadoras que permitam o aumento da 
motivação dos alunos para o estudo e para 
o seu esforço pessoal. 

Cada sala dispõe de vários instrumen-
tos interativos: um painel interativo, mesa 
interativa, kits de robótica, impressora 3D, 
câmara fotográfica, manuais digitais, web 
cam's, tablets, computadores e visualiza-

dor de documentos. 
A Equipa '+Sucesso Educativo', uma 

equipa multidisciplinar composta por téc-
nicos do município (dois professores e um 
psicólogo), vai mediar junto da comunida-
de docente a dinamização destas salas. 

Na apresentação da primeira 'Sala do 
Futuro', o presidente da Câmara de Fafe 
disse ver a questão da educação como "es-
tratégica e essencial para provermos o de-

senvolvimento das crianças e, no futuro, 
cidadãos melhor formados, mais capazes 
de ter iniciativa e projetos inovadores". 

“Com métodos mais atrativos, ferra-
mentas modernas e inovadoras e uma 
equipa empenhada e dedicada, estamos 
certos de que as Salas de Aula do Futuro 
serão uma mais valia para toda a comuni-
dade educativa", expressou.  

NATACHA CUNHA
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CRIANÇAS E JOVENS 
DO PROJETO EI! 
RECEBEM PRESENTES DE NATAL

A Câmara de Fafe ofereceu uma ses-
são de cinema, com lanche e pi-
pocas, às 26 crianças e jovens que 

integram o ‘Projeto EI! Educação para a In-
clusão’, assinalando assim a época natalícia.

Em comunicado, o presidente do mu-
nicípio, Raul Cunha, revela que “esta é uma 
forma de proporcionar um momento es-
pecial e diferente na quadra natalícia".

"Este é um projeto de sucesso em Fafe 
e acreditamos que faz a diferença na vida 
destas crianças e jovens. Esperamos que 
possam passar um dia animado e diferen-
te e, sobretudo, que passem um Natal feliz 
junto das famílias", sublinhou.

Recorde-se que o ‘Projeto EI! Educação 
para a Inclusão’ procura contribuir para a 
promoção de um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e para a coesão eco-
nómica, social e territorial.

Este projeto propõe-se a intervir junto 
das crianças e jovens do Bairro da Cumeira 
dos seis aos 30 anos, proporcionando-lhes 
um conjunto de recursos suscetíveis de 
promover a inclusão, o sucesso escolar e o 

PUB

O Município de Fafe entregou ca-
bazes de Natal a 500 famílias 
carenciadas do concelho, espe-

rando assim contribuir para que tenham 
um Natal mais digno e com mais conforto.

Segundo a autarquia, cada cabaz con-
tém produtos que não podem faltar numa 
mesa de Natal.

Para o presidente da Câmara de Fafe, 
Raul Cunha, “a entrega deste Cabaz de Na-
tal é um ato simbólico, mas muito impor-
tante para estas famílias que poderão viver 
esta época de uma forma mais feliz".

"Esta é uma das medidas de apoio social 
definidas para proporcionar às famílias fa-
fenses com maior dificuldades financeiras 
mais e melhor qualidade de vida. Saliento 
e agradeço o apoio prestado pelos senho-
res presidentes das juntas de freguesia do 
concelho na distribuição dos cabazes pelas 
famílias", referiu, citado em comunicado.

Nos últimos cinco anos, a Câmara de 
Fafe entregou cerca de 6.500 cabazes de 
Natal a famílias carenciadas do concelho.

Esta medida junta-se a outras medidas 

CÂMARA DE FAFE 
DISTRIBUI CABAZES DE NATAL
A 500 FAMÍLIAS CARENCIADAS

exercício de uma cidadania ativa.
Associando-se a esta ação, e tendo em 

conta a importância deste projeto para a 
comunidade, a Editorial Novembro ofere-
ceu livros aos jovens.

                           NATACHA CUNHA
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de apoio social que vão de encontro a dife-
rentes necessidades da população,  como o 
apoio à renda, a emergência social, as bol-
sas de estudo,  o programa Ser Solidário, os 
transportes ambulatórios, entre outros.

                           NATACHA CUNHA
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O Mercado de Natal, considerado pelo mu-
nicípio uma das maiores atrações da “Fafe 
Cidade Natal 2019”, foi inaugurado na quar-

ta-feira, 18 de dezembro, e vai manter-se aberto até do-
mingo, dia 22, como um “espelho daquilo que se pro-
duz em Fafe”. 

Na tenda, instalada na Praça 25 de Abril, marcam 
presença este ano vinte expositores, em representação 
de diferentes áreas de atividade, que vão desde os pro-
dutos regionais ao artesanato, passando pelos doces, 
compotas, pão, vinhos e chocolates, entre outros doces 
típicos desta quadra natalícia, de comerciantes locais.

Para o presidente da Câmara de Fafe, Raul Cunha, 
o Mercado de Natal, que vai na sexta edição, é “uma 
aposta que "os fafenses já não dispensam", e que "reúne 
o agrado de toda a população e dos comerciantes", refe-
riu, destacando a importância do evento para a promo-
ção do comércio local. 

"Pensamos que era importante criar alguma ani-
mação no centro da cidade para ajudar o comércio lo-
cal, mas também para proporcionar aos fafenses e aos 
nossos visitantes a possibilidade de desfrutarem, nesta 
época, de alguma animação e de conhecer e contactar 
com os nossos produtores locais presentes no Merca-
do e Natal”, afirmou o edil, deixando o convite a todos 
para uma visita ao espaço.  

Durante o dia, as atividades são direcionadas para 
os mais novos, com ateliers e workshops. À noite, as ati-
vidades estendem-se a toda a família, com os tradicio-
nais Encontros de Coros de Natal, que este ano contam 
com a participação de 23 grupos, de várias freguesias 
do concelho. 

A Orchestra Club também marca presença, com o 
concerto de Natal "Pure Imagination" , na quinta-feira 
à noite. A Orquestra de Fafe atua no domingo, a partir 
das 18h00.

O Mercado de Natal é de entrada gratuita e está 
aberto sexta-feira  das 17h30 às 23h30, sábado das 10h00 
às 19h00, e domingo das 14h00 às 19h00.       

NATACHA CUNHA

MERCADO DE NATAL
ANIMA CENTRO DA CIDADE E PROMOVE COMÉRCIO LOCAL
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MERCADO 
ACOLHEU "BAILE DE 
NATAL PARA TODAS 
AS IDADES"

O Mercado de Natal, que decorre no 
centro da cidade de Fafe, foi palco 

de um "Baile de Natal para todas as ida-
des". 

A inicativa, que é já tradição nesta 
quadra natalícia, foi organizada pelo 
Projeto UNIR, da delegação de Fafe da 
Cruz Vermelha Portuguesa, responsável 
pela animação sócio-cultural dos catorze 
centros de convívio do concelho.

O momento foi de alegria e confra-
ternização entre os participantes.

ATIVIDADES NATALÍCIAS
ANIMAM MAIS DE 1.400 CRIANÇAS 

O Mercado de Natal, que decorre 
de 18 a 22 de dezembro, em Fafe, 
está a ser dinamizado com ati-

vidades natalícias especialmente dirigidas 
aos mais novos.

Durante toda semana, é esperada a 
presença de mais de 1.400 crianças nas ini-
ciativas agendadas, que foram "reforçadas, 
devido ao aumento de procura", avançou o 
Município de Fafe.  

O dia de abertura ficou marcado pelo 
apresentação do musical "O Outro Lado 
de CATS", de Andrew Lloyd Webber, pela 
Academia de Música José Atalaya. 

"A MINHA COROA DE NATAL”
EXPÕE ARTE E TRADIÇÕES DAS FREGUESIAS

A firmar a identidade das fregue-
sias na decoração de uma coroa 
de Natal foi o desafio lançado 

este ano pelo Município de Fafe às juntas 
de freguesia, em parceria com as associa-
ções locais, escolas e centros de convívio. 

O resultado do projeto comunitário 
é “A Minha Coroa de Natal”, uma expo-
sição no Mercado de Natal que reúne os 
trabalhos das vinte e cinco freguesias do 
concelho de Fafe, que se fazem assim re-
presentar no espaço natalício, contando 

através da arte a histórias das suas gentes 
e tradições. 

A idealização da "Coroa de Natal" su-
cede à construção de um “Presépio”, deco-
ração de uma “Estrela” e, no ano passado, 
recriação de uma “Bola” de Natal.

NATACHA CUNHA 

O Teatro Vitrine do Grupo Nun'Álva-
res leva até aos menos novos "uma tarde 
de teatro". Também as Oficinas de Teatro 
Livre dinamizam o espaço, com a apresen-
tação "Era uma vez... o Natal".

A Biblioteca Municipal de Fafe propor-
ciona "uma manhã com literatura", com 

"Um Conto de Natal" de Charles Dickens. 
A sexta-feira é dedicada ao riso, numa "ma-
nhã com circo" e o espetáculo de ilusionis-
mo "Pai Natal: Uma Pessoa com poderes 
fora do comum". 

A pintura chega numa atividade orga-
nizada pelo Café Cultural, pelo professor 

Vicente Coda.
A dança também não fica de fora, 

numa atividade a cargo da Escola de Bai-
lado de Fafe.

O Cineclube de Fafe alia-se à iniciativa, 
proporcionando três sessões de cinema 
para ver o êxito da Disney "Frozen 2 - O 
Reino do Gelo.  

Até dia 24, também a ‘Casa do Pai Na-
tal’ aguarda a visita das crianças, numa ini-
ciativa da associação empresarial, parceira 
na organização do programa “Fafe Cidade 
Natal 2019”.

NATACHA CUNHA

FO
TO

: C
M

F

FO
TO

: C
M

F

 NATACHA CUNHA 
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ORQUESTRA DO NORTE 
DÁ CONCERTO DE BOAS 
VINDAS AO ANO NOVO

F afe dá as boas vindas ao novo ano 
de 2020, com um concerto da Or-

questra do Norte no Teatro Cinema, 
no domingo, 4 de janeiro.

Segundo o Município de Fafe, à se-
melhança de 2019, este concerto assu-
me-se como uma homenagem a todos 
os dirigentes, e respetivas equipas, que 
se dedicam voluntariamente a fazer 
um trabalho comunitário nas asso-
ciações culturais, recreativas, sociais e 
desportivas de Fafe.

Os bilhetes estão disponíveis na 
Loja Interativa de Turismo.

DESFILE DE PAIS NATAIS
VOLTA A COLORIR RUAS DA CIDADE 

ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 
REVIVE TRADIÇÃO E ENCERRA A "FAFE CIDADE NATAL"

P elo quinto ano, o centro da cidade 
de Fafe vai voltar a ser animado 
por um desfile de pais natais, na 

tarde de sábado, 21 de dezembro.
A iniciativa é promovida pelos Restau-

radores da Granja, em conjunto com os As-
falto Friends, ARCO – Santo Ovídio, Cer-
cifaf, União Desportiva Amigos da Roda 
de Quinchães, ARO 27, Leões do Ferro, 
ADF Combate e Medelo em Movimento.

O Encontro de Cantadores de 
Reis do Concelho, já na 35ª edi-
ção, vai fazer reviver a tradição, 

estimulando a defesa do património cultu-
ral do cantar de reis, com a sua recriação. 

O evento realiza-se a 12 de janeiro, nos 
mesmos moldes dos anos anteriores, de-
correndo em vários espaços da cidade, a 
partir das 15h00, e depois numa final pre-
vista para as 17h00, no Pavilhão Multiusos 

A concentração, na Praça 25 de Abril, está 
marcada para as 15h00. Depois de uma 
foto de família, os participantes percorrem 
juntos as principais artérias da cidade, co-
lorindo as ruas com o traje a preceito.

A organização lança o convite para que 
todos vistam o fato de Pai Natal e partici-
pem no desfile (a pé, de carro, moto, bicicle-
ta, ou mesmo "a cavalo", envolvendo Fafe 
no espírito festivo desta quadra natalícia. 

Em simultâneo, os Asfalto Friends Fafe 
realizam, a partir das 14h30, o 6º Passeio 
de Natal de motos,  uma vez mais solidá-
rio para com os animais do canil. O gru-
po convida a comunidade a contribuir na 
recolha de donativos trazendo "algo para 
os patudos" e a participar na iniciativa, no 
centro da cidade.

NATACHA CUNHA

de Fafe, onde atuarão os doze finalistas 
selecionados.

As inscrições estão abertas até 3 de ja-
neiro, podendo participar grupos de canta-
dores de reis ligados a associações e coleti-
vidades do concelho, que se deverão fazer 
acompanhar por trajes, adereços e instru-
mentos musicais adequados. 

De acordo com o regulamento, todos 
os grupos participantes têm direito a um 

prémio de presença, que é aumentado nes-
ta edição para os 200 euros, sendo premia-
dos os três primeiros classificados, por um 
júri nomeado para o efeito.

Antes disso, no dia 10 de janeiro, a par-
tir das 10h00, a tradição é cumprida pelas 
crianças, com o Encontro de Reis das Es-
colas, que promete encher o Multiusos de 
Fafe de ‘cantadores de palmo e meio’, vesti-
dos a rigor e de vozes afinadas. 

NATACHA CUNHA

 NATACHA CUNHA 
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ção, duas por cada supermercado. Quem 
ia às compras recebia uma 'Moeda Bairro 
Feliz' e era convidado a depositá-la no mea-
lheiro de votação, escolhendo uma das 
duas causas a concurso. 

No final, foram feitas as pesagens, sain-
do três vencedores: a iniciativa "Aprender é 
viver!", para compra de dois computadores 
portáteis, para as pessoas do Centro de 
Convívio de Arões Santa Cristina, com o 
objetivo de promover a inclusão social e o 

T  rês instituições fafenses foram pre-
miadas com mil euros cada uma, 

no âmbito do programa "Bairro Feliz", pro-
movido pelo hipermercado Pingo Doce.

"Feliz é o bairro onde os vizinhos se 
juntam por boas causas!" foi o mote da ini-
ciativa, que teve como objetivo fortalecer o 
vínculo com a comunidade e apoiar causas 
de entidades locais ou de grupos de vizi-
nhos com objetivo melhorar o seu bairro.

No total, seis causas estiveram a vota-

"BAIRRO FELIZ" PREMEIA
TRÊS INSTITUIÇÕES FAFENSES

MAIS DE 3 TONELADAS 
DE RAÇÃO PARA OS 
ANIMAIS DA ADDAF

N o fim de semana de 14 e 15 de 
dezembro, o E.Leclerc de Fafe 

recebeu uma campanha de angariação 
de ração para a Associação de Defesa dos 
Direitos dos Animais e Floresta (ADDAF), 
promovida pela Jorge Pinheiro 
Automóveis, no âmbito da sua política 
de responsabilidade social, que se 
comprometeu com os seus parceiros a 

“duplicar os quilos de ração doados”. 
Foram angariados 1.740 quilos, que 

duplicados perfizeram um total de 3.480 
quilos de ração doados, num valor de 
7.308 euros. Este resultado garante 27 
dias de alimentação para os cerca de 240 
animais que a associação tem a seu cargo. 
Mais de dez voluntários participaram na 
campanha.

envelhecimento ativo; o Centro de Estu-
dos Rabiscos, que com o donativo preten-
de adquirir um computador para efeitos 
de trabalho, estudo e pesquisa, e um aque-
cedor para as suas instalações; e o Centro 
Social da Paróquia de Antime, com a pro-
posta "Bem me quer, quem quentinho me 
puser!", para adquirir edredons e mantas 
para usufruto dos utentes, a pensar no seu 
conforto.

                            NATACHA CUNHA  

SOCIEDADE
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JOÃO SOUSA 
VENCE CONCURSO 
NACIONAL DE JOVENS 
CLARINETISTAS

O aluno da Academia de Música José 
Atalaya, João Sousa, venceu o IX 

Concurso Nacional de Jovens Clarine-
tistas, na categoria de Iniciado (até aos 
13 anos), promovido pela Associação Por-
tuguesa do Clarinete, cuja final nacional 
decorreu a 1 de dezembro, na EPABI-Es-
cola Profissional de Artes da Covilhã. 

Segundo a academia, para esta prova 
apuraram-se 28 alunos, dos quais apenas 
sete passaram a uma segunda ronda. 

João Sousa é aluno do professor José 
Ricardo Freitas e foi acompanhado ao 
piano pelo professor José Miguel Costa.                     

O s Clubes Terra Justa comemo-
raram, a 10 de dezembro, o 71º 
Aniversário da Declaração Uni-

versal dos Direitos do Homem, com uma 
exposição, na biblioteca municipal, onde 
retratam a importância destes direitos na 
vida quotidiana e a necessidade de fazer 
mais pela promoção dos mesmos.

A comemoração da data histórica, que 
marcou o início de atividade destes clubes, 
contou ainda com um 'quiz' que procurou 
sensibilizar a comunidade para o que ain-
da é preciso fazer na promoção e proteção 
dos Direitos do Homem. 

Segundo o Município de Fafe, a ativi-
dade contou com o envolvimento dos três 
Agrupamentos de Escolas  — Professor 
Carlos Teixeira, de Fafe e Montelongo —, 
bem como a Escola Profissional de Fafe. 
Na Escola Secundária, os alunos junta-
ram-se para um fotografia simbólica.

Criado em abril deste ano, no âmbito 
do Encontro Internacional de Causas e Va-
lores da Humanidade, o Clube Terra Justa 
procura juntar a este debate associações e 
instituições de ensino do concelho. 

"Este é um protejo que pretende envol-

ver os jovens na discussão sobre as Causas 
e Valores da nossa sociedade, motivando-

-os para uma reflexão mais profunda, atra-
vés de atividades e iniciativas em contexto 
escolar", explica o município.

Pompeu Martins, vereador da Edu-
cação do Câmara de Fafe, avança que os 
clubes "proporcionarão, ao longo de ano, 
a participação dos alunos, professores e 

movimento associativo naquele que é o es-
pírito do nosso Encontro Internacional de 
Causas e Valores da Humanidade". 

"Desta forma, damos mais um passo, 
há muito desejado, de fazer com que este 
evento fosse sentido e participado pelos 
nossos conterrâneos, não só em Abril, mas 
ao longo de todo o ano", sublinhou, citado 
em comunicado.                           NATACHA CUNHA

CLUBES TERRA JUSTA 
CELEBRAM OS DIREITOS HUMANOS
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LEÕES DO FERRO 
ESPALHARAM A MAGIA DE “CINDERELA” 

O s Leões do Ferro realizaram, 
a 14 de dezembro, a habitual 
festa de Natal, este ano com a 

magia do conto de fadas  'Cinderela'.
O grupo trouxe a história clássica a 

palco, num espetáculo de variedades, com 
música e dança, que contou com o envol-
vimento de pessoas de todas as  idades. 

No final do espetáculo, o presidente do 
grupo mostrou-se orgulhoso do resultado 
alcançado, sublinhando o trabalho con-

cebido pelo grupo, desde os cenários, ao 
vestuário, num espetáculo que vem a ser 
ensaiado há cerca de três meses.

 "Fazemos 41 anos este ano, o que quer 
dizer que a nossa profeta idade ainda vai a 
meio. Esta casa cheia significa que estamos 
a fazer o caminho", considerou.

No final, o Pai Natal surpreendeu os 
mais novos, distribuindo abraços e gulo-
seimas.

  NATACHA CUNHA

O Multiusos de Fafe acolheu, a 13 de 
dezembro, o "Fafe Comedy Fest", 

um espetáculo humorístico que trouxe a 
palco nomes como Fernando Rocha, João 
Seabra, Miguel 7 Estacas, João Dantas, 
João Seabra e os 4 Mens. 

A noite foi de risos e muitas gargalha-
das para a plateia de perto de duas mil pes-
soas. Para a organização, o evento "foi um 
sucesso", que superou as expectativas.

 "O objetivo era trazer algo de novo 
para a cidade de Fafe, o que foi conseguido. 
Tivemos casa praticamente cheia e recebe-
mos críticas muito positivas. As pessoas 
adoraram e vamos pensar já na segunda 
edição para o próximo ano", avançou An-
tónio Pereira, ao Expresso de Fafe. 

Quem também esteve em palco foi o 

humorista fafense, que 'brincou' com a 
atualidade que marca a cidade.

"Tentamos trazer os melhores humo-
ristas e levar alguém da cidade foi clara-
mente uma aposta ganha. O humor está 
no auge, os próprios humoristas ficaram 
maravilhados com o público de Fafe e pe-
diram a continuidade do evento", revelou o 
promotor, garantindo a 2ª edição. 

NATACHA CUNHA

'FAFE COMEDY FEST' 
PÔS 2.000 ESPECTADORES A RIR

O festival 'Rock with Benefits' esteve de 
regresso ao Teatro Cinema de Fafe, 

numa edição de 'música com causas' que 
trouxe a palco António Zambujo, Luísa So-
bral, Janeiro e Bárbara Tinoco.

Para a organização, o festival voltou a ter 
"marca de sucesso", tendo ficado a apenas 77 
bilhetes de esgotar todos os concertos. Gon-
çalo Vieira de Castro considera que o evento 

"chegou ao seu ponto alto", este ano com a 
consolidação do Education Rocks, que le-
vou a educação através da música a cerca de 
3.500 crianças do concelho, desde o pré-es-
colar ao ensino secundário.

Nas contas finais, o evento angariou 
4.360 euros, que foram distribuídos pela 
delegação de Fafe da Cruz Vermelha, Asso-
ciação de Defesa dos Animais e da Floresta, 
e pelo fafense Rui, um jovem que sofre de 
aplasia medular.

A organização, a cargo da associação 
Time to Do, já pensa na próxima edição, que 
promete vir a ser "memorável".  "No próxi-
mo ano fazemos 10 anos e estamos a prepa-
rar novidades muito boas, com o padrinho 
do evento Miguel Araújo. Já temos o cartaz 
praticamente fechado, mas ainda não pode-
mos revelar", concluiu.                  NATACHA CUNHA

ROCK WITH BENEFITS
ALIOU 'MÚSICA COM CAUSAS'
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
OFERECE COMPUTADORES AO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE

A  Associação de Pais e Encarregados 
de Educação dos Alunos do Agru-

pamento de Escolas de Fafe ofereceu de-
zasseis computadores portáteis  à entrega 
de 16 computadores portáteis a quatro 
escolas do agrupamento. 

As Escolas Básicas de 1º ciclo e Jardim 
de Infância do Agrupamento de Escolas 
de Fafe - Fareja, Cepães, Monte (Arões Sta 
Cristina) e Ferreiros (Arões S. Romão) fo-
ram as contempladas. 

A iniciativa tem em vista "contribuir 
para colmatar a necessidade de equipar 

devidamente as nossas escolas com recur-
sos que possibilitem a todos os estudantes 
o contato com os mais modernos modelos 
de aprendizagem nas áreas da programa-
ção e no acesso às novas tecnologias", refere

Os Pais e Encarregados de Educação, 
através da sua Associação, dizem assim 

"complementar o esforço de todos os agen-
tes associados ao ensino em prol de uma 
escola pública moderna, inclusiva, motiva-
dora, competitiva e promotora da aprendi-
zagem".

   NATACHA CUNHA  

CENTRO EDUCATIVO DE MONTELONGO 
JUNTA COMUNIDADE EM FESTA DE NATAL

O  Centro Educativo Montelongo es-
teve em festa, ao final da tarde de 

12 de dezembro, para celebrar o Natal. 
Vestidos a preceito, os alunos foram 

os protagonistas, com atuações musicais, 
dança e teatro a animarem a comunidade 
educativa que se reuniu no pavilhão mul-
tiusos de Fafe para assistir ao espetáculo. 

Depois da apresentação dos números 
ensaiados por ano de escolaridade, junta-
ram-se todos em palco para cantar a uma 
só voz "É Natal, há uma estrela que brilha", 
saudando os valores do amor e da partilha, 
em plena época natalícia.

   NATACHA CUNHA  
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FAFE APRESENTA-SE COMO "TERRA DE SABORES"
EM REPRESENTAÇÃO DA REGIÃO DO TURISMO PORTO E NORTE, EM LISBOA 

O Município de Fafe participou, a 
11 de dezembro, em Lisboa, na 
apresentação da Região do Tu-

rismo Porto e Norte como Destino Con-
vidado da 32ª Bolsa de Turismo de Lisboa, 
marcada para março de 2020.

O concelho de Fafe fez-se representar 
enquanto ‘Terra de Sabores’, colocando em 
destaque a Vitela Assada à Moda de Fafe, a 
doçaria tradicional e o típico vinho verde 
da região, enquanto “produtos regionais 
de excelência”, sublinha o município.

Em comunicado, Pompeu Martins, ve-
reador do Turismo, destaca a importância 
da presença de Fafe nesta iniciativa, que 
serviu de apresentação à imprensa do que 
a região tem para oferecer “em matéria do 
produto turístico da gastronomia, cultura, 
de negócios e de vinhos”. Segundo o verea-
dor, Fafe revelou também assim “aquilo 
que será, no próximo ano, a nossa partici-
pação na Bolsa de Turismo de Lisboa”.

Afirmando o turismo como setor es-
tratégico que está a ser trabalhado “de 

forma a potenciar os produtos turísticos 
existentes no concelho”, Pompeu Martins 
lembrou a participação de Fafe este ano na 
BTL, a maior montra de turismo do país, 
com “resultados muitos positivos”. “A per-
ceção imediata é que o investimento nesta 
presença, realizado em conjunto com vá-
rios parceiros privados, tem todas as con-
dições para acrescentar valor a médio e a 
longo prazo ao setor do turismo em Fafe”, 
reforçou.                                          NATACHA CUNHA
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DOIS DESEJOS PARA UM NATAL SIMPLES!
quanto à festa do Natal dos tempos da minha 
infância. Aonde já vai aquela simplicidade e 
a singeleza do Natal! Perdeu-se, num ápice, 
aquela “magia” da fruição serena e quente da 
presença de uns com os outros, da família, da 
mesa, da refeição, da lareira, da brincadeira e 
da preguiça, da oração e da missa…

Trocamos a Presença por presentes e 
prendas embrulhadas. Enchemos o Natal de 
coisas e esvaziamo-lo do essencial: esse Deus 
feito Menino, nascido numa gruta dum rin-
cão perdido de Belém, na Palestina, de onde 
brilhou uma luz tão intensa, que a sua clari-
dade dividiu o curso da história entre antes 
e depois…

Todos temos como especial a festa do 
Natal! Mas, infelizmente, são cada vez mais 
aqueles que no meio de férias, viagens, festas, 
almoços e jantares, de presentes sem fim, es-
quecem Aquele que é Nascido. Será possível 
o Natal sem o Nascido?  

Procuremos, sobretudo os cristãos, voltar 
a essa frugalidade inicial, ao Presépio que é, 
como diz o Papa Francisco, o sinal admirável 
que “não cessa de suscitar maravilha e enle-
vo”. Numa Carta assinada a 1 de Dezembro 
passado, em Greccio, no Santuário do Presé-

P ergunta pessoal e crucial, nesta época 
natalícia, na era da consciencialização 

ambiental, com as agendas mediáticas (in-
felizmente mais mediáticas que políticas) a 
imporem o ambiente e as alterações climá-
ticas como “tema quente” do nosso presen-
te coletivo: Quanto lixo vou produzir neste 
Natal? 

Atrevo-me, desde já, a pedir, sem me 
excluir, que essa consciência ambiental e 
ecológica - cada vez mais presente, sobre-
tudo entre as gerações mais jovens “inspi-
radas” pela luta por melhor ambiente, luta 
essa encabeçada pela Personalidade do Ano 
para a Revista “Time” Greta Thumberg - se 
faça sobretudo sentir e ver na opção pessoal 
pela simplicidade deste Natal! Abster-se 
das “quinquilharias” tecnológicas do últi-
mo grito da moda, reduzir desperdícios e 
excessos de consumos vários, entre outros, 
será um inequívoco sinal de compromisso 
ambiental. Que a ecologia e cuidado pela 
casa comum comece, neste Natal, na casa 
de cada um! É o meu primeiro desejo na-
talício, mas também o meu compromisso!

Sou do início da década de 80. Já vivi al-
guns janeiros. Sinto uma imensa diferença 

pio, onde S. Francisco de Assis representou 
o primeiro presépio da história, o Papa es-
creve: “Diante do Presépio, a mente corre de 
bom grado aos tempos em que se era crian-
ça e se esperava, com impaciência, o tempo 
para começar a construí-lo. Estas recor-
dações induzem-nos a tomar consciência, 
sempre de novo, do grande dom que nos 
foi feito, transmitindo-nos a fé; e ao mesmo 
tempo fazem-nos sentir o dever e a alegria 
de comunicar a mesma experiência aos 
filhos e netos. Não é importante a forma 
como se arma o Presépio; pode ser sempre 
igual ou modificá-la cada ano. O que conta 
é que fale à nossa vida. Por todo o lado e na 
forma que for, o Presépio narra o amor de 
Deus, o Deus que se fez menino para nos di-
zer quão próximo está de cada ser humano, 
independentemente da condição em que 
este se encontre”. 

Estas palavras inspiram o meu segun-
do desejo natalício, que é também um 
compromisso, que não cansarei de procla-
mar e de viver: o Natal é Jesus, porque sem 
Jesus não há Natal!

A todos desejo um Natal Simples!

Pe. José António Carneiro

ESCUTEIROS PARTILHAM 
LUZ DA PAZ DE BELÉM 

porta até ao seu país, onde se realiza uma 
cerimónia, na cidade de Viena, para parti-
lha com escuteiros de varios países. 

"De candeia em candeia, e sem nunca 
se apagar, chega a Portugal pela mão dos 
escuteiros, para partilhar com toda a co-
munidade católica e recordar o nascimen-
to de Jesus Cristo", explica a paróquia.

A cerimónia nacional decorreu em 
Santarém, e a luz partilhada com o Núcleo 
de Fafe na quarta-feira, dia 18, em Vila Ver-
de. "Segue viagem para Fafe, contra todos 
os ventos, chuva torrencial e enxurradas", 
partilhou o Núcleo de Escuteiros de Fafe.

NATACHA CUNHA

"U ma simples partilha, um pequeno 
gesto, um grande significado". É 

assim que os escuteiros do Núcleo de Fafe 
descrevem a  partilha da Luz da Paz de Be-
lém, que este ano levam aos agrupamentos 
de escuteiros numa cerimónia na Igreja 
Paroquial de Estorãos, a 20 de dezembro.

Daí, a luz segue para toda a comunida-
de, em várias cerimónias de partilha, en-
quanto mensagem de fé, paz e esperança.

Recorde-se que esta chama é prove-
niente da Gruta da Basílica da Natividade, 
em Belém, tradicionalmente recolhida to-
dos os anos semanas antes do Natal, por 
um jovem escuteiro austríaco, que a trans-

"NATAL EM FAMÍLIA" 
HOMENAGEIA 31 CASAIS DE FAFE

O  Arcebispo de Braga vai marcar 
presença na edição deste ano do 

"Natal em Família", levado a cabo pelo Ar-
ciprestado de Fafe, para homenagear os ca-
sais que celebram em 2020 especiais bodas 
matrimoniais. 

A iniciativa decorre a 27 de dezembro, 
pelas 21hoo, uma vez mais no Teatro Ci-
nema de Fafe,  contando, pela primeira vez, 
com a presença de D. Jorge Ortiga. 

Nesta quarta edição, é agraciado um 
casal, da paróquia de Fafe, que celebra no 
próximo ano 70 anos de matrimónio. O 
momento será de homenagem a mais trin-
ta casais do arciprestado que em 2020 ce-
lebram um, 25, 50 e 60 anos de casamento.

Entre os sacerdotes e diáconos que 
servem no arciprestado, estarão o casal 

responsável da Pastoral Familiar da Arqui-
diocese e outros casais ligados aos  Centros 
de Preparação para o Matrimónio (CPM) 
e casais das Equipas de Nossa Senhora 
(ENS). Também o presidente da Câmara 
de Fafe e o presidente da Junta de Fregue-
sia de Fafe estarão presentes, anuncia a or-
ganização.  

Após as homenagens aos casais aniver-
sariantes, a segunda parte do sarau será 
composta por um concerto-orante a cargo 
do Grupo Mendigo de Deus, acompanha-
do pela Irmã Maria Amélia da Costa. 

D. Jorge Ortiga marca 
presença e agracia casal com                             

70 anos de casamento.
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Deseja a todos um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo

BNI LUSITANO POTENCIA NEGÓCIOS
ENTRE EMPRESÁRIOS DA REGIÃO

P otenciar negócios, num clima de 
entreajuda de grupo, é o objeti-
vo do BNI Lusitano, que reúne 

atualmente cerca de trinta empresários, 
maioritariamente da cidade de Fafe, mas 
também de Guimarães, Braga, Celorico de 
Basto, Cabeceiras de Basto e Mondim de 
Basto.

O grupo foi criado em 2013 e festejou, 
em junho deste ano, o 6º aniversário com 
um marco especial, ao alcançar a liderança 

de entre os dezoito grupos que compõem o 
BNI NIP – Norte Interior e Porto.

“Os números falam por si. Mais de onze 
milhões de euros faturados nos últimos 
anos, através de oportunidades de negócio 
geradas entre membros, é sinal de prospe-
ridade, de força de vontade, de acreditar 
que sozinhos conseguimos fazer acontecer, 
mas em grupo conseguimos muito mais”, 
sublinha José Augusto Teixeira, diretor do 
BNI NIP, elogiando o grupo.

Sob o lema “a nossa concorrência está a 
acordar e nós já estamos a fechar negócios”, 
reúnem-se todas as quintas-feiras, às seis e 
meia da manhã, na Casa do Gandião, com 
o objetivo de juntos potenciarem negócios 
entre si.

O grupo está aberto a novos membros, 
mas sublinha que a qualidade é mais im-
portante que a quantidade.  

Apenas permitem um elemento de cada 
ramo de atividade, a fim de evitar conflitos 

de interesse, numa lógica de complemen-
taridade entre todos.

Quem quiser conhecer o conceito está 
convidado a aparecer numa das reuniões, 
que acontecem todas as quintas-feiras, 
pelas 6h30, na Quinta do Gandião, na vila 
de Arões. 

A equipa do BNI Lusitano 
deseja a todos Festas Felizes!

Medicobra (Seguros) | Francisco Ramos (advogado) | FPS (Materiais de Construção) | Jorge Pinheiro (Comércio Automóvel)
Roninformatis (Informática) | Padarias Silva (Panificação) | RD-Systems (Soluções Audiovisuais) 

Workview (Segurança e Saúde) | Lpam (Papel e produtos de Limpeza) | Watt (Instalações Elétricas) 
Maravilha Acontece (Agência de Viagens) | Senergil (Segurança) | Marta e Margarida (Arquitetura) 

Express Glass (Vidros para viaturas) | Pavir (Talhos) | Vidraria Fafe (Vidraria) | Palavras Paralelas (Design e Publicidade)
Micael Moura (Ar Condicionado) | REMAX - Tânia Barbosa (Imobiliária) | Touch Acessórios  (Acessórios de Moda)

Fiscafe (Contabilidade) | Lopemafer (Serralharia Civil) | Logica Energy (Consultoria de Energia Elétrica) 
 Nelson Pinto (Carpintaria) | Ampere (Instalações elétricas) | Patrícia Teixeira (Bimby) 

Estuques Fechas (Revestimentos Acústicos)
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AD FAFE QUEBRA CICLO DE VITÓRIAS
MAS MANTÉM DISTÂNCIAS NA TABELA

A Associação Desportiva de Fafe saiu 
derrotada da deslocação ao AR S. 

Martinho, em jogo relativo à 14ª jornada 
do Campeonato de Portugal, série A, que 
terminou com 2-1 no marcador.

Esta é a primeira derrota em três meses 
dos justiceiros no campeonato, quebrando 
o ciclo de cinco vitórias consecutivas. Ain-
da assim, a AD Fafe mantém-se na 3ª po-
sição da tabela classificativa, em igualdade 
pontual com SC Braga B e à mesma distân-
cia de cinco pontos do FC Vizela, que tam-
bém perderam nesta jornada.

O primeiro golo da partida surgiu aos 
9 minutos, pelo S. Martinho, num ressal-
to após defesa do guarda-redes fafense. 

Três minutos depois, Malik restabeleceu a 
igualdade, mas a equipa da casa voltaria a 
colocar-se em vantagem logo aos 17 minu-
tos.

Em conferência de imprensa, no final 
do jogo, o treinador Ricardo Silva anotou 
que o tempo condicionou ambas as equi-
pas, num “campo completamente enchar-
cado”, onde falhou também a concentra-
ção da formação fafense.

“Criámos situações de golo, o S. Mar-
tinho também, mas foi um jogo feio, de 
luta de primeira e segunda bola, um jogo 
de nervos como na gíria se diz, em que o 
resultado se calhar mais justo seria o em-
pate pelas oportunidades que uma e outra 

equipa criaram”, considerou.
"Não estou completamente triste por-

que os jogadores deram absolutamente 
tudo. (...) Mesmo com uma derrota, saímos 
diante de palmas e incentivo. Não é em 
todos os clubes que isso acontece. Saíamos 
daqui com a cabeça levantada”, concluiu.

No sábado, 21 de dezembro, pelas 17h00, 
a AD Fafe recebe o Merelinense, num jogo 
com transmissão televisiva em direto no 
Canal 11. O clube fafense volta a promover 
este ano a campanha solidária "Há Justiça 
em Ajudar!", com a doação de um alimento 
a corresponder a uma entrada para a parti-
da, a última de 2019.

NATACHA CUNHA

FESTIVAL DE PATINAGEM ARTÍSTICA
DO NUN'ÁLVARES FEZ "SONHAR, ACREDITAR... E VENCER!"

O Pavilhão Multiusos de Fafe rece-
beu, a 7 de dezembro, o XIX Festival 

de Patinagem Artística, promovido pela 
secção de patinagem artística do Grupo 
Nun’Álvares.

“Sonhar, Acreditar...e Vencer!” deu mote 
à edição deste ano do festival, que reuniu 
cerca de 310 atletas, com 14 clubes partici-
pantes e alguns convidados especiais.

No evento, que integrou as comemo-
rações do 87º aniversário do Grupo Nun’ 
Álvares, a secção de patinagem fafense ins-

pirou-se nas músicas dos Queen, e abriu o 
espetáculo com 'Bohemian Rhapsody''. 

Entre os esquemas apresentados estive-
ram “O Ataque das Medusas”, que alcan-
çou o 5º lugar no Campeonato Nacional de 
Show e Precisão, e “Shoes”, que foi terceiro 
classificado.

A música "I Want to Break Free" deu 
ritmo ao esquema de encerramento, que 
uniu todos os atletas em palco. 

No final, o presidente do Grupo Nun'Ál-
vares, Orlando Alves, que apresentou o 

JUVENIS DA ACF 
DISPUTAM “TORNEIO DE 
NATAL CIDADE DE FAFE”

D e 27 a 29 de dezembro, o Andebol-
Clube de Fafe (ACF) organiza o 

“Torneio de Natal Cidade de Fafe”, dirigi-
do ao escalão juvenis.

Segundo o ACF, o torneio tem um 
total de nove jogos e conta, para além da 
equipa anfitriã, com a participação da 
Seleção Nacional Juniores C, Xico Ande-
bol, Beca, Águas Santas, e Colégio Carva-
lhos. As finais jogam-se no domingo, dia 
29, começando o apuramento dos 5º e 6º 
classificados pelas 10h30, seguindo-se os 
3º e 4º pelas 15h00, e o apuramento do 
vencedor e do 2º lugar, pelas 16h45.

Esta é a 13ª edição da iniciativa.
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evento, o presidente da Câmara de Fafe e 
o presidente da Junta de Freguesia de Fafe,  
mostraram-se orgulhosos do espetáculo 
proporcionado. 

Raul Cunha tomou da palavra para di-
zer que este espetáculo "é já um ex-líbris 
desta cidade" e felicitou "toda a família nu-
nalvarista, todos os que treinam, ajudam e 
colaboram a contruir este grupo, que tem 
um peso tão importante no nosso conce-
lho".

NATACHA CUNHA
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RALI SERRAS DE FAFE 
ABRE CAMPEONATO DE PORTUGAL 
DE RALIS A 29 DE FEVEREIRO

DUPLA DE JOVENS FAFENSES 
PREPARA PARTICIPAÇÃO EM 
INICIATIVA SOLIDÁRIA EM MARROCOS

A Federação Portuguesa de Automobi-
lismo e Karting já divulgou o calen-

dário oficial do Campeonato de Portugal 
de Ralis de 2020.

O Rali Serras de Fafe, organizado pela 
Demoporto, volta a abrir o campeonato a 
29 de fevereiro e 1 de março, e volta a ser 
volta a ser pontuável para o Iberian Rally 
Trophy.

A principal novidade do novo calendá-
rio é a passagem de nove para dez provas, 
com o regresso do Rali Alto Tâmega, de-
pois de 29 anos longe do campeonato.

Ao nível de terreno, as primeiras cinco 
provas acontecem em pisos de terra e a se-

D ois jovens fafenses estão a preparar-
-se para participar no projeto "UNI-

RAID", um evento solidário e simultanea-
mente de aventura, que os vai levar até 
Marrocos, para entregar material solidário 
a agrupamentos escolares e povoações 
mais desfavorecidas.

O evento decorre anualmente e estipula 
que os participantes, jovens entre os 18 e os 
28 anos, apenas possam utilizar veículos li-
geiros com mais de 20 anos, até 1300cc de ci-
lindrada e com apenas duas rodas motrizes. 

Para a viagem de nove dias por Marro-
cos, de 15 a 23 de fevereiro, Paulo Pereira e 
Ricardo Carvalho escolheram um carro 
de marca Toyota, modelo Starlet EP81, e 
já começaram a recolher material escolar, 
vestuário, brinquedos, entre outros artigos 
que não se danifiquem durante o percurso. 

gunda metade, como habitualmente em 
asfalto.

Depois do arranque em Fafe, segue-se 
o 'Europeu' Rali dos Açores, e o Rali de 
Mortágua, a 18 e 19 de abril, mais de um 
mês antes do Rali de Portugal, que tem já 
data anunciada para 21 a 24 de maio. Três 
semanas depois, realiza-se o Rali Terras 
D’ Aboboreira, seguido do Rali de Castelo 
Branco (4 e 5 de julho), Rali Vinho da Ma-
deira (1 e 2 de agosto), Rali do Alto Tâmega 
(5 e 6 de setembro), Rali Vidreiro Centro de 
Portugal/Marinha Grande (10 e 11 de outu-
bro) e o Rali Casinos do Algarve, que volta a 
fechar a temporada,  a 14 e 15 de novembro.

NATACHA CUNHA

Os jovens fafenses estão entre as seten-
ta equipas portuguesas inscritas no evento 
e vão ter de completar sete etapas navegan-
do com um “roadbook” (sem o uso de GPS), 
ultrapassando todo o tipo de obstáculos 
inerentes à travessia de um deserto. 

A iniciativa passa por entregar no míni-
mo 40 quilos de material solidário, mas a 
dupla fafense propõem-se a levar pelo me-
nos 100 quilos. Quem quiser ajudar com a 
doação de material solidário pode fazê-lo 
na sede da AMAF. Os jovens procuram 
também patrocinadores para a viagem.

"É uma aventura entusiasmante e so-
bretudo enriquecedora a nível pessoal, por 
nos levar a ver uma realidade diferente e 
muitas ignorada, de falta de auxílio na-
quelas zonas remotas", partilharam com o 
Expresso de Fafe.                        NATACHA CUNHA
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