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OPINIÃO

O IMPACTO 
DA HUMIDADE
NA SUA SAÚDE

 BARTOLOMÉ BELTRÁN  

Médico, membro do Conselho Consultivo do Ministério 
da Saúde e Assuntos do Consumidor em Espanha

22 e 23 de fevereiro
1917

Classificação: M/14
Género: DRAMA/GUERRA

Preço do bilhete: 3€
 SALA Manoel de Oliveira

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 11H30 E 21H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

15 e 16 de fevereiro
MOSLEY E A CIDADE SECRETA (V.P.)

Classificação: M/6
Género: AVENTURA

29 de fevereiro e 1 de março
BIRDS OF PREY  e a Fantabulástica 
Emancipação De Uma HaRLEY QUINN 

Classificação: M/12
Género: AÇÃO/AVENTURA

1 e 2 de fevereiro
AS AVENTURAS DO DR. DOLITTLE

Classificação: M/6
Género: COMÉDIA/AVENTURA

AGENDA
CINEMA

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

SÁBADO: 21H30
DOMINGO: 15H30 E 21H30

25 e 26 de janeiro
O CASO DE RICHARD JEWELL

Classificação: M/12
Género: DRAMA

8 e 9 de fevereiro
TUDO PELA JUSTIÇA

Classificação: M/12
Género: DRAMA

JANEIRO/FEVEREIRO

O s idosos, as mulheres grávidas e as 
crianças são os mais vulneráveis aos 

ambientes com humidade. Muitas famílias 
desenvolvem quadros gripais frequentes, 
sem razão aparente. Doenças que levam, em 
muitos casos, a problemas respiratórios mais 
graves como bronquite ou pneumonia, e que 
agravam episódios asmáticos ou reumáticos. 
Na procura de respostas, recorrem a todas as 
especialidades médicas possíveis, sem per-
ceber que a causa, o inimigo silencioso, que 
piora a saúde de toda a família, é a sua pró-
pria casa, quando esta apresenta problemas 
de humidade. 

Estudos científicos têm encontrado evi-
dência que relaciona várias patologias com 
a humidade do ambiente. Concretamente, 
o aparecimento de ácaros devido à humida-
de tem uma relação direta com a chamada 

"Síndrome do Edifício Doente" (SED). Uma 
definição da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), desenvolvida na década de 80, que 
aponta como as principais causas da má 
qualidade do ar no interior de determinados 
edifícios, a falta de ventilação e níveis de tem-
peratura e humidade incorretos. O SED com-
preende um conjunto de sintomas, apresen-
tados por pessoas que vivem ou trabalham 
no mesmo edifício, que desaparecem ou são 
minimizados quando saem do edifício. Estu-
dos apontam que 20% das casas portuguesas 
tenham problemas de humidade. 

As pessoas que vivem em locais com pou-
ca impermeabilização podem sofrer doenças 
graves como asma, bronquite, alergias respi-
ratórias, erupções cutâneas e condições reu-
máticas, que geralmente pioram se houver 
excesso de humidade no ambiente. Além dis-
so, o excesso de água no ambiente favorece o 
aparecimento de ácaros, fungos e bactérias. 

Diversos estudos demonstram a relação 
entre estas doenças e um ambiente húmido. 
Num estudo publicado no Diário de Medici-
na Prática, realizado com 134 indivíduos afe-
tados por asma, bronquite asmática ou bron-
quite crónica, foi possível concluir que 78% 
vivem em casas muito húmidas, 17% em ca-
sas secas e 5% em casas muito secas. Um ou-

tro estudo a um universo de 103 doentes com 
rinite crónica obteve resultados semelhantes: 
83 % viviam em casas húmidas, 13% em casas 
secas e 4% em casas demasiado secas.

Para ilustrar esta relação, é importante 
saber que o número de ácaros por grama de 
pó no solo é de 3 num ambiente seco e de 83 
num ambiente húmido (teor de humidade 
superior a 75 %). Evidência que nos mostra 
que a humidade existente nas casas afeta a 
saúde das pessoas que nelas vivem. Por isso 
é importante agir. Existem no mercado solu-
ções eficazes que podem tratar do problema 
de forma integrada e definitiva. Porque o re-
curso a soluções temporárias pode não ser o 
mais indicado uma vez que só adia o proble-
ma. A nossa recomendação, enquanto profis-
sionais de saúde, é que procure quem possa 
efetuar um diagnóstico completo dos pro-
blemas de humidade na sua casa com vista à 
erradicação da mesma. A bem da sua saúde.

É necessário ter presente que as doenças 
respiratórias não devem ser encaradas como 
doenças menores. De acordo com os dados 
do 13º relatório do Observatório Nacional das 
Doenças Respiratórias (ONDR) (dezembro 
de 2018), as doenças respiratórias matam, em 
média, 37 pessoas por dia em Portugal, com 
as pneumonias a representarem 44% destas 
mortes. Segundo estes dados, as doenças res-
piratórias são, desde 2015, a terceira causa de 
morte, sendo responsáveis por 19% de todas 
as mortes em Portugal. 

ASSINATURAS

Envio cheque no valor correspondente a enviar juntamente 
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DUPLA FAFENSE "DUBIO" ESTÁ NO FESTIVAL DA CANÇÃO

F afe está representado no Festival 
da Canção de 2020, pela dupla fa-
fense "Dubio", que se juntou aos 

"+351" para compor "Cegueira", que está en-
tre as 16 canções a concurso. 

A participação fafense no Festival da 
Canção chega depois da canção dos "Du-
bio feat. +351", como se apresentam, ter sido 
a selecionada entre os 320 candidatos à 
vaga destinada à livre submissão pública.

A edição de 2020 do Festival da Canção 
conta 16 canções a concurso — 14 resultan-

tes de convites diretos da RTP, tendo em 
conta a representatividade de diversos gé-
neros musicais, a que se somam mais dois 
concorrentes selecionados, um através do 
programa "Masterclass" da Antena 1 e ou-
tro através do concurso de livre submissão 
pública. 

Segundo a organização, a seleção foi 
feita por "um júri especialmente criado 
pela RTP que integrou personalidades de 
reconhecido mérito no âmbito da música, 
produção musical e televisiva".

Os "Dubio feat. +351" juntam-se assim a 
cantores como Blasted Mechanism, Bárba-
ra Tinoco, Jimmy P, Filipe Sambado, Meera, 
Cláudio Frank, Kady, Elisa Rodrigues, Ju-
das, Ian Mucznick, Elisa, Tomás Luzia, K. 
Jazz, Throes + The Shine e Luiz Caracol & 
Gus Liberdade. 

Em jeito de biografia do grupo, os 
fafenses Rui Azevedo e Pedro Azevedo, 
autores da música, partilham que se co-
nheceram em 2014, na Escola Secundária 
de Fafe e que da paixão e aspirações em 
comum nasceu um primeiro projeto: os 
Noise Kingdom.  Desde aí, como músicos 
e produtores, não se fecharam num género 
de música ou modo de pensar. O seu obje-
tivo comum é o de criar um som fresco. E 
para experimentar novas ideias decidiram 
criar um segundo projeto, os Dubio. Para o 
Festival da Canção da juntaram-se aos +351, 
uma banda composta por três elementos: 
Duarte Teixeira, Hugo Azevedo (autor da 
letra) e Margarida Almeida (que dá a voz).

"Cegueira" foi composta em 
parceria com os "+351" e está 

entre as 16 canções a concurso, 
após ter sido apurada 

entre 320 candidaturas.

"Há alguns meses, os dois elementos 
dos Dubio apresentaram aos +351 o ins-
trumental da faixa que viria a dar origem 
à participação no Festival da Canção", par-
tilha o site do concurso.

O grupo vai disputar a 2ª semifinal, a 
29 de fevereiro. A final realiza-se a 7 de 
março, em Elvas, de onde sairá o vencedor 
que representará Portugal na Eurovisão. 

O tema "Cegueira" pode ser ouvido no 
canal de youtube do festival, onde conta 
mais de 68 mil visualizações e muitos  co-
mentários elogiosos.

  NATACHA CUNHA
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PROJETO DE 
REQUALIFICAÇÃO 
DO TRIBUNAL DEVERÁ 
AVANÇAR ESTE ANO

O projeto de remodelação geral do 
Palácio da Justiça de Fafe deverá 

ser lançado no decurso deste ano e con-
cluído em 2021, avançou o Ministério da 
Justiça, em resposta aos deputados do 
Bloco de Esquerda, que pediam uma pre-
visão de data de início das obras.

O Ministério da Justiça diz que as in-
tervenções necessárias já foram identifica-
das, estando "em preparação um progra-
ma preliminar que contemplará, para além 
das obras de conservação, a reabilitação 
estrutural, as acessibilidades, a instalação 
elétrica e o sistema de AVAC (aquecimento, 
ventilação e ar condicionado)".  

Recorde-se que o estado de degrada-
ção do edifício tem vindo a ser denuncia-
do já há vários anos. Em janeiro de 2018, a 
propósito da criação do Juízo de Família 
e Menores de Fafe, a Secretária de Estado 
Adjunta e da Justiça visitou o tribunal e 
reconheceu a necessidade de mais espa-
ço e melhores condições. Com a saída do 
Registo Civil do edifício, já em março de 
2019, eram esperadas obras de adaptação 
e requalificação do espaço, cujo projeto o 
Ministério da Justiça garante agora avan-
çar ainda este ano. 

RUI NOVAIS DA SILVA 
É O NOVO PRESIDENTE DO PSD/FAFE

R ui Novais da Silva foi eleito, a 11 
de janeiro, presidente da Comis-
são Política Concelhia do PSD. 

A única lista candidata, encabeçada pelo 
ex-deputado municipal, recebeu 80% dos 
votos, numa eleição (com 76 votos a favor, 
18 brancos e um nulo) que decorreu em si-
multâneo com a primeira votação para a 
escolha do líder do PSD nacional. Rui Rio 
que viria a ser eleito na segunda volta, foi 
também o candidato escolhido em Fafe, 
com uns expressivos 84% dos votos.

Clara Marques Mendes foi eleita pre-
sidente da Mesa da Assembleia, e António 
José Silva e Honorato Silva delegados ao 
próximo congresso nacional. 

O novo líder do PSD/Fafe deixou um 
agradecimento à Comissão Política ces-
sante, na pessoa do até então presidente 
Luís Silva, pela "disponibilidade, empenho 
e dedicação que tiveram nestes últimos 
dois anos", agradecendo também aos mili-
tantes que manifestaram o seu apoio.

Quanto ao resultado alcançado, dis-
se ao Expresso de Fafe considerar "uma 
manifestação inequívoca de validação e 
confiança na estratégica autárquica para a 
próxima década".

 Para esta nova tarefa, Rui Novais da 

Silva rodeou-se de pessoas a quem diz re-
conhecer "inteligência, pensamento pró-
prio, espírito crítico, coragem intelectual e 
capacidade de discutir e contestar as opi-
niões divergentes", incluindo as suas. 

"É uma equipa representativa de todas 
as gerações, com militantes antigos e novos. 
Felizmente, neste PSD cabem todos",  refere.

"Se tivesse que escolher uma palavra 
chave diria futuro"

Quanto às expectativas para este man-
dato, avança que "esta Comissão Política 
marca pela renovação de forças para uma 
nova jornada por Fafe e rumo a um futuro 
promissor, através de um PSD mais ambi-
cioso, competitivo, e aberto a todos". 

"O PSD tem de ser um partido de fu-
turo! Que se transforma, abre, e moder-
niza e seja cada vez mais popular. O PSD 
precisa, como nunca, de um ambiente de 
agregação e criatividade. Afinal, se fosse 
para pensarmos todos da mesma forma, 
bastaria um de nós. O tempo é de união, 
mas não é — nunca pode ser — de unani-
midade", defende. 

  Criar novas soluções que permitam 
uma gestão mais eficiente, uma comuni-
cação mais alargada, um espaço de partici-

 NATACHA CUNHA 

pação mais permanente e mais partilhado, 
estão entre os objetivos delineados.

Questionado sobre o que podem os fa-
fenses esperar do futuro do PSD/Fafe, Rui 
Novais da Silva é perentório: "Nós dizemos 
ao que vimos e o que queremos: lançar as 
bases de um projeto para Fafe, construído 
e validado com os fafenses. Fafe, precisa 
de erguer a defesa da nossa identidade, 
de sentir verdadeiramente a nossa Justiça 
na gestão autárquica. A Justiça à moda de 
Fafe. Precisa de se tornar uma cidade mais 
justa, mais equilibrada, mais dinâmica 
e mais rica, cultural, social e economica-
mente. Atualmente não o é. Será que so-
mos a terra da Justiça quando somos uma 
das cidades mais caras do país na tarifa de 
água?",  questiona. 

O líder 'laranja' considera ser preciso  
"lutar contra a desorientação com que o 
nosso concelho tem sido gerido", defen-
dendo para isso "uma gestão autárquica 
que crie estratégias sustentáveis e gerado-
ras de valor que não se resumam a projetos, 
mas sim a objetivos duradouros". 

"Precisamos consolidar o desenvolvi-
mento e procurar fazer melhor para investir 
no território, nas infraestruturas, nos equi-
pamentos e sobretudo nas pessoas", conclui.

NATACHA CUNHA

"Esta Comissão Política marca 
pela renovação de forças 

para uma nova jornada por 
Fafe e rumo a um futuro 

promissor, através de um PSD 
mais ambicioso, competitivo e 

aberto a todos".

POMPEU MARTINS 
PREPARA-SE PARA ASSUMIR LIDERANÇA DO PS/FAFE

S ob o lema "Mais e Melhor PS — 
Identidade, União e Capacidade 
para Vencer", Pompeu Martins 

apresentou, esta quinta-feira, a sua can-
didatura à liderança da Comissão Política 
Concelhia de Fafe do Partido Socialista, 
que vai a votos no dia 1 de fevereiro.

Ao Expresso de Fafe, Pompeu Martins 
avança que é uma "lista de convergência", 
que "resulta de um entendimento centra-
do na valorização do papel dos autarcas do 
PS, que são a face do PS no concelho, a que 
se junta a experiência de pessoas que na 
comissão política anterior, no secretariado, 
ou na vida socioprofissional do concelho 
têm a acrescentar ao Partido Socialista".

Como linhas fundamentais do pro-

grama partidário, o candidato destaca "ter 
sempre presente o ideário socialista, os 
seus princípios e valores", estabelecendo 
como meta o crescimento do partido, não 
só ao nível dos militantes, mas também na 

"abertura à sociedade civil, a pessoas que 
são simpatizantes do PS e querem discutir 
e abordar as diferentes temáticas do desen-
volvimento concelhio".

 "Não é uma lista de combate contra 
ninguém. É uma lista pela positiva, pelo 
PS, onde todos sem exceção são benvin-
dos", reforça.

Ser um partido "capaz de vencer as 
próximas eleições autárquicas de 2021 com 
clareza" é objetivo e Pompeu Martins con-
sidera que "os cidadãos de Fafe já demons-
traram, em diversos atos eleitorais, que 
estamos perante um concelho socialista".

"O eleitorado também nos diz que espe-
ra que o PS seja um partido onde a união 
seja a palavra de ordem, onde as pessoas 
possam trabalhar mais e melhor pelo con-
celho. A família socialista reencontrou-se 
na candidatura às legislativas, senti isso e 
foi uma grande motivação para encabeçar 
esta lista, que eu penso que vai ser capaz de 
unir e pacificar o PS", conclui.

Márcia Barros candidata-se à liderança 
das Mulheres Socialistas de Fafe. 

                             NATACHA CUNHA

"É uma candidatura que visa 
ter uma visão pacificadora do 

próprio partido".
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menor número de desempregados inscri-
tos no concelho, contrastando com janeiro 
o mês com mais inscritos. 

No ano que terminou, a taxa de de-
semprego passou a ser mais incidente na 
faixa etária dos mais de 54 anos — quando 
antes se destacava no grupo etário dos 35 
aos 54 anos — e manteve-se mais incidente 
no grupo com o 1.º ciclo do ensino básico 
como nível de escolaridade.

Dos desempregados inscritos no IEFP 
no final de dezembro, 768 são homens e 
1055 são mulheres. Cerca de 42% está de-
sempregado há um ano ou mais e 1o% pro-
cura o primeiro emprego.

  NATACHA CUNHA

F  afe registou, no final de dezembro, 
menos 150 desempregados relativa-

mente a igual período de 2018, o que re-
presenta uma descida de 7,6% em termos 
homólogos, segundo as últimas estatísti-
cas divulgadas pelo Instituto de Emprego 
e Formação Profissional (IEFP). 

No final de dezembro último, 1823 ins-
critos figuravam nas listas de desemprego, 
enquanto que em dezembro de 2018 regis-
tavam-se 1973 inscritos.

O desemprego retomou a tendência de 
queda ligeira em outubro, depois de um au-
mento em agosto e setembro, que quebrou 
a tendência verificada ao longo do ano.

Em 2019, julho voltou a ser o mês com 

TRINTA E OITO EMPRESAS FAFENSES 
DISTINGUIDAS COM ESTATUTO 'PME LÍDER'

T  rinta e oito empresas fafenses, de 
diversos setores de atividade, fo-

ram distinguidas pelo Instituto de Apoio 
às Pequenas e Médias Empresas e à Ino-
vação (IAPMEI) com o estatuto ‘PME Lí-
der 2019’, que reconhece anualmente os 
agentes económicos que “se destacam por 
elevados níveis de desempenho e solidez 
financeira”.

Este “selo de reputação de empresas” 
distingue “o mérito das PME nacionais 
com desempenhos superiores”, “tendo por 
base as melhores notações de rating e indi-
cadores económico-financeiros”, lê-se no 
site do instituto.

Segundo a lista divulgada, foram dis-
tinguidas as empresas: 

• A.R.G.S Construções Unip, Lda. 
• Açafrão - Sociedade de Catering 
• CFF – Clínica Fisiátrica de Fafe
• CADEINOR – Mobiliário de Escritório 
Integrado, Lda.
• Calfaf - Calçados, Lda. 
• Cartonagem Alves, Lda.
• César Teixeira, Lda.
• Clifafe - Serviços Médicos Unip., Lda. 
• Construções Abílio Ribeiro, Lda.
• Corteatever - Corte, Embalagem e 
Confecção de Vestuário, Unipessoal Lda. 
• Cozinhas Pl - Comércio e Instalação de 
Cozinhas, Lda.
• Davitex - Estamparia, Lda. 
• Esfani - Confeções, Lda.
• Fafefarma - Farmácia S.A. 
• Faftir - Transportes, Lda.
• Farmácia Fernandes de Castro, Lda. 
• Gravotêxtil Sociedade de Acabamentos 
Têxteis, S.A.
• J. B & Castro Lda. 
• J. M. Moniz Rebelo, Lda. 
• Lurconfex - Malhas e Confecção, Lda.
• M Look Confecções, Lda.
• M. Martins & Martins, Lda.
• Malhafafe - Malhas & Confecções, Lda.
• Maria Adélia Ferreira Silva & Ca, Lda.
• Maria Emília Pereira Soares & Filhos, 
Lda.
• Marinho Oliveira, Lda.
• Momentopadrão Unipessoal Lda.
• Oberndorfer, S. A.
• Polo – Indústrias de Vestuário, Lda 
• Qualistamp, Lda.
• Raffaele Sidoni & Sidoni, Lda. 
• Ramiro & Carvalho, Lda.
• Rosefer - Aproveitamentos Têxteis e 
Confecções, Lda. 
• Sanilusa - Soc. Unip., Lda.
• STP - Comércio e Indústria de Vestuário
• Têxteis Pinto Coelho & Filho, Lda.
• Turbotest, Lda
• Workview – Prestação de Serviços de 
Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho

FAFE FECHA 2019 COM MENOS 150 
DESEMPREGADOS INSCRITOS NO IEFP
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PRIMEIRO-MINISTRO INAUGUROU OBRAS 
DE REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS DE FAFE

O primeiro-ministro António Costa e o ministro 
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, inau-
guraram, a 6 de janeiro, as novas instalações 

das escolas Secundária de Fafe e Professor Carlos Teixeira. 
Após visitarem os espaços e contactarem com a co-

munidade educativa, que se apresentou nas suas mais va-
riadas valências — desde a música ao desporto, literatura, 
informática, robótica e ciência — revelaram satisfação pela 
"vida nova" que a requalificação das escolas veio trazer. 

Também os diretores das escolas salientaram a impor-
tância desta requalificação, que sublinharam ser há mui-
to desejada e esperada. Jorge Machado e Natália Correia 
saudaram a comunidade educativa pela forma solidária 
com que lidaram com os constrangimentos das obras, ga-
rantindo que "valeu a pena", contribuindo os espaços ora 
requalificados para reforçar a vontade de aprender.

O presidente da Câmara de Fafe, Raul Cunha, desta-
cou o “esforço que a autarquia fez para a concretização 
deste projeto há muito ambicionado pela comunidade fa-
fense", avançando a requalificação dos pavilhões desporti-
vos como o "próximo grande objetivo”. Segundo o autarca, 
está já acertada a intervenção nos pavilhões, ficando o da 
Carlos Teixeira a cargo da câmara e o da Escola Secundá-
ria a cargo do Governo, "mais ou menos em simultâneo", o 
que deverá iniciar ainda este ano.

Recorde-se que as obras de requalificação das escolas 
representaram um investimento de cerca de 10 milhões de 
euros, sendo 4.4 milhões assumidos pela autarquia. 

Atualmente, a Escola Secundária acolhe um total de 
1505 alunos, enquanto o Centro Educativo Professor Car-
los Teixeira, que passou a acolher crianças desde o primei-
ro até ao terceiro ciclo, agrega 1326 alunos. 

A cerimónia de inauguração contou ainda com a pre-
sença do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro Minis-
tro, do Secretário de Estado do Desporto e Juventude, João 
Paulo Rebelo, e ainda da Secretária de Estado da Educação, 
Susana Amador.   

António Costa terminou a sua intervenção dizendo-se 
orgulhoso por estarmos "a preparar a geração que ainda 
vai ser melhor preparada que a atual, o que será decisivo 
para o futuro”. “Tal como diz na entrada desta escola, não 
estamos cá para ensinar só a mente, mas também para en-
sinar o coração, porque estes são os cidadãos de amanhã 
e para termos profissionais competentes, temos que ter 
cidadãos excelentes", concluiu.                               NATACHA CUNHA

“Completamos, com a 
inauguração das obras de 

requalificação destas escolas, 
um projeto educativo mais 
desenvolvido em Fafe. (...) 

Obrigado a todos que connosco 
colaboraram nestes dois 

grandes projetos. O esforço, 
dedicação e compreensão 
de todos os envolvidos foi 

fundamental.” 
  RAUL CUNHA  

Presidente da Câmara de Fafe

“Aquilo a que hoje assistimos em 
ambas as escolas é um projeto 

pedagógico vivaz e diversificado.  
Estas escolas têm uma vida 

nova. São uma homenagem a 
todos os que aqui estudaram e 
um aconchego a todos que aqui 

estudam e vão estudar.”
  TIAGO BRANDÃO RODRIGUES  

Ministro da Educação

“Aquilo que nós, hoje, vimos foi 
uma escola verdadeiramente 

nova, porque é uma escola 
muitíssimo mais completa, 

com ensino articulado, uma 
escola com o compromisso 

experimental das ciências, onde 
todos têm acesso à ciência como 

nunca antes.”
 ANTÓNIO COSTA

Primeiro-Ministro

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

Em comunicado, a autarquia fafense 
destaca a Exposição Canina Nacional de 
Fafe como "uma das três maiores referên-
cias em Portugal entre este tipo de certa-
me". "Com resultados ao nível de concor-
rentes e espetadores destaca-se nas várias 
mostras patentes nos maiores parques ex-
positores do país", salientam.

Os bilhetes, com o custo de 1,50 euros, 
estarão à venda na entrada do Pavilhão 
Multiusos.                                        NATACHA CUNHA

N  o fim-de-semana de 8 e 9 de feve-
reiro, o pavilhão multiusos volta a 

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

Nesta 13ª edição, são esperados a con-
curso, em Fafe, mais de 500 cães de mais de 
100 raças diferentes.

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

O concurso está aberto aos exemplares 

NÓ DE ARÕES AGUARDA INSTALAÇÃO 
DE PÓRTICOS PARA "LUZ VERDE" DO IP

A  pesar de concluído, o Nó de Arões 
não está ainda aberto ao trânsito, 

faltando a instalação de dois pórticos para 
que a Infraestruturas de Portugal (IP) dê 

“luz verde” à circulação automóvel.
A informação foi avançada pelo presi-

dente da Câmara de Fafe, em reunião do 
executivo municipal, quando questionado 
pelo vereador do PSD, Jorge Adélio Costa. 

“É uma pedra no sapato estar feito e não 
podermos usar”, comentou o social demo-
crata, sublinhando a importância da obra.

Raul Cunha explicou que, desde o pro-
jeto à execução, toda a obra foi acompa-
nhada permanentemente pelo IP, mas só 
no final da obra, na altura da “pré vistoria” , 
é que os responsáveis alertaram para a fal-
ta de pórticos que reforcem a sinalização, o 
que diz ser “essencial para o licenciamento”.

“Queremos cumprir as regras. Se é 
preciso, está a ser tratado, mas não deixa 

13ª EXPOSIÇÃO CANINA NACIONAL 
DE FAFE REÚNE MAIS DE 500 CÃES

de me indignar como é que os serviços do 
Estado têm esta atitude e no fim põem-nos 
esta dificuldade”, expressou, lamentando a 

"incompetência dos serviços centrais".
O edil diz não entender que não se abra  

já ao trânsito e se faça a intervenção depois 
e avançou estar a usar esta argumentação 
com os responsáveis do IP em Lisboa, ga-
rantindo estarem a ser tratados os procedi-
mentos para a instalação dos dois pórticos 
necessários, um em cada sentido, num va-
lor total estimado em mais de 50 mil euros.

“Estamos a fazer tudo que está ao nosso 
alcance para que isso aconteça rapidamen-
te, até porque é uma infraestrutura muito 
necessária aos industriais daquela zona, vi-
tal para o desenvolvimento económico do 
nosso concelho, de tal ordem que o muni-
cípio assumiu avançar a expensas próprias 
na construção da infraestrutura", anotou.

NATACHA CUNHA
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GRUPO RECREATIVO DE ARDEGÃO 
VENCEU 35º ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS DE FAFE

O Grupo Recreativo de Ardegão 
sagrou-se vencedor do 35º En-
contro de Cantadores de Reis 

de Fafe, que decorreu a 12 de janeiro, envol-
vendo trinta e um grupos do concelho. O 
segundo lugar foi arrecadado pelo Grupo 

PUB

C erca de 2.000 crianças, em repre-
sentação de várias instituições de 
ensino do concelho, encheram o 

pavilhão multiusos para cumprir a tradi-
ção de 'Cantar dos Reis', em mais um En-
contro de Reis das Escolas de Fafe.

O presidente da Câmara de Fafe, Raul 
Cunha, deu as boas-vindas às crianças, 
manifestou satisfação por se manter viva 
esta tradição e agradeceu a dedicação de 
todos quantos colaboraram nesta festa.

"Que o próximo ano seja um ano bom 
para todos. Como dizia a Mafaldinha [per-
sonagem de banda desenhada], toda a gen-
te deseja que o ano novo seja melhor, mas o 
ano também deseja que todos sejamos um 

2.000 CRIANÇAS CELEBRARAM TRADIÇÃO 
COM ENCONTRO DE REIS DAS ESCOLAS 

Coral de Armil e o terceiro pelo Grupo Co-
ral de Santa Maria de Várzea Cova.

A letra das canções, a melodia, o traje e 
a apresentação foram os elementos anali-
sados pelo júri.

Recorde-se que, antes da final, que re-

uniu centenas de pessoas no pavilhão mul-
tiusos, os 31 grupos participantes atuaram 
em quatro locais emblemáticos da cidade 
— dos quais saíram os doze finalistas, três 
por cada local —, tendo ainda feito peque-
nas paragens em vários cafés da cidade.

No final, o presidente da Câmara de 
Fafe agradeceu e saudou os grupos parti-
cipantes por cumprirem a tradição, aju-
dando a preservar o património cultural e 
imaterial do concelho.                              

    NATACHA CUNHA

bocadinho melhores. É isso que eu tam-
bém desejo", expressou o edil.   

Participaram no Encontro o Jardim de 
Infância de Antime , EB Arões Sta. Cristi-
na, EB Arões S. Romão , Centro para For-

mação da Juventude de Arões, EB Cepães 
e EB Fareja, Jardim Infância Montelongo, 
Jardins Infância 1 e 2 da Santa Casa Mise-
ricórdia , EB Prof. Carlos Teixeira, CERCI-
FAF, EB Montelongo, ACR Fornelos, Cen-

tro Infantil de Golães , EB Golães, Centro 
Social Paróquia S. Martinho de Medelo, 
EB Regadas, Centro Social Paróquia de Sil-
vares , EB Travassós , Associação Cultural e 
Rec. de Travassós.                       NATACHA CUNHA 
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“BOLETIM PAROQUIAL IGREJA NOVA” CELEBRA 70 ANOS

O “Boletim Paroquial Igreja Nova” 
completa, este ano, 70 anos de 
publicação ininterrupta, que 

serão comemorados com várias iniciativas 
ao longo do ano que pretendem “mostrar 
o tesouro que é este boletim”, anunciaram 
os párocos de Fafe, José António Carneiro 
e Vítor Araújo.

O programa arranca a 30 de janeiro, no 
salão da Igreja Matriz, com a conferência 

“O Boletim Igreja Nova: História e Teo-
logia”, pelo historiador Artur Coimbra e 
Paulo Moreira. A 13 de maio, a celebração 
dá mote a uma mesa redonda para pensar 

“a Comunicação da e na Igreja”. 
Nos meses de julho e agosto, o Arquivo 

Municipal recebe uma exposição alusiva 
ao boletim, em forma de homenagem a 
quem por ele trabalhou. Por fim, uma cele-
bração de ação de graças terá lugar na Igre-
ja Nova, a 1 de novembro, data que marca o 
nascimento da publicação, no ano de 1950.

Na conferência de imprensa de apre-
sentação do programa comemorativo, os 

Temos ao seu dispor : 

 

Compre online  em 
www.farmaciasportuguesas.pt

Entregas ao domicílio 

. Determinações de colesterol; triglicerideos, glicemia 

e pressão arterial 

. Aconselhamento em Nutricão e Podologia

Av. da Torre, nº 260, 4820-758 Arões S. Romão Fafe
253 493 187 

Horário

Seg-Sex: 8:30 – 20:00 
Sáb: 8:30 – 19:00 
Dom: 9:00 – 13:00
Encerra aos feriados 

Seja nosso amigo no Facebook 

PUB

párocos revelaram ainda a intenção de 
criar um novo layout para o boletim e alar-
gá-lo à distribuição digital, para que che-
gue a novos públicos.

Frisando o “orgulho imenso” nesta 
publicação, sublinham a vontade de, res-
peitando a memória da “bonita idade de 

70 anos”, lançá-lo para outros 70 anos ou 
mais, mantendo a essência de “um boletim 
que irmana não só aqueles que são paro-
quianos, mas também os residentes de 
Fafe que têm nesta publicação uma fonte 
de informação, formação e conhecimento”.

 NATACHA CUNHA 

“Vai hoje à mão e cai 
deante dos olhos do leitor 
amigo o boletim paroquial 
da vila de Fafe (...). Começa 
este jornalzinho a publicar-

se no dia 1 de Novembro 
do Ano Santo de 1950."

PARÓQUIA DE FAFE 
REGISTA MENOS 
CASAMENTOS E BATISMOS

A Paróquia de Santa Eulália de Fafe 
registou, em 2019, uma diminuição 

do número de matrimónios e de batismos 
face ao ano anterior. 

Segundo dados revelados pela paró-
quia, durante o ano passado foram celebra-
dos 2o matrimónios (menos nove uniões), 
e 105 batismos (menos 16 face a 2018). 

Já o número de óbitos na comunida-
de paroquial aumentou, sendo de 111. Em 
2019, a paróquia celebrou 117 eucaristias.

 NATACHA CUNHA 

A Igreja do Sagrado Coração de Jesus 
acolhe, no domingo, 26 de janeiro, a 

celebração do crisma de cerca de 200 jo-
vens de várias paróquias do Arciprestado 
de Fafe, que como é hábito terá marca so-
lidária. 

Este ano, o "espírito solidário ultrapas-
sa fronteiras" e os crismandos são desafia-
dos a ajudar crianças e jovens da paróquia 
de Santa Cecília de Ocua, em Pemba, Mo-
çambique. 

Esta proposta surge em sequência da 
celebração do Mês Missionário Extraor-
dinário, que teve "forte impacto nas 37 

JOVENS DO ARCIPRESTADO DE FAFE SOLIDÁRIOS
COM MOÇAMBIQUE EM CELEBRAÇÃO DO CRISMA

paróquias de Fafe e continua a suscitar 
iniciativas", explica o arciprestado.

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

O resultado da oferta anónima de 

cada jovem, somado ao ofertório dessa 
eucaristia, será entregue em mão ao Bis-
po da Diocese de Pemba, D. Luiz Lisboa, 
que estará em Braga, no dia 31 de janeiro 
para uma iniciativa à luz do tema "Padres 
sem fronteiras".                           NATACHA CUNHA
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DANIEL BASTOS 
DISTINGUIDO 
“PORTUGUÊS DE VALOR”

O escritor e historiador fafense Da-
niel Bastos foi nomeado, pelo se-

gundo ano consecutivo, para o prémio 
“Portugueses de Valor 2020”, da Luso-
Press, um meio de comunicação social 
da comunidade portuguesa em França, 
pelo seu percurso alicerçado no seio da 
lusofonia.

“Portugueses de Valor” é uma inicia-
tiva que tem o alto patrocínio do Presi-
dente da República e que visa valorizar 
anualmente 100 portugueses que se 
encontram espalhados pelo mundo, e 
cujo percurso profissional, pessoal ou 
associativo se tem destacado em prol das 
Comunidades Portuguesas.

Em maio, será realizada, em Bragan-
ça, a gala que vai premiar seis portugue-
ses de França, dois do resto do mundo 
e dois de Portugal, a partir da seleção 
de cem pessoas que levam o nome de 
Portugal mais longe, no campo cultural, 
empresarial, associativo e solidário, e 
cujas histórias vão ser reunidas no livro 

"Portugueses de Valor 2020".

SOCIEDADE

PAÇOS HOMENAGEIA EX-AUTARCAS
EM "FESTA DA FREGUESIA"

A Junta de Paços deu início à "Festa 
da Freguesia", a 12 de janeiro, com a 

entrega de medalhas de honra a dois ex-
-presidentes de junta — Manuel António 
Fernandes e Joaquim Barbosa Fernandes 
—, em reconhecimento pelo exercício dessa 
atividade, “com expressão efetiva e dura-
doura na história da freguesia de Paços”.

Os colaboradores da junta de freguesia, 
Lídia e António, foram também homena-
geados, pelos bons serviços prestados à 
freguesia, que se intitula agora "Terra com 
Passos de Camilo, Fogo e Alegria", anotou 

o presidente Joaquim Barbosa. 
O momento serviu também para dar 

a conhecer o ‘Espaço de Convívio e d’Ale-
gria’, numa visita às obras de remodelação 
efetuadas no edifício da sede de junta, no 
qual foi criada uma sala de convívio, onde 
passa a funcionar o Centro de Convívio de 
Paços, com atividades como música, infor-
mática e ginástica.

O domingo continuou em clima de fes-
ta, com o almoço tradicional da freguesia, 
que uniu três centenas de convivas à mesa, 
visando criar laços entre os habitantes.

"Não poucas vezes somos confrontados 
com novos residentes que escolheram viver 
na freguesia, ou até com a ausência de con-
vívio entre as várias gerações. Criar espaço 
para que se possa conviver e aprofundar 
um sentimento de pertença à nossa fre-
guesia é o objetivo", explica o autarca.

As celebrações da ‘Festa da Freguesia’, 
em honra do padroeiro S. Vicente, pros-
seguem num programa religioso e festivo 
que tem como ponto alto o fim de semana 
de 24, 25 e 26 de janeiro.

NATACHA CUNHA

JUNTA DE FAFE UNIU COLETIVIDADES DA 
FREGUESIA EM TRADICIONAL CANTAR DE REIS

A Junta de Fafe cumpriu a tradição 
e voltou a promover, este ano, os 

“Cantares de Reis”,  numa inicia-
tiva que juntou seis coletividades da fre-
guesia, numa noite de música, animação e 
bairrismo.

O Coral Santo Condestável, a ARCO 
de Santo Ovídio, os Cavaquinhos Memó-
rias Vivas, a Associação dos Antigos Pro-

fessores, Funcionários e Alunos da Escola 
Industrial e Comercial de Fafe (AAPAEIF), 
os Leões do Ferro e a Associação de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos de Fafe (AR-
PIFAFE) foram os grupos participantes.

Os cantadores de reis deixaram uma 
mensagem de alegria e os votos de um 
bom ano 2020 a todos quantos encheram 
o auditório da câmara municipal. 

Não faltou a boa disposição e o humor, 
nas já habituais "cantigas de bem dizer", 
que passam o ano que termina em retros-
petiva. 

As boas vindas aos participantes foram 
dadas por Clara Paredes Castro, a anfitriã 
do evento, e o presidente da Junta de Fre-
guesia de Fafe que deu as boas vindas. 

Paulo Soares agradeceu a participação 

de todos e revelou dar "cada vez mais valor 
às coletividades, pela forma como se dedi-
cam à comunidade". 

Mostrando-se orgulhoso por "manter 
viva a tradição", o presidente felicitou os 
grupos pelo seu desempenho, numa noite 
que terminou com a habitual ceia de reis, 
num momento de confraternização entre 
os participantes.                            NATACHA CUNHA
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TEATRO PEDAGÓGICO APRESENTA 
NOVE PEÇAS A MAIS DE 4000 ALUNOS

CRIANÇAS DA EB DE 
MEDELO CANDIDATAS 
A "HERÓIS DA FRUTA"

 NATACHA CUNHA 

O Município de Fafe reiniciou, 
neste mês de janeiro, o projeto 
de Teatro Pedagógico, que vai 

levar mais de 4.000 alunos ao Teatro Cine-
ma de Fafe.

A iniciativa, que já conta com três anos 
de existência, baseia-se nas obras de leitu-
ra aconselhadas para cada ano letivo e leva 
aos alunos, até ao mês de maio, peças como 

“A Farsa de Inês Pereira”, “Auto da Barca do 
Inferno”, “Descobrir Sophia”, “Sonho d'Os 
Piratas”, “A Viúva e o Papagaio”, “Episódios 
da Vida Romântica”, “Serendipity” ou “Not 
one of Us”, “Leandro, Rei da Helíria” e “Pes-
soalmente”.

O "Teatro Pedagógico 2020" é promo-
vido em articulação com os agrupamentos 
de escolas de Fafe, dirigiado aos alunos do 2º 

e 3º ciclo, do ensino secundário e do ensi-
no particular (ACR de Fornelos e da Escola 
Profissional de Fafe).

Ao palco do Teatro Cinema sobem cin-
co grupo de teatro: Teatro Actus, Birra Pro-
duções, Caixa de Palco, Há Cultura, ETC 
English Theatre Company.

A iniciativa começou com a Compa-
nhia Teatro Actus, que apresentou a peça “A 
Farsa de Inês Pereira” aos alunos de 10º ano.

Pompeu Martins, vereador da Cultura 
e Educação da Câmara de Fafe, destaca a 
importância desta iniciativa na sensibiliza-
ção para a arte e no estímulo à fruição cul-
tural. “O Município de Fafe tem mantido a 
sua aposta na cultura e educação, promo-
vendo diversas atividades que contribuem 
para uma sociedade mais ativa, consciente 
e com um sentido crítico e de responsabi-
lidade. O Teatro Pedagógico está direcio-
nado para a comunidade escolar e é tido 
como um meio facilitador de aprendiza-
gem e motivador da leitura, contribuindo, 
assim, para o desenvolvimento e formação 
cultural dos nossos jovens", defendeu o ve-
reador, citado em comunicado.

  NATACHA CUNHA

FO
TO

:  
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A Casa do Penedo  está a promover 
um concurso de desenho infantil, 
destinado aos alunos do ensino 

básico de Fafe, tendo como tema aquela 
que é considerada a "casa mais estranha do 
mundo", construida há 45 anos e que ainda 
mantém as características originais.

Sensibilizar os alunos para a arquitetu-
ra, natureza e paisagem envolvente, incen-
tivá-los a desenhar, promover a criativida-
de, o desenho e a pintura enquanto meio 
de expressão são os principais objetivos. 

"Acreditamos que a expressão artística 
contribui para fomentar o interesse por 
crescer, aprender, descobrir, divertir, so-
nhar e relacionar positivamente com o 
mundo que nos rodeia", sustenta a orga-

nização, lançando o convite à participação. 
O desenho deverá ser original (não co-

piado), realizado manualmente (não são 
aceites formatos digitais), em folha A4. A 
escolha de materiais a usar é livre.

O concurso realiza-se no 2.º período 
de aulas deste ano letivo, devendo os de-
senhos entregues até 27 de março. Os pré-
mios, uma medalha "Casa do Penedo" para 
os 1.º, 2.º e 3.º lugares de cada escalão (1.º, 2.º, 
3.º e 4.º anos), mas também outras surpre-
sas, serão entregues a 18 de abril.

A Casa do Penedo abre as suas portas, 
para uma visita guiada, a todos os parti-
cipantes acompanhados pelos professores 
ou encarregados de educação, em datas a 
combinar.                                       NATACHA CUNHA

CASA DO PENEDO PROMOVE 
CONCURSO DE DESENHO INFANTIL

JOVENS
SENSIBILIZADOS 
PARA HÁBITOS 
ANTITABÁGICOS

A s Escolas Básicas Padre Joaquim 
Flores e Montelongo receberam, a 14 e 

15 de janeiro, sessões de sensibilização para 
hábitos antitabágicos, dirigidas aos jovens, 
no âmbito do programa de promoção da 
educação para a saúde.

Os alunos do 5º ano de escolaridade 
foram o público-alvo do enfermeiro Rafael 
Leite, da Unidade de Saúde Escolar do 
Centro de Saúde de Fafe, que usou uma 
linguagem clara e acessível, recorrendo a 
exemplos do quotidiano, para sensibilizar 
os jovens para os malefícios do tabaco.

“Qualquer plano de prevenção de 
doenças consequentes deste consumo 
tem, obrigatoriamente, de passar pela 
prevenção do tabagismo nos jovens, sob 
pena de ineficácia", enfatizou o enfermeiro.

O s alunos do 9º ano da Escola 
Secundária de Fafe receberam 

uma ação de sensibilização subordinada 
ao tema "Violência Doméstica e Violência 
no Namoro", com a colaboração do 
Núcleo Escola Segura da GNR.

A ação realizou-se no âmbito da 
iniciativa "Parlamento dos Jovens", 
organizada pela Assembleia da República, 
em colaboração com outras entidades, 
com o objetivo de promover a educação 
para a cidadania e o interesse dos jovens 
pelo debate de temas de atualidade. 

"A violência doméstica é um flagelo 
nacional e por essa razão este ano foi o 
tema escolhido", revelou o agrupamento.

GNR ALERTA 
ESTUDANTES PARA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E NO NAMORO

A Turma dos Golfinhos, do 3º ano, da 
Eescola Básica de Medelo, estão a 

concorrer ao concurso "Heróis da Fruta", 
com uma fotografia onde se apresentam 
em ação a "reciclar para salvar o planeta".

A votação decorre até às 13h00 do dia 
10 de fevereiro. Serão finalistas todas as 
fotografias que angariem 200 votos por 
telefone ou 2.000 gostos no facebook. 
A votação por telefone é solidária, 
revertendo o valor de cada chamada 
(custo de 0,60€ +IVA) como donativo 
para oferecer fruta a crianças que não 
podem levar lanche para a escola. 

"Heróis da Fruta" é um programa de 
educação para a saúde que incentiva as 
crianças a adoptar hábitos saudáveis.
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FEIRA DO FUMEIRO DE MONTALEGRE 
PROPÕE "ROMARIA AO BEM COMER"

D e 23 a 26 de janeiro, Montalegre 
promove a 29ª edição da Feira do 

Fumeiro, enquanto “montra dos melho-
res produtos da região”. Dos enchidos, ao 
presunto, o certame propõe quatro dias de 

"romaria ao bem comer". 
"Quatro dias de degustação do melhor 

fumeiro do país. Um cardápio imperdível 
que homenageia o mundo rural", garante 
a autarquia, em jeito de convite.

No certame, que promete ser "local 
de culto para os amantes do bem comer", 
marcam presença perto de 100 produtores. 
Ao todo, vão estar à venda cerca de 60 to-
neladas de fumeiro. A somar a este núme-

ro, estão outros produtos locais como pão, 
bolos, folares, mel, compotas e licores. 

"Quatro dias onde a venda e degus-
tação do fumeiro são pretexto para festa 
popular, showcookings, vários concertos e 
ainda momentos como o lançamento da 
nova identidade da Rede de Tabernas do 
Alto Tâmega. Para muitos apreciadores, 
mais do que um local de venda, a "rainha 
do fumeiro" é a celebração do modo de 
vida e do caráter do Barroso", descrevem.

O evento é inaugurado pelo Secretário 
de Estado da Descentralização e da Admi-
nistração Local, e recebe a visita da Minis-
tra da Agricultura.

VIEIRA DO MINHO PROMOVE 
FEIRA DO FUMEIRO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO

A 14ª Feira do Fumeiro de Vieira do 
Minho vai realizar-se de 14 a 16 de 

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

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

Valorizar a produção do fumeiro, bem 
como estimular a cooperação entre os 
agentes e incrementar os níveis de inova-
ção nos processos de produção e comer-
cialização, são os principais objetivos do 
evento, que terá transmissão televisiva em 
direto na RTP, no dia 15, com o programa 
Aqui Portugal.

Depois da Feira do Fumeiro, destaque 
para eventos como o Rally de Portugal, em 
maio; a Agro Vieira, em junho; a Feira da 
Ladra, em outubro, e o Mercado de Outo-
no, em novembro; na promoção do que o 
concelho tem de “mais genuíno”.
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A 33ª edição do Rali Serras de Fafe 
e Felgueiras vai para a estrada nos 
dias 27, 28 e 29 de fevereiro, este 

ano com a novidade, como o nome indica, 
de integrar o concelho vizinho.

DESPORTO

PATINAGEM ARTÍSTICA: 

GRUPO NUN’ÁLVARES ORGANIZA 
CAMPEONATO NACIONAL DE SHOW E PRECISÃO EM FAFE

A Federação Portuguesa de Patinagem 
entregou ao Grupo Nun’Álvares a 

organização do Campeonato Nacional 
de Show e Precisão 2020, em Fafe, nos 
próximos dias 14 e/ou 15 de março, segundo 
calendário divulgado.

Recorde-se que este é considerado o 
maior evento nacional, no que à patinagem 
artística diz respeito. 

O campeonato decorre no Pavilhão 
Multiusos, que voltará a acolher centenas 
de atletas de todo o país.

Esta será a sexta vez do grupo fafense 
na organização da prova — após ter 
assumido essa responsabilidade nos anos 
de 2008, 2009, 2012, 2013 e 2018.

Nas redes sociais, o grupo mostrou 
satisfação e orgulho em Fafe ser o 

A prova, que foi apresentada a 14 de 
janeiro, no Arquivo Municipal, a volta a 
abrir o Campeonato de Portugal de Ralis 
e o Campeonato Norte de Ralis, contando 
novamente para o Troféu Europeu de Ra-
lis e o Troféu Ibérico de Ralis.

A competição arranca na sexta-feira, 28 
de fevereiro, pelas 15h00, com a dupla pas-
sagem pela especial de Aboim/Monte. À 
noite, tem lugar a Fafe Street Stage, em ple-
no centro da cidade de Fafe. No sábado são 
disputadas dez classificativas, cinco troços 
com duas passagens: Seixoso e Santa Qui-
téria, em Felgueiras; Montim, Lameirinha 
e uma nova versão de Luílhas/Guihofrei, 
que faz uma incursão ao concelho vizinho 
de Vieira do Minho.

Na apresentação, o vereador responsá-
vel pelos ralis, Parcídio Summavielle, con-
fessou que a intenção era “ir mais longe” e 
organizar uma prova do Campeonato da 
Europa, caso não houvessem condições 
para que os Açores realizassem a sua pro-
va. “Quero deixar aqui claro que a Câmara 
de Fafe e de Felgueiras estão disponíveis 
para receber uma prova de outro calibre 
e, quem sabe, brevemente o Rali Serras de 
Fafe e Felgueiras possa contar para o Euro-
peu”, expressou.

O presidente da Câmara de Fafe, Raul 
Cunha, reforçou que a “catedral dos ra-
lis” quer “afirmar-se pela positiva” e tem 

como desafio “manter e robustecer este 
rali”, para “aspirar a desafios maiores”, mas 
sem prejudicar seja quem for. “Queremos 
trabalhar para termos o nosso rali com a 
melhor qualidade, com a grande ‘afición’ 
que existe na nossa região por este despor-
to, e dessa forma ter condições para alme-
jar eventos de outra dimensão”, afirmou, 
mostrando-se satisfeito pela associação de 
municípios vizinhos.

Já o presidente da Câmara de Felgueiras, 
Nuno Fonseca, saudou a integração dos 
troços de Santa Quitéria e Seixoso, onde 
disse não haver qualquer tipo de prova ofi-
cial há cerca de 20 anos. Afirmando os ralis 
como uma aposta da autarquia, de que os 

AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE FAFE 
ORGANIZOU ENCONTRO 
DE DESPORTO ADAPTADO

C erca de 120 alunos de várias escolas de 
Fafe, mas também Celorico de Basto, 

participaram no 1º Encontro de Desporto 
Adaptado — Multiatividades, organizado, 
a 15 de janeiro, pelo Agrupamento de 
Escolas de Fafe. 

Segundo a organização, a iniciativa de-
correu "com grande entusiasmo desporti-
vo e uma alegria contagiante".  O princi-
pal objetivo passou por motivar os alunos 
para a prática do desporto e da atividade 
física, através de jogos de manipulação, 
jogos tradicionais e jogos pré-desportivos.

RALI SERRAS DE FAFE E FELGUEIRAS 
INICIA ÉPOCA DE 2020 COM AMBIÇÃO DE "IR MAIS LONGE"

"Temos o desafio de manter e 
robustecer este rali, criando 

condições para receber provas 
com outras dimensões."

felgueirenses têm saudades, sublinhou que 
“Felgueiras precisa desta dinâmica econó-
mica”, com mais valias para toda a região.

Por sua vez, o presidente da Demopor-
to, organizadora da prova, sublinhou que 
são já 33 edições deste rali, mas nenhuma 
igual a outra, apresentando sempre novi-
dades. Carlos Cruz lembrou ainda as preo-
cupações com a segurança, frisando que 
todas as classificativas vão ter duas zonas 
espetáculo.

Ni Amorim, presidente da FPAK, re-
velou que a federação, do ponto de vista 
ambiental, pretende “contribuir para mi-
nimizar o impacto das provas e por isso 
plantar algumas árvores de grande porte” 
em Fafe, num gesto simbólico. Quanto à 
competição, disse estar “convencido que o 
Rali Serras de Fafe Felgueiras vai ser mais 
um sucesso, com uma lista de inscritos no-
tável”. 

NATACHA CUNHA

palco escolhido para este campeonato, 
agradecendo a confiança uma vez  mais 
depositada na "organização  de um dos 
mais icónicos momentos da partinagem 
artística a nível nacional". 

O Campeonato Nacional de Show e 
Precisão é a terceira prova do calendário de 
provas nacionais de patinagem artística da 
época 2020. 

Nesta competição é disputado o título 
nacional, mas também o apuramento para 
o Campeonato Europeu, tendo para isso 
que ser conquistado um dos três lugares do 
pódio e atingida uma pontuação mínima.

À semelhança de 2018, este será um 
campeonato especial para os nunalvaristas, 
que terão os fafenses, familiares e amigos a 
torcer na bancada, num momento alto a 
nível artístico e desportivo. 

NATACHA CUNHA
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AD FAFE A UM PONTO DA LIDERANÇA
DEDICA VITÓRIA À CLAQUE FIGHTERS BOYS

pletou 25 anos: “São aqueles que, mesmo 
nos jogos à chuva, estiveram sempre aqui a 
apoiar-nos. São fundamentais na nossa ca-
minhada e fazem com que o Fafe também 
seja este clube de luta abnegada em todos 
os jogos”.

Quanto à partida, o treinador conside-
rou que foi “um jogo difícil, em que o ad-
versário, fruto do que é a valia dele, torna 
a vitória mais saborosa”. “Tivemos uma 
primeira parte mais disputada, em que o 
adversário nos criou mais problemas, mas 
nós também criámos e podíamos ter feito 
golos, mas não conseguimos. Na segun-

da parte, corrigimos algumas situações e 
acho que foi um jogo praticamente de sen-
tido único”, concluiu.

Em jeito de balanço da primeira volta 
do campeonato, Ricardo Silva disse estar 

"muito orgulhoso pelo que a equipa tem 
feito", mas não alterar o discurso por estar 
nos lugares cimeiros.

"A nossa equipa foi feita para ganhar 
jogo a jogo. É isso que temos feito. É uma 
equipa que nos primeiros jogos claudicou, 
foi crescendo, fazendo alterações dentro da 
dinâmica de trabalho e as coisas acabaram 
por resultar. A jornada correu de feição, 

A Associação Desportiva de Fafe 
venceu o SC Maria da Fonte, por 
1-0, em jogo relativo à 18ª jorna-

da do Campeonato de Portugal, série A, o 
primeiro da segunda volta. Malik assinou 
o golo da vitória fafense, ao minuto 51.

Com esta vitória, a AD Fafe está a um 
ponto dos líderes FC Vizela (que perdeu 
com o Marítimo Madeira) e SC Braga B 
(que empatou em Chaves), ambos com 39 
pontos.

Em conferência de imprensa, no final 
do jogo, o treinador Ricardo Silva, dedicou 
a vitória à claque Fighters Boys, que com-
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A secção de natação da Associação 
Desportiva de Fafe organizou, 
a 18 de janeiro, o 6º Festival de 

Natação de Ano Novo, que contou com a 
presença de mais de 150 nadadores, entre 
eles os "tubarões amarelos" de todos os es-
calões de competição e os nadadores não 
federados das escolinhas de natação.

"Num evento dirigido aos mais novos, 
que puderam mostrar de forma divertida 
às suas famílias o que aprenderam nas 
aulas, reinou a alegria e a boa disposição", 
relata a secção.

mas não é uma obsessão para o Fafe chegar 
a fases finais", afirmou, frisando que "ten-
do em conta a exigência do orçamento não 
é obrigação lá estar". 

Para o treinador, a AD Fafe é "quer, tem 
ambição, não vira a cara à luta, mas não 
olha para os primeiros lugares como uma 
obsessão, mas como um sonho".

Na próxima jornada, a equipa fafense 
desloca-se ao reduto da Juventude de Pe-
dras Salgadas. Segue-se a receção ao SC 
Braga B, dia 2 de fevereiro, e a deslocação 
ao FC Vizela, no dia 8.

 NATACHA CUNHA 
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A edição deste ano contou uma vez 
mais com a presença dos alunos da pré-
-competição do FOCA (Felgueiras) e "qua-
se não houve espaço suficiente na Piscina 
Municipal para o número recorde de par-
ticipantes e para os seus familiares orgu-
lhosos", referem.

Em comunicado, a ADF agradece a 
todos os participantes, aos nadadores da 
casa e aos convidados, a todo o público 
presente e a todos os técnicos e professo-
res pela excelente organização.

NATACHA CUNHA

NATAÇÃO: 
6º FESTIVAL DE ANO NOVO DA AD FAFE 
COM RECORDE DE PARTICIPANTES

HUGO NOVAIS (CBF) 
CONVOCADO PARA 
CAMPEONATO DA 
EUROPA DE KARATÉ

O atleta do Centro Budo de Fafe, Hugo 
Novais (júnior -61kg), foi convocado 

pela Federação Nacional de Karaté —
Portugal a integrar a Seleção Nacional que 
participará no 47° Campeonato da Europa 
de Cadetes, Júniores e Sub 21. A competição 
decorre de 7 a 9 de fevereiro, em Budapeste, 
na Hungria.

Entre as recentes conquistas do CBF 
estão 4 pódios na disciplina de kumite 
(combate), no Open Internacional de Vila 
das Aves, que se realizou a 18 de janeiro, em 
Santo Tirso. O atleta João Neiva alcançou 
o 2º lugar no escalão cadete -70kg. Já Hen-
rique Salgado, João Rodrigues e Leonardo 
Pereira arrecadaram o 3º lugar da prova. 

FUTSAL FEMININO: 
NUN’ÁLVARES GARANTE 
CONTINUAÇÃO NO 
MAIS ALTO ESCALÃO 
DO FUTSAL NACIONAL

A equipa de futsal senior feminino 
do Grupo Nun’Álvares garantiu a 

manutenção, pela 3ª época consecutiva, 
no Campeonato Nacional da 1ª 
Divisão, indo agora a disputar a fase de 
apuramento de campeão. 

"Estamos onde queremos, as nossas 
jogadoras estão de parabéns porque 
lutaram imenso por este apuramento”, 
expressou o treinador Rui Cunha.  

As Condestáveis vão disputar o 
título entre as oito melhores equipas 
femininas do país — ACDR Arneiros, 
CRC Quinta dos Lombos, FC Vermoim, 
Novasemente GD, Santa Luzia FC, SL 
Benfica e Sporting CP.
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FAFE VAI PARTILHAR ÚLTIMO DIA 
DO RALI DE PORTUGAL COM FELGUEIRAS

F afe vai voltar a ser palco do último 
dia de Rali de Portugal, que vai para 
a estrada de 21 a 24 de maio, mas 

este ano com a novidade de partilhar o pro-
tagonismo do decisivo dia com o concelho 
vizinho de Felgueiras, que regressa à prova.

A derradeira etapa do rali conta três 
troços no domingo, que serão percorridos 
duas vezes. O dia inicia com o troço de 
Santa Quitéria, em Felgueiras, seguindo-

-se Montim e Fafe, com a última passagem 
em regime de ‘Power-Stage’, atribuindo bo-
nificações aos pilotos melhor classificados.

A 54ª edição do Rali de Portugal, sexta 
prova do Campeonato do Mundo de Ralis 
(WRC), foi apresentada a 16 de janeiro, na 
sede da ACP, em Lisboa.

A organização antevê um rali "mais 

competitivo e emocionante", este ano com 
um percurso mais longo, mais quilóme-
tros em disputa e mais especiais de clas-
sificação, num itinerário que envolve 14 
municípios. 

Para além de Felgueiras, destaque para 
o regresso de Mortágua e da "Porto Street 
Stage", uma dupla classificativa urbana que 
volta a ser disputada na zona da Avenida 
dos Aliados. 

Ao todo, o Rali de Portugal terá um per-
curso de 1.582,25 km, dos quais 330,98 km 
disputados ao cronómetro ao longo de 22 

Emoção e espetáculo esperados 
com dupla passagem pelos troços 

de Santa Quitéria (Felgueiras), 
Montim e Fafe.

especiais de classificação, mais quatro que 
na edição anterior.           

No primeiro dia, 21 de maio, 5ª feira, 
realiza-se o último teste no Shakedown, 
em Paredes, onde os adeptos podem ver 
pela primeira vez as máquinas e os pilotos 
em ação. A cerimónia oficial de partida é 
dada à noite, em Coimbra.

Na 6ª feira, os carros partem para uma 
“Tyre Fitting Zone” ainda em Coimbra e se-
guem para uma dupla passagem nos troços 
de Lousã, Góis – este último com um novo 
local de partida – e Arganil – com cerca de 
5 km novos. Mortágua encerra a passagem 
do rali no Centro. O final do dia acontece 
já no Norte com a única Super Especial do 
rali, no Eurocircuito de Lousada.

No sábado, o Rali de Portugal percorre 
os troços de Vieira do Minho, Cabeceiras 

de Basto e Amarante, este ano com um 
novo local de início e menos 7 km, mas 
continuando a ser a classificativa mais lon-
ga e uma das mais exigentes do rali. O dia 
termina com o regresso da "Porto Street 
Stage".

No último dia de competição, depois 
do arranque em Felgueiras, são as serras 
de Fafe o palco. A espetacularidade única 
do ‘voo’ no Salto da Pedra Sentada, sem 
esquecer a também mítica passagem na 
zona do Confurco, e o troço de Montim, 
prometem atrair dezenas de milhares de 
aficionados para vibrarem ao som dos mo-
tores. Como é habitual, a Praça das Comu-
nidades acolhe o reagrupamento, para os 
ajustes finais antes da última classificativa. 
A consagração dos pilotos e equipas man-
tém-se na Marginal de Matosinhos.

      NATACHA CUNHA 


