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JORGE GOMES
Enfermeiro Especialista em Reabilitação
e Treinador de Grau I de Karaté

O DESPORTO
CONTRA A
PANDEMIA

O

impacto positivo da atividade física
na qualidade de vida do ser humano é um dado adquirido, não apenas a um
nível meramente motor e funcional, mas
contribuindo também para um melhor
equilíbrio mental e social das populações.

Paradoxalmente, num tempo em que
há maior preocupação em desenvolver programas e projetos na área desportiva, comprovamos que o sedentarismo é um grave
problema que afeta miúdos e graúdos,
num tempo também em que a “prática
desportiva passiva” de sofá é incentivada
pelas novas tecnologias, que oferecem uma
vasta panóplia de modalidades, jogos e competições virtuais.
Para exacerbar esta situação de sedentarismo cultural, surgiu uma pandemia que
nos fechou em casa e afastou de atividades e
práticas mais ativas, privando-nos da escola
ou dos locais de trabalho e de lazer, os únicos que obrigam a algum exercício físico ou
a socializar.
Enquanto treinador de Karate, com praticantes dos 4 aos 60 anos, verifiquei que as
sequelas mais evidentes da pandemia, para
olhos focados apenas no “visível”, foram ao
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nível do peso e das habilidades motoras,
um aumentando e as outras diminuindo.
Contudo, no papel de formadores de
crianças não nos podemos concentrar apenas na performance física, sendo cada vez
mais importante avaliar o estado mental.
Atualmente, os jovens que nos chegam,
apresentam, acima de tudo, problemas de
confiança, de socialização e de disciplina
(disciplina no âmbito da concentração e
não apenas relativa ao comportamento).
Muito do nosso trabalho envolve ganhos
na autoestima, na concentração e na relação com os pares.
Quando a atividade foi retomada após
os confinamentos, à medida que iam chegando praticantes a conta-gotas, fomos
confrontados por uma nova e chocante
realidade: poucos meses deitaram por terra
todo um trabalho que vinha a ser desenvolvido há largo tempo. Nestas circunstâncias,
quanto mais tempo de ausência, mais difícil tem sido a recuperação dos níveis anteriores à pandemia.
Sejam adultos ou crianças, quem manteve algum tipo de atividade física regular
durante este período atenuou o aumento
da ansiedade, das inseguranças, da desmotivação, conseguindo lidar com maior
resiliência as contrariedades da pandemia.
Dando como exemplo a minha experiência pessoal como profissional na área
da saúde, reconheço que a continuidade
da prática desportiva nos meses de confinamento foi imprescindível na gestão do
stress e da concentração que os momentos
de maior pressão exigiram.
O exercício físico é, como já se defendia na Grécia clássica, fundamental para
alcançar a harmonia entre o corpo e a
mente. Assim, os condicionalismos impostos pelas restrições deste tempo que (não)
vivemos, acarretaram, acarretam e acarretarão, a este nível, marcas e prejuízos dificilmente recuperáveis.
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COVID-19:

NOVAS MEDIDAS EM VIGOR COM REFORÇO DO USO
DE MÁSCARA, CERTIFICADO DIGITAL E TESTAGEM

O

Governo anunciou, na quinta-feira, após reunião do Conselho de
Ministros, um novo conjunto de medidas
preventivas, que passam pelo reforço da
utilização da máscara, do certificado digital e da testagem para conter a propagação
da pandemia de covid-19.
As medidas entram em vigor esta quarta-feira, 1 de dezembro, altura em que é declarado Estado de Calamidade para todo
o território nacional continental.
As recomendações gerais passam pela
testagem regular e pelo teletrabalho, sempre que as funções o permitam.
No controlo da fronteiras, será neO uso de máscara passa a ser obrigató- cessária a apresentação de teste negario em todos os espaços fechados e todos tivo obrigatório para todos os voos que
os recintos não excecionados pela DGS.
cheguem a Portugal, estando previstas
A apresentação do certificado digital "sanções fortemente agravadas para as
será obrigatória no acesso a restaurantes, companhias aéreas". Estas regras apliestabelecimentos turísticos e alojamento cam-se "com as necessárias adaptações,
local, eventos com lugares marcados e giná- às fronteiras terrestres, marítimas e flusios. Será exigido teste negativo obrigatório, viais", lê-se no comunicado do Conselho
mesmo para pessoas vacinadas, em visitas de Ministros.
a lares e a pacientes internados em estabelecimentos de saúde, grandes eventos sem
Semana de 2 a 9 de janeiro
lugares marcados, recintos improvisados e
será de contenção de contactos.
recintos desportivos, bares e discotecas.

FAFE COM MÉDIA
DE SEIS NOVOS
CASOS POR DIA
Concelho tem registado
subida ligeira de casos
desde meados de outubro.
Para a semana de 2 a 9 de janeiro, que
será de contenção dos contactos existentes na época festiva, serão adotadas regras
específicas, como o teletrabalho obrigatório, sempre que as funções o permitam, e o
encerramento de discotecas e bares. O recomeço das aulas é adiado para 10 de janeiro, o que levará a uma ligeira alteração do
calendário escolar, com esses dias a serem
compensados nas férias de Carnaval (menos 2 dias) e na Páscoa (menos 3). As creches
e os ATL também estão incluídos e terão
de encerrar, já as universidades não estão
abrangidas por esta medida. NATACHA CUNHA

F

afe registou uma nova subida ligeira
na incidência de novos casos de covid-19, face ao relatório da última semana,
passando dos 153 para os 178 novos casos
por 100 mil habitantes a 14 dias.
Os dados constam do boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral
de Saúde, relativo ao período entre 11 e 24
de novembro.
O concelho registou cerca de 86 novos casos no período indicado, o que corresponde a uma média de 6 casos por dia.
A taxa de incidência tem vindo a subir ligeiramente desde meados de outubro.
PUB
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MULTIUSOS É UNIDADE MUNICIPAL DE VACINAÇÃO

A

Unidade Municipal de Vacinação de
Fafe reabriu, a 19 de novembro, no pavilhão multiusos, para administração da
terceira dose de reforço contra a covid-19 e da
vacina da gripe.
A expectativa das autoridades de saúde
é a de vacinar toda a população com mais
de 65 anos até cerca de 20 de dezembro, por
forma a completar esse objetivo antes do
Natal. Em Fafe, serão cerca de 5.000 os idosos a vacinar nesta fase.
A Câmara de Fafe disponibilizou este
espaço de forma a oferecer melhores condições de segurança e conforto aos utentes

Objetivo passa por vacinar
toda a população com mais de
65 anos antes do Natal.
nesta campanha de vacinação, que até aqui
decorria na ADC-Comunidade, área dedicada à covid-19 instalada junto ao Centro
de Saúde.
Alteração do local de vacinação
gerou confusão
A mudança do local de vacinação gerou
confusão, uma vez que a mensagem enviada pelos serviços de saúde, de convocatória

ELEIÇÕES PSD: RUI RIO VENCE
EM FAFE COM 71% DOS VOTOS

para a vacinação, informava que os utentes
se deviam deslocar ao espaço que já não
está em funcionamento. No site do Ministério da Saúde a informação permanece por
esta altura desatualizada, sendo a anterior
morada ainda a indicada como local de vacinação.
A Unidade Municipal de Vacinação,
instalada no multiusos, está a funcionar
três dias por semana: às segundas, quartas
e sextas-feiras, entre das 15h00 e as 19h00.
A afluência de idosos, que aumentou
com o alargamento do regime de "casa
aberta", já provocou longas filas de espera para os utentes, a quem é pedida compreensão. O ACES do Alto Ave, responsável pela campanha de vacinação, pretende
reforçar as equipas de profissionais de saúde, bem como os dias de funcionamento,
por forma a acelerar o processo.
A modalidade “Casa Aberta” encontra-se disponível para utentes com idade
igual ou superior a 75 anos. De acordo com
a Direção-Geral de Saúde, são elegíveis os
utentes que não tiveram covid-19 nos últimos 150 dias e já completaram o esquema
vacinal há pelo menos 150 dias. O auto-agendamento está disponível para pessoas
com 65 ou mais anos.
NATACHA CUNHA

PSD FAFE DEFENDE
DESCENTRALIZAÇÃO COM
VACINAÇÃO NAS FREGUESIAS

O

líder do PSD Fafe defendeu, na
última reunião do executivo municipal, a criação de postos de vacinação
contra a covid-19 descentralizados pelo
concelho, de forma a agilizar o processo
e evitar a deslocação dos mais idosos.
Para Rui Novais da Silva, estes postos,
a implementar nas extensões do centro
de saúde ou nas juntas de freguesia,
atuariam de forma mais próxima da população, dando um contributo na questão da mobilização, nomeadamente dos
mais idosos.
Para além de “melhorar a acessibilidade, sobretudo para as zonas mais periféricas do concelho, que têm essas dificuldades”, a descentralização ajudaria
também a diminuir a concentração de
pessoas e os tempos de espera que possam ser causados, numa altura em que
está em vigor a modalidade “casa aberta”
para maiores de 75 anos, defendeu o vereador social-democrata.

LUÍS ALBERTO PEREIRA
REELEITO PRESIDENTE DA JS FAFE

FOTO: PSD

A

O

s militantes fafenses do PSD deram
vitória a Rui Rio para a liderança
do partido, nas eleições diretas realizadas
no sábado, com as urnas abertas entre as
14h00 e as 20h00.
A secção de Fafe do Partido Social Democrata registou uma participação dos
militantes de 84,7%.
Rui Rio foi a escolha para 90 militantes fafenses, o que corresponde a 71% dos
votos, a terceira votação mais expressiva
no distrito de Braga, apenas atrás de Vizela
(81%) e Cabeceiras de Basto (72%).

Já Paulo Rangel alcançou 36 votos, ou
seja, 28% da votação. Registou-se ainda um
voto em branco.
A nível nacional, Rui Rio foi reeleito
presidente do PSD com 52% dos votos.
Em Fafe, na eleição para os Delegados
ao 39.º Congresso do PSD, a Lista R obteve
80 votos, tendo sido eleitos Clara Paredes
de Castro, João Moniz Rebelo e Honorato
Silva. A Lista A obteve 44 votos e elegeu um
delegado, Jorge Barroso. Registaram-se
ainda nesta votação três votos brancos.
NATACHA CUNHA

Concelhia de Fafe da Juventude Socialista viu renovados os seus corpos diretivos com a reeleição de Luís Alberto Pereira, como presidente, e a indicação
de João Miguel Rodrigues para presidente
da Mesa da Comissão Política Concelhia.
"Num ato eleitoral marcado pela unanimidade verificada no apuramento de resultados, a JS Fafe apresenta-se assim para um
novo ciclo político dando continuidade ao
projeto de credibilização e crescimento do
socialismo junto das novas gerações fafenses", referem, em comunicado.
Para Luís Alberto Pereira, poder continuar a dirigir os destinos da concelhia
de Fafe da JS é "uma honra reforçada pela
confiança que os jovens socialistas depositaram" em si e na lista que o acompanha.
Recordando que este projeto iniciou
em 2019, sublinha o aumento da representatividade da estrutura nos órgãos autárquicos (desde a assembleia municipal até
às juntas e assembleias de freguesia) e o
"percurso de crescimento pessoal e político"
que os qualificou para enfrentarem novos

desafios. Segundo a juventude partidária,
o mandato de 2021-2023 começa em período pré eleitoral com a perspetiva de eleições legislativas em janeiro, estando a ser
preparadas iniciativas de esclarecimento e
mobilização dos jovens fafenses.
Contando com representantes em todas as freguesias do concelho, a JS avança
que irá "continuar o processo de auscultação dos mais jovens incentivando a reflexão política e a formulação de ideias
estruturadas que visem o melhoramento
de Fafe e do seu território". NATACHA CUNHA
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MAGIA DO NATAL
CHEGA À CIDADE COM LUZ E ANIMAÇÃO

A

época natalícia começa a brilhar em
Fafe a partir de 1 de dezembro, com
a inauguração da iluminação decorativa.
Uma árvore gigante e diversas decorações
alusivas à época prometem "trazer à cidade
uma cor especial e um ambiente mágico".
Um concerto da Banda de Golães, no
Teatro Cinema de Fafe, vai marcar o arranque desta quadra. A entrada para o espetáculo é livre, com início pelas 17h00.
A Câmara de Fafe e Associação Empresarial de Fafe voltam a unir-se, empenhando-se "para que o mês festivo de dezembro
seja vivido de forma especial e em espírito
de celebração". O apelo ao cumprimento
das regras de higiene "será permanente",
tendo em vista "preservar a saúde de todos e
proporcionar ao comércio local a oportunidade de enfrentar este período com o apoio,
a presença e o envolvimento de todos".
O programa divulgado envolve concertos, espetáculos de dança e patinagem,
coros de Natal na Igreja Nova, o mercado
de Natal, animação de rua e atividade cultural com literatura para os mais novos e
cinema para os seniores.
Na biblioteca municipal terá lugar,
durante todo o mês, sessões de leitura e
dramatização do conto “Feliz Natal Lobo
Mau”, de Clara Cunha, e ateliês de Natal.
No fim de semana de 3 a 5 de dezembro,
Fafe acolhe a Taça de Portugal em Patinagem Artística, no pavilhão multiusos. O
evento é de entrada livre e irá contar com
cerca de 400 atletas de todo o país, numa
organização do Grupo Nun'Álvares e da
Federação de Patinagem de Portugal.
No feriado, dia 8, a Banda de Revelhe
dá um concerto, de entrada livre, no Tea-
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TRAVASSÓS ORGANIZA
FEIRA DE NATAL

Mártires do Fascismo, a "A Feira das Coisas... de Natal". A sexta feira seguinte, dia
17, é dedicada aos seniores com uma ida
ao Teatro Cinema para assistirem ao filme
"Erosão", rodado em Fafe. No mesmo dia, é
inaugurado o Mercado de Natal, que terá
um "conceito diferente do habitual", com
expositores em representação de várias
áreas de atividade do concelho, a espelhar
o que se produz em Fafe, desde doces, compotas, vinhos, bombons, produtos regionais e artesanato. A noite, na Igreja Nova, é
de atuação de Coros de Natal.
No sábado, 18 de dezembro, realiza-se
um desfile de vespas e motas - o Pai Natal
em Duas Rodas - que vai animar a cidade
durante toda a tarde. À noite, o Teatro Cinema acolhe o espetáculo de Bailado “Casa
Corpo” pela Buzz Companhia de Dança. A
animação continua dia 22, com um espetáculo de dança pela ADN com “Um Conto
Mercado de Natal, concertos,
espetáculos de dança e patinagem de Natal” de Charles Dickens, no multiusos.
Para completar a animação da época,
marcam a quadra natalícia.
não faltarão os carrosséis, a Casa do Pai
tro Cinema, a partir das 16h00. Os músi- Natal, exposições e leituras de poemas na
cos farão, antes do espetáculo, um desfile biblioteca, bem como uma edição de Natal
pelas ruas do centro da cidade. Durante do Mercado Bio, dias 4 e 18 de dezembro.
todo o dia, na Praça 25 de Abril, decorrem
Em comunicado, o presidente da Câateliês de pintura para os mais novos.
mara de Fafe apela ao cumprimento das
De visita à Arcada as crianças serão normas sanitárias em vigor e indicações
convidadas a escrever uma «Carta ao da DGS. "Esperamos que os fafenses apremeu querido bombeiro», numa iniciativa ciem e, como à semelhança de outros anos,
dos Bombeiros Voluntários de Fafe. Para o possam vir até à cidade fazer as suas comefeito será colocado um marco de correio pras no comércio tradicional, tirar as habique espera muitas cartas com desejos das tuais fotografias e desfrutar do programa
crianças de Fafe endereçadas, não ao Pai de animação que se preparou", referiu, subNatal, mas aos bombeiros que durante o linhando a "boa parceria" com a associação
ano estão sempre disponíveis para ajudar.
empresarial para "proporcionar um amNo sábado, dia 11, decorre, na Praça biente festivo, mas em segurança".
NATACHA CUNHA

CPCJ DE FAFE CELEBRA DIREITOS DAS CRIANÇAS:

A

Junta de Travassós, em colaboração
com vários grupos da freguesia, vai
organizar uma Feira de Natal, nos dias
5, 8 e 19 de dezembro, no recinto da Casa
do Povo, onde estarão presentes dezasseis
expositores, entre empresas e instituições,
com produtos da época festiva.
A iniciativa assume caráter solidário,
com a recolha de bens alimentares para
famílias carenciadas da freguesia. Este ano,
a população é de novo convidada a fazer
enfeites de Natal com materiais reciclados
para decorar o jardim da Casa do Povo.
Segundo o programa divulgado, o
domingo, dia 5, começa com uma corrida
e uma caminhada. À tarde, há cinema
de Natal, atuação do Coro das Guias e a
inauguração da iluminação. No feriado,
dia 8, há aula de zumba com Rui Mendes,
kickboxing da UD Fafe e, às 15h00, o
espetáculo "Travassós tem talentos de
Natal". O domingo, dia 19, conta com BTT
(GAT), um 'showcooking' de uma receita
de Natal, espetáculos pelas escolas e centro
de convívio, o Coro Nossa Srª das Graças e
uma caminhada de Pais Natal e bananeiro,
pelo Travassós Running. O programa está
sujeito a alterações e à determinação de
medidas de prevenção da saúde pública.

FORNELOS CRIA
PRESÉPIO SOLIDÁRIO

FOTO: CPCJ

A

Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Fafe comemorou o 32º
aniversário da Convenção dos Direitos da
Criança, junto das crianças do 1º ciclo do
Agrupamento de Escolas Montelongo.
Às crianças foi pedido que lessem
alguns dos direitos da criança consagrados,
ao mesmo tempo que lançavam um
pombo-correio com o respetivo direito,
para que este levasse a mensagem “o
mais longe possível”. Segundo a CPCJ, a
atividade pretendeu fazer desta data “um
marco na vida das nossas crianças, um dia
divertido mas com uma mensagem séria“.
“Que nunca se esqueçam que todas
as crianças merecem ser tratadas com
os direitos básicos contemplados na

Convenção sobre os Direitos da Criança.
Pretendemos assim que reflitam sobre
os seus direitos e se sensibilizem com as
inúmeras crianças, por todo o Mundo, que
estão ausentes da escola e desprotegidas“,
reforça a CPCJ, em comunicado.
A 20 de novembro comemora-se
um duplo aniversário que visa alertar e

sensibilizar para os direitos das crianças
de todo o mundo: a Declaração dos
Direitos da Criança, de 1959; e a adoção da
Convenção sobre os Direitos da Criança,
pela Assembleia Geral das Nações Unidas,
em 1989.
“A Convenção dos Direitos das Crianças
não deverá ser vista apenas como uma
declaração de princípios gerais, mas sim
um enunciado de um variado conjunto
de Direitos fundamentais – direitos civis
e políticos, e também económicos, sociais
e culturais– de todas as crianças. São estes
Direitos que representam vínculo jurídico
para a promoção e proteção eficaz dos
direitos e liberdades nela consagrados”,
explica a CPCJ.
NATACHA CUNHA

FOTO: ARQUIVO/EF

POMBO-CORREIO LEVA MENSAGEM DOS ALUNOS

O

Movimento Amigos de Fornelos,
com o apoio da junta de freguesia,
vai voltar a criar um presépio solidário,
junto ao Cruzeiro de Fornelos.
A iniciativa tem como objetivo a recolha de alimentos, que serão depois distribuídos por pessoas carenciadas da freguesia. Os organizadores convidam todos à
visita, a partir de dia 11, para apreciar o presépio feito com materiais naturais e reutilizáveis, e os que puderem a colaborarem,
deixando alimentos junto ao presépio.
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FREGUESIA DE PAÇOS LANÇA ‘ESPAÇO S+’
PARA DAR RESPOSTA DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA DA POPULAÇÃO

A

sua abordagem integrada do que são os
determinantes da saúde: “Eu posso estar
bem do ponto de vista físico, mas não do
ponto de vista social ou solidário. Um dos
problemas mais graves hoje em dia da nossa sociedade é a solidão. Em boa hora veio
este projeto e quem o agarrasse”.
Também Antero Barbosa, presidente
da Câmara de Fafe, enalteceu o projeto
por centrar-se no bem-estar das pessoas,

NATACHA CUNHA

FOTO: JF PAÇOS

serem “facilitadores”, dando uma resposta
mais próxima às necessidades das pessoas.
“Sabemos cuidar das ruas, cuidar dos
equipamentos, mas também temos de
saber cuidar das pessoas. E cuidar das
pessoas é estar próximo naquilo que elas
precisam, nas dificuldades que sentem no
dia a dia”, referiu.
José Novais de Carvalho, diretor do
ACES do Alto Ave, louvou a iniciativa e a

FAIXA PRETA
PELA ELIMINAÇÃO
DA VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES

LUGAR DE SÃO PEDRO FOI ALVO
DE AÇÃO DE FOGO CONTROLADO

FOTO: CMF

GNR IDENTIFICA SEIS
HOMENS POR FURTOS
EM ESTABELECIMENTOS

elogiando a forma como “a união que aqui
foi possível fazer e a junção de todas as
vontades resulta numa melhor resposta às
populações”.
Nesse sentido, Lídia Martins, presidente da Associação Passos d’ Alegria, parceira
da junta de freguesia na iniciativa, reforçou o objetivo de “estar mais próximo de
quem mais precisa, para não deixar ninguém para trás”.
A abertura do ‘Espaço S+’, que irá funcionar na sede da junta de freguesia, contou com a primeira atuação dos elementos
do centro de convívio.

FOTO: JF PAÇOS

freguesia de Paços lançou o ‘Espaço
S+’, um projeto que pretende melhorar as condições de vida da população, proporcionando uma resposta mais próxima
em matéria de saúde, mas também a nível
social e de solidariedade.
Dividida em três eixos — +Saúde +Social +Solidário —, a iniciativa passa pela
criação de uma unidade móvel para visita
domiciliária aos idosos na prestação de
cuidados básicos de saúde, pelo apoio às
famílias carenciadas no acesso a apoios
sociais em articulação com as várias entidades, e pela dinamização de eventos solidários através de equipas de voluntários.
O projeto, apoiado pelo programa nacional Bairros Saudáveis e financiado pelo
Ministério da Saúde e pelo Plano de Recuperação e Resiliência, pretende ter uma
abordagem integrada de capacitação da
comunidade e das instituições locais.
Na apresentação do projeto à população,
o presidente da Junta de Freguesia de Paços,
Joaquim Barbosa, sublinhou o objetivo de

Núcleo de Investigação Criminal
da GNR de Fafe identificou seis
homens, com idades entre os 20 e os 33
anos, suspeitos de furtos em estabelecimentos, no concelho de Fafe.
“No seguimento de uma investigação
por furtos ocorridos no dia 11 de novembro, num estabelecimento de ensino e
num estabelecimento de restauração
e bebidas, no concelho de Fafe, os militares da Guarda deram cumprimento a
quatro mandados de busca, três domiciliárias e uma em veículo, tendo culminado na identificação dos seis autores que
perpetraram os ilícitos”, lê-se em comunicado. Segundo a autoridade, no decorrer das diligências policiais foi apreendido diverso material furtado.
Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao
Tribunal Judicial de Fafe.
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O

O

lugar de São Pedro, nos limites entre proteção civil e entidades.
Este mês de novembro, foi aprovado
a freguesia de Ribeiros e a freguesia
de Moreira do Rei e Várzea Cova, foi alvo o Plano Municipal de Defesa da Floresta
de uma ação de queima, no âmbito da im- Contra Incêndios (PMDFCI) de Fafe para
plementação do plano de fogo controlado o período de 2021 a 2030. O documento
do Município de Fafe, que reconhece a im- visa "estabelecer a estratégia municipal de
portância desta medida como prevenção defesa da floresta contra incêndios, através
da definição de medidas adequadas para
dos incêndios rurais.
O objetivo da ação passou pela compar- o efeito e do planeamento integrado das
timentação do espaço florestal, renovação intervenções das diferentes entidades, dee melhoramento de pastagens, proteção de finindo a responsabilidade sobre a execução das redes de defesa da floresta contra
povoamentos florestais e cinegética.
A ação de queima foi acompanhada por incêndios das entidades e dos particulares,
técnico credenciado em fogo controlado, e revestindo-se assim de grande importânapoiada por equipas de Bombeiros, Sapa- cia para melhorar a eficácia da prevenção e
dores Florestais, entre outros agentes de do combate aos incêndios".

O

Município de Fafe assinalou, a 25 de
novembro, o Dia Internacional para a
Eliminação da Violência contra as Mulheres,
com a colocação de uma faixa preta no
edifício dos Paços do Concelho, associandose à iniciativa promovida pela UMAR –
União de Mulheres Alternativa e Resposta.
De acordo com esta associação,
entre 2004 e 2020, foram assassinadas
569 mulheres em Portugal, pelo facto
de serem mulheres. Em comunicado, o
município divulga este “número expressivo
de femicídios”, como forma de “alertar e
sensibilizar a sociedade, bem como todas as
entidades oficiais, para esta realidade”.
“A Câmara de Fafe, em colaboração com
outros parceiros sociais, está atenta a este
flagelo, e através de uma intervenção em rede
pretende coordenar e integrar as melhores
respostas para qualquer pessoa que se
encontre numa situação de violência”, referem.
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FAFE ACOLHE ALUNOS ERASMUS
DA LITUÂNIA, POLÓNIA E GRÉCIA

A

s escolas de Silvares e Carlos Teixeira acolheram alunos e professores,
no âmbito do programa ERASMUS, provenientes da Lituânia, Polónia e da Grécia.
Depois da receção na sede do agrupamento, a comitiva com 12 alunos foi recebida nos Paços do Concelho. O presidente
da câmara, Antero Barbosa, acompanhado
pelo vereador da Educação, Pompeu Martins, e pela vereadora da Cultura, Paula
Nogueira, deram as voas vindas aos estu-

dantes e professores, fazendo votos que a
passagem por Fafe seja uma experiência
enriquecedora, sublinhando a mais valia
dos intercâmbios em contexto escolar.
Os estudantes receberam um «kit
Erasmus» com toda informação útil sobre
o concelho e tiveram oportunidade de visitar alguns dos mais importantes pontos
turísticos do concelho, ficando a conhecer
um pouco da Cultura, História, Património e Gastronomia: Praça 25 de Abril, Arquitetura dos Brasileiros, Jardim do Calvário, Monumento à Justiça de Fafe, Teatro
Cinema, Pavilhão Municipal, Biblioteca,
Casa da Cultura, Museu da Imprensa, o
Museu das Migrações e Comunidades, Arquivo Municipal e Parque da Cidade.
Na escola de Silvares, os alunos e docentes tiveram oportunidade de conhecer o
trabalho da trança de palha, uma das marcas do património cultural do concelho.
Segundo o agrupamento, a noite foi
tempo de diversão, no Teatro Cinema, que
acolheu um sarau, com fado na voz de Rosa
Veloso, o grupo de cantares da Universidade Sénior de Fafe, diversas peças de música
e dança interpretadas por alunos das duas
escolas, e a colaboração da Academia de
Música José Atalaya.
NATACHA CUNHA
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DIOGO TEIXEIRA VOLTA A GANHAR
O CARTAZ DA PAZ DO LIONS CLUBE
de cima para baixo e ao contrário", anota o
Lions Clube, felicitando o jovem vencedor.
Lions Clube de Fafe comemorou
43º aniversário

O

Lions Clube de Fafe anunciou,
"com grande alegria", que o vencedor do concurso "Cartaz da Paz" deste ano,
a nível do Distrito 115 Centro/Norte, foi novamente o aluno Diogo Manuel Teixeira,
de 12 anos de idade, do Colégio de Fornelos.
O jovem já havia ganho o concurso do
ano anterior, com um cartaz de homenagem e louvor aos profissionais de saúde de
Portugal e do mundo. O cartaz deste ano
tem a particularidade de "poder ser visto

O Lions Clube de Fafe comemorou, na
noite de sábado, o 43º aniversário da sua
fundação, num evento, realizado num
restaurante em S. Romão de Arões, que
homenageou o Lar Cónego Valdemar
Gonçalves de Arões, enquanto "exemplo
a seguir", quer pela "comodidade e beleza
das suas instalações quer, sobretudo, pelo
tratamento familiar e humano que promove o bem-estar dos seus utentes”.
Na ocasião marcaram presença o Governador do Distrito 115 C/N, CL Angelino Ferreira, o vereador da Câmara de
Fafe, Pompeu Martins, o representante do
Rotary Clube de Fafe, Padre Peixoto Lopes,
bem como o Padre Filipe, em representação do Lar Cónego Valdemar Gonçalves.
Vários clubes no norte do país estiveram
também representados.
A presidente dos Lions, Celeste Moniz,
partilhou o orgulho em presidir a comemoração dos 43 anos, num momento de
"alegria, convívio e amizade". NATACHA CUNHA
PUB

8

1 DEZEMBRO 2021

POLÍTICA

EXPRESSO DE FAFE

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FAFE REUNIU-SE
PELA PRIMEIRA VEZ COM NOVO 'XADREZ' POLÍTICO

NATACHA CUNHA

A Assembleia Municipal (AM) de Fafe reuniu-se, a 26 de novembro, no auditório do município, pela primeira vez desde a tomado de posse, com
vários assuntos na ordem de trabalhos, e outros temas colocados na agenda política pelos deputados municipais no período antes da ordem do dia.
Recorde-se que a AM é agora presidida pelo ex-presidente de câmara, Raúl Cunha, e tem cinco forças políticas representadas: o PS (11 deputados),
a candidatura independente 'José Ribeiro por Fafe Sempre' (sete deputados), o PSD (seis deputados), a CDU e o Partido Chega, com um eleito cada.

CDU PREOCUPADA
COM CUIDADOS
PRIMÁRIOS DE SAÚDE

A

deputada Maria do Carmo Cunha, da
CDU, lamentou que as extensões de
saúde de Travassós e Regadas não tenham
ainda retomado os horários pré-pandemia,
que em Arões existam problemas com a
substituição de médicos, e que a falta de
espaço no Centro de Saúde de Fafe impeça
que outros cuidados possam ser prestados
à população.
Neste sentido, apresentou uma proposta,
aprovada pela assembleia, de recomendação
à câmara para que inste o ACES do Alto Ave
para a "necessidade urgente da reabertura"
das extensões, e que promova "diligências
para o estabelecimento de um protocolo
com o Ministério da Saúde para a expansão
do Centro de Saúde", para o edifício escolar
contíguo, para aí se instalerem novas
valências, "exigindo do Ministério a devida
comparticipação" para as obras de adaptação.
O presidente da câmara disse partilhar
das mesmas preocupações, ter pedida uma
reunião com a ARS para avaliar essas questões,
e avançou ter informação de que em Regadas
e Travassós deverá ser retomada a atividade
no mês de janeiro, tendo a diminuição dos
serviços ficado a dever-se à centralização de
profissionais para atender casos covid.

PSD QUER 'TASK FORCE'
PARA RESPONDER AO
DESAFIO DEMOGRÁFICO

O

PSD apresentou uma proposta de
criação de um grupo de trabalho —
'task force'— de forma a definir e ajustar as
políticas do município para responder ao
desafio demográfico.
Honorato Silva defendeu ser urgente
encontrar soluções para responder à
migração, à redução da natalidade e ao
progressivo envelhecimento da população
que as projeções demográficas sinalizam
no nosso território.
O
deputado
social-democrata
sublinhou que este é um "problema
complexo" e que exige "um compromisso de
todas as forças políticas com representação
na assembleia municipal".
"Mais importante que apontar
responsáveis, é urgente promover uma
reflexão sobre as causas da sucessiva perda
de população. A comunidade e os políticos
não podem ignorar estes números. Há 20
anos que Fafe perde população", frisou,
questionando: "Será esta tendência uma
inevitabilidade, ou pelo contrário o reflexo
das estratégias de desenvolvimento
definidas nas últimas décadas?". É este o
debate que o PSD desafia os fafenses e os
políticos a realizar.

JOSÉ RIBEIRO APELA
A NOVA ATITUDE QUE
DIGNIFIQUE A ASSEMBLEIA

J

osé Ribeiro, ex-presidente da assembleia
municipal, que assume agora o lugar
de deputado eleito por lista independente,
reiterou o desafio feito no seu discurso na
tomada de posse, para que haja por parte
do executivo um esforço em aproximar os
cidadãos da participação democrática.
Sublinhando a transparência como
um passo nesse caminho, que saudou o
presidente da câmara eleger como bandeira,
apelou a uma "nova atitude do executivo
perante a assembleia municipal". "É o
órgão fiscalizador da atividade da câmara
e assim sendo tem de conhecer a atividade
da câmara", anotou. Considerando
que "os últimos anos dão-nos lições para
arrepiarmos caminho e invertermos
políticas e atitudes", apelou a que seja revista
esta relação entre a assembleia e o executivo,
para que os deputados se sintam "mais úteis
e mais habilitados a exercer bem o mandato".
Nesse sentido, exortou também todos os
eleitos a "dignificar" este órgão, preparandose para as reuniões e abordando as questões
"numa perspetiva positiva, de contributo
sério, honesto e leal, para que daqui a 4 anos
possamos ter um balanço mais positivo do
que tivemos no mandato passado".

PS LOUVA
POSICIONAMENTO
EM MATÉRIA FISCAL

O

Partido
Socialista
louvou
o
posicionamento assumido pelo
município em matéria fiscal, "amigo das
famílias e das empresas". José Alberto Pereira
saudou ainda o esforço camarário, "pelas
famílias e pelos fafenses", de requalificação
do Bairro da Cumieira e os investimentos na
solidariedade social, na educação e na saúde
para mitigar os "efeitos nefastos" da pandemia.
Também pelo PS, Anabela Martins
salientou os quatro pontos de natureza fiscal e
económica aprovados na assembleia: o projeto
regulamentar de concessão de incentivos ao
investimento e empreendedorismo, a fixação
da taxa de IRS para 2022 em 3%, a taxa de
derrama em 1,2% (com isenção para sujeitos
passivos cujo volume de negócios no ano
anterior não ultrapasse os 150 mil euros) e o
imposto municipal sobre imóveis em 0,8% para
prédios rústicos e 0,3% urbanos, com redução
para as famílias em função do número de
filhos. Segundo Antero Barbosa, as propostas
de IRS, IMI e derrama correspondem a cerca
de 2,5 milhões de euros anuais de que o
município prescinde a favor dos cidadãos e
das empresas. A CDU votou contra, dando
exemplos de situações em que considera que
estas não beneficiam quem deveriam.
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AUTARQUIA SUPORTA AUMENTO DE TAXAS NOS RESÍDUOS

O

executivo municipal aprovou o tarifário do serviço de gestão de resíduos urbanos para 2022, que se mantém
igual ao deste ano, com o município a suportar o aumento previsto.
“Embora se tenha verificado um aumento dos valores praticados pela RESINORTE, o Município de Fafe vai assegurar
essa despesa, não onerando as famílias,
sobretudo num período desafiante ainda
muito marcado pelas dificuldades provocadas pela pandemia”, afirmou o vereador
Raul Cunha, responsável por este pelouro.
A tarifa do tratamento dos resíduos em

DELINEADA
ESTRATÉGIA LOCAL
DE HABITAÇÃO

alta sofreu um aumento de 20% do ano passado para este ano, e agora de 22% para 2022.
Acresce ainda um aumento de 100% da
taxa de gestão de resíduos em relação a 2021.
Face a estes valores, serão necessários entre
200 a 300 mil euros do orçamento municipal para acautelar os aumentos em 2022.
“Temos de fazer um caminho de melhorar a eficiência do sistema, e isso passa
por incluir no sistema todos os utilizadores.
Garantir que todas as pessoas que colocam
o lixo na rua estão dentro do sistema e recebem a respetiva fatura, para termos um
sistema mais justo e com maior equidade,

e por aí tornarmos o sistema mais eficiente. Por outro lado, estamos em conjunto
com os outros municípios a fazer alguma
pressão junto do Estado central para que
possa também dar algum apoio e não terem de ser os municípios e as famílias a
ficarem com todo o custo”, adiantou o vereador, acrescentando que passa também
pela sensibilização para a separação do
lixo e uso dos ecopontos, uma vez que a
taxa de gestão dos resíduos só é aplicada
nos depositados em aterro.
Na assembleia, a deputada da CDU
defendeu que o serviço deveria ser prestado por uma entidade pública, já que "mais
tarde ou mais cedo estes aumentos vão-se
refletir na fatura dos cidadãos". O presidente Antero Barbosa avançou que a câmara
irá contestar, numa posição conjunta com
outros municípios, face aos “preços incomportáveis” que estão a ser impostos pela
Resinorte, que detém este "monopólio".
		
NATACHA CUNHA

MUNICÍPIO ASSUME COMPROMISSO
PELA CAPACITAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO

9
BREVES

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Pedro
Freitas
Com a tónica no verbo "recordar", o que
já foi pedido em assembleia mas "não foi
feito nos últimos oito anos", Pedro Freitas
defendeu que a iluminação do centro da
cidade deveria ser reforçada, já que é "muito
precária". Antero Barbosa informou que já
houve uma intervenção, com a substituição
de alguns focos, mas a situação voltará a
ser avaliada, a par com outros "pequenos
arranjos de manutenção do espaço público".

Nuno Vasco
Lopes

Nuno Vasco Lopes defendeu a
transmissão online das reuniões do
executivo e assembleia, como forma
de promover a participação cívica e a
transparência. Questionou sobre o plano
de ação para a transição digital e a rede de
saneamento, definidos como prioritários.
Antero Barbosa apontou essas questões para a
discussão do orçamento, mas avançou que foi
apresentada uma candidatura e nos próximos
dois anos Fafe terá um investimento próximo
dos 2 milhões de euros em saneamento.

O

Município de Fafe promove, esta
terça-feira, a apresentação da
Estratégia Local de Habitação para o
concelho, que pretende informar sobre
as políticas de apoio à habitação, de
forma a garantir "o acesso de todos a
uma habitação adequada, especialmente
para pessoas que vivem em condições
habitacionais indignas, sem capacidade
financeira para a sua reabilitação".
Segundo avançado pelo presidente
da câmara, numa primeira fase será
feita uma recolha das necessidades
habitacionais, para depois com base
nesses elementos apresentar candidaturas
para "a construção de habitações a custos
controlados e possibilitar que algumas
possam ir de encontro aos nossos jovens".
Antero Barbosa sublinhou a
importância do plano estratégico, sem
o qual não é possível usufruir de apoios.
A propósito, avançou que em breve será
lançado um concurso para ocupação dos
apartamentos do Bairro da Cumieira,
recém-requalificados, que são propriedade
da câmara e ficaram disponíveis, de acordo
com um regulamento ainda a aprovar.

FOTO: CMF

Bruno
Oliveira

A

Câmara de Fafe formalizou a adesão tos técnicos, pedagógicos e informáticos
ao “Plano Formação + Próxima”, um adequados à formação, constituindo gruprograma desenvolvido pelo Turismo de pos de formação e uma bolsa de formadoPortugal, em parceria com escolas de turis- res. Irá ainda identificar os parceiros locais
mo e as autarquias, que pretende capacitar estratégicos a envolver na dinamização do
os colaboradores do setor turístico.
programa e colaborar no diagnóstico das
Segundo a autarquia, este programa necessidades de formação específica do
é uma das medidas do Plano “Reativar o setor do turismo no concelho, explicam, e
Turismo – Construir o Futuro”, que irá comunicado.
proporcionar formação digital e presencial
A ideia central do programa inspirapara a melhoria das competências dos cola- -se no propósito de “Capacitar o Territóboradores das empresas do turismo e cone- rio na Arte da Hospitalidade” e pretende
xas, acrescentando valor a este tecido local. “descentralizar a formação em turismo,
A apresentação do plano decorreu no adaptando-a às necessidades específicas
Auditório do Museu Municipal Amadeo de cada território e dirigindo-se a emprede Souza-Cardoso, em Amarante, na pre- sários, gestores, quadros intermédios e
sença da secretária de Estado do Turismo e operacionais das empresas turísticas”.
do presidente do Turismo de Portugal. Na
Comentando a oportunidade que este
ocasião, a vereadora com pelouro do Turis- programa oferece, Paula Nogueira sublimo, Paula Nogueira, formalizou a adesão nha o objetivo de "impulsionar o turismo"
do Município de Fafe ao plano formativo em Fafe. “Se pretendemos valorizar o nosque será implementado em 2022.
so território e potenciar aquilo que de meA autarquia, em conjugação com a Es- lhor temos para oferecer, o ponto de particola de Hotelaria e Turismo de Viana do da é a formação dos agentes turísticos e a
Castelo, irá garantir espaço e equipamen- sua capacitação”, defendeu. NATACHA CUNHA

Bruno Oliveira felicitou o novo executivo
por ter uma "presença mais assídua", mas
pediu ainda uma "melhor divulgação" das
atividades. Quanto à obra dos passadiços
na Barragem de Queimadela, quis saber se
o presidente mantém a opinião defendida
em campanha eleitoral. "Não temos pejo
absolutamente nenhum em fazermos uma
alteração. O que chocou mais foi a questão
da dita ponte [metálica]. Se tivermos de
fazer alteração com dinheiros próprios fála-emos", respondeu o edil.

Maria do
Carmo Cunha

A AM aprovou o Projeto Regulamentar
do Centro Coordenador de Transportes,
mas este não escapou à análise da deputada
da CDU, que apontou o dedo a problemas de
acessibilidade, designadamente de rampas.
Lamentou o "desleixo" que levou a um "estado
lastimável" da central, a par com "a má
qualidade dos transportes".
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PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ANTIME E SILVARES S. CLEMENTE

"ERA PRECISA UMA NOVA ENERGIA, UM NOVO ÂNIMO"
Marco Ribeiro assumiu a presidência da Junta de Antime e Silvares S. Clemente,
após ter sido eleito por maioria absoluta, numa lista independente que derrotou o poder
socialista instalado há décadas naquela freguesia. Em entrevista ao Expresso de Fafe,
confessa que não sonhava com o cargo, mas o 'bichinho' de querer fazer mais e melhor
pela freguesia fê-lo aceitar o desafio. Mereceu o voto de confiança do eleitorado e agora
garante trabalho e dedicação para implementar novas ideias.
Iniciamos assim um ciclo de entrevistas pelos presidentes de junta recém-eleitos,
que irá percorrer nos próximos meses as várias freguesias do concelho.
NATACHA CUNHA

E

xpresso de Fafe (EF): Foi eleito A CDU e o PSD perderam representação
presidente da Junta de Freguesia na assembleia devido aos seus simpatizande Antime e Silvares S. Clemente, tes terem optado por esse voto útil. Foram
nas últimas eleições autárquicas, com 51% essas duas vertentes que acabaram por dar
a maioria absoluta. É essa a nossa análise.
dos votos. Era o resultado esperado?
Marco Ribeiro: Sabíamos desde início
EF: Como correu a transição?
que era difícil. O Partido Socialista estava
MR: Foi uma transição pacífica, com
aqui há muitos anos, o executivo anterior
com a professora Isaura Nogueira como respeito, como nos define. Fizemos uma
presidente já há 16 anos. Mas delineamos campanha de respeito, reconhecida por
uma estratégia, fomos com ela até ao final toda a gente, e a transição foi nesse sentido.
e correu bem. No último mês sabíamos Soubemos reconhecer a anterior presidenque a situação estava 'taco a taco'. É um te da junta pelos anos que esteve ao serviço
evoluir de sentimentos engraçado, porque da população, inclusive entregando-lhe
nos últimos quinze dias já estávamos com um ramo de flores e agradecendo esse sera sensação de que iríamos ganhar. Mas viço prestado. Depois de iniciada a transição, estamos a adaptarganhar com maiomo-nos
bem. Têm sido
ria absoluta, temos
"As pessoas ansiavam
dias de muito trabalho,
de ser francos, não
por uma mudança, um
de saber como tudo funesperávamos, dado
novo executivo com novas
ideias".
ciona, os compromissos
o poder instalado e
assumidos, e o que poas dificuldade que tínhamos. Sentíamos o povo do nosso lado, demos fazer com as nossas propostas. O
acabou por ser uma vitória, ainda melhor primeiro capítulo é analisar para poder decidir da melhor maneira e depois entrar na
por maioria absoluta.
preparação do próximo ano.
EF: Como interpreta esse resultado?
EF: Feita a análise ao estado da fregueMR: Por um lado, as pessoas estarem
cansadas e ansiarem por uma mudança, sia, o que pretende mudar?
MR: Gostaríamos que as duas fregueum novo executivo com novas ideias. Nada
contra quem cá estava, mas as pessoas es- sias tivessem mais dinamismo, estivessem
tavam acomodadas. Era preciso uma nova mais envolvidas entre elas e com o conceenergia, um novo ânimo. Essa foi uma das lho. Não queríamos que Antime e Silvarazões para as pessoas nos darem uma res S. Clemente fossem só um dormitório.
oportunidade. Depois também o facto de Queremos que haja iniciativa, participação,
eleitores de outras forças políticas terem e dar condições para que gostem de viver
enveredado por um voto útil de mudança. cá. Estamos ao pé da cidade, merecemos
Normalmente havia aqui 4 candidaturas. um maior desenvolvimento: estético, de

infraestruturas, de apoio na vertente social, dos idosos e jovens. Vamos tentar que
haja mais evolução, que não se sinta onde
termina Fafe e começa Antime. Que Fafe
cresça para este lado. Nem tudo são obras.
É esse dinamismo que queremos que haja,
com as coletividades, instituições, incentivar até à criação de novas, dar-lhes apoios.
Que haja mais interligação e envolvimento
entre as populações das duas freguesias e
do concelho.

vender. Nós não queremos vender. Iremos
fazer daquele edifício o centro de convívio,
com espaço exterior para atividades. Poderá também apoiar as coletividades, para
além do outro edifício que já lhes temos
entregue, a Escola de Adonela, e ter salas
para aulas de música, dança. Depois queremos aproveitar o terreno junto à escola
primária, as bancadas que já lá existem, e
fazer ali um polidesportivo coberto, para
a prática desportiva, apoio à escola e para
festividades. Uma obra prioritária é fazer
EF: Estão a preparar o orçamento?
a ligação do passeio existente ao cemitéMR: Estamos ainda em linhas gerais, rio de Silvares S. Clemente, porque como
porque ainda não sabemos a verba exata está a estrada não é segura. Depois temos
do protocolo de investimentos. Esperamos de insistir com a rede de saneamento e de
que o presidente da câmara nos possa dar distribuição de água. É uma necessidade.
mais um bocadinho.
Temos também algumas
Dentro da prática
estradas para pavimentar,
"Queremos que haja
anterior elaboramos
mas
não queríamos fazêiniciativa, participação, e
o nosso programa e
-lo sem saneamento, por
dar condições para que
gostem de viver cá".
estamos já a preparar
uma questão de gestão de
a sua implementação.
recursos. Não faz sentido
gastar dinheiro duas vezes.
EF: O que destaca desse programa?
MR: É um programa ambicioso. TeEF: O mandato ainda está a iniciar,
mos um projeto de um parque infantil, mas que marca gostaria de deixar?
geriátrico e de lazer, a criar debaixo das
MR: Aquilo que eu gostaria que as pespontes da autoestrada, para sanar uma soas um dia dissessem é que foi neste temnecessidade que as duas freguesias têm e po que se fez alguma coisa. Era sinal que
ao mesmo tempo embelezar e aproveitar trabalhamos. Foi isso que nos fez avançar,
aquele espaço, que é de grande impacto. queremos que a diferença seja marcada e
Criar um espaço que seja o nosso "parque com o nosso programa acredito que sereda cidade". É um projeto ambicioso, que mos lembrados por isso.
depende de várias autorizações e pareceres.
Depois temos como prioridade, e iremos já
EF: O que pode a população esperar?
iniciar no próximo ano, um apoio que enMR: Trabalho e dedicação. É um orgutendemos muito importante: os rastreios lho ser o timoneiro desta equipa. As pessoas
de saúde — para a glicemia, o peso, a ten- deram-nos uma grante vitória, apostaram
são arterial — periodicamente nos dois pó- em nós, olham para nós com expectativa e
los das freguesias. O nosso programa tem não as podemos defraudar. Somos junta de
várias obras, várias vertentes no que diz freguesia para todos, independentemente
respeito à parte social, e o nosso objetivo do seu partido, se votaram ou não em nós.
nestes 4 anos é cumpri-lo na totalidade.
À população, agradeço a oportunidade que
nos deram. Estaremos cá para trabalhar e ir
EF: Que outros projetos os distinguem? de encontro às suas necessidades. Qualquer
MR: Temos aqui um edifício, a Escola coisa que precisem estamos cá de braços
da Carioca, que o anterior executivo queria abertos: uma junta de freguesia amiga.
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TEATRO VITRINE ENTROU 'EM CENA'
E MERECEU APLAUSOS DO PÚBLICO

FOTO: ADN

ACADEMIA DE DANÇA NUN'ÁLVARES
SOMA PRÉMIOS EM FESTIVAL

13

A

pós mais de um ano de interregno trio de jazz escalão jovens (Margarida Ladevido à pandemia, a Academia de meiro, Lara Teixeira e Matilde Rodrigues,
Dança Nun'Álvares (ADN) regressou às “LOVE”), e quatro terceiros lugares, em solo
competições presenciais, no Festival Nor- ballet repertório escalão crianças (Matilde
te Dança, em Santa Maria da Feira, onde Rodrigues, “Harlequinade Variation), solo
se apresentou com trabalhos de repertório ballet repertório escalão jovens (Dara Ride ballet, contemporâneo e jazz coreogra- beiro, “Bridesmaid Variation”), grupo confados e orientados pela professora Susana temporaneo, escalão jovens (“Resiliência”)
Barros, que mereceram vários prémios, e grupo jazz, escalão jovens (“Big Spender”).
destacando-se entre várias escolas de rePara a ADN, estes resultados são monome a nível nacional e internacional.
tivo de orgulho num "fim de semana inA ADN conquistou dois primeiros luga- tenso, onde prevaleceu a união e muitas
res, em solo ballet repertório escalão crian- emoções".
ças (Leonor Andrade, “Paquita Variation”)
A 19 de dezembro, a ADN organiza o
e dueto jazz escalão jovens (Sara Novais e Fafe Dance Camp Winter Edition 2021,
Matilde Martins “Do it Right”).
com formações em contemporâneo, hipAlcançou ainda um segundo lugar em -hop e k-pop.		
NATACHA CUNHA

A

7ª edição do FAFENCENA — FestiNo final, o encenador e presidente do
val de Teatro Amador de Fafe encer- grupo Nun'Álvares, Orlando Alves, mosrou como é habito com a atuação do grupo trou-se satisfeito com o resultado.
organizador, o Teatro Vitrine, que subiu ao
"Conseguimos fazer melhor do que o
palco do Teatro Cinema de Fafe para apre- esperado. Acho que o público gostou. Tesentar a peça "Em Cena".
mos no grupo um naipe de atores muito
A comédia ligeira, que mereceu aplau- bons, que enriquecem a peça", referiu, subsos e risos do público, retrata todo o traba- linhando que é a comédia que está a fazer
lho de preparação de uma peça de teatro.
falta ao público e com a qual querem pre"Quando a vida real se confunde com senteá-lo no futuro, prometendo surpresas.
uma peça de teatro, tudo pode acontecer",
Ainda no âmbito das comemorações
avisava a sinopse, lançando o mote para a do 89º Aniversário do Grupo Nun'Álvares,
história representada.
será apresentado no Teatro Cinema de
O público foi assim transportado para Fafe, a 4 de dezembro, pelas 21h30, o livro
os bastidores do teatro, acompanhando “Desde frias a sentidas como tal", da jovem
um encenador, quatro atores e dois técni- nunalvarista Letícia Mota.
cos de serviço.
NATACHA CUNHA

FAFE CELEBROU DIA DAS CIDADES EDUCADORAS
ob o mote “A Cidade Educadora não
deixa ninguém para trás”, o Município de Fafe celebrou, a 30 de novembro, o
Dia Internacional das Cidades Educadoras,
data que procura tornar visível o compromisso com a educação enquanto ferramenta política de transformação social.
As Cidades Educadoras são cidades regidas pela inclusão e a igualdade de oportunidades, pela justiça social, pela equidade, pela diversidade. As comemorações em
Fafe iniciaram com o hastear da Bandeira
Cidade Educadora nos Paços do Concelho,
e a interpretação do Hino Nacional das Cidades Educadoras, pela Academia de Música José Atalaya.
O presidente da câmara, Antero Barbosa, dirigiu-se às crianças, agradecendo
o momento que proporcionaram: "Cantaram que a nossa cidade é uma cidade de
pessoas livres, de pessoas solidárias, que
não deixa ninguém para trás. Isso não
pode ser o papel só de uma pessoa, é algo
que nos toca a todos. Portanto, contamos
com a vossa ajuda para construirmos uma
cidade e um mundo melhor para todos".
Durante o dia, em várias escolas do

FOTO: CNF

S

concelho, decorreram sessões de sensibilização “O que é uma Cidade Educadora”.
Já no Teatro Cinema, os alunos do pré-escolar e do básico, tiveram oportunidade de
assistir à peça “Viagem à Terra Prometida” .
Nas redes sociais do município foi divulgado um vídeo sobre uma história de
sucesso de reintegração profissional e reflexões da população sénior relativamente
aos Princípios das Cidades Educadoras.
Em comunicado, Pompeu Martins,
vereador da Educação, explica que “o concelho de Fafe integra a Rede de Cidades

Educadoras, assumindo o compromisso
com uma educação inclusiva e de qualidade, assegurando que este direito possa
efetivar-se sem discriminação, não deixando ninguém para trás,e reforçando o importante trabalho educativo exercido por
escolas e famílias". " o Direito à Educação
é tido como promotor do desenvolvimento
humano, social e económico das pessoas e
das comunidades e como elemento fundamental para atingir um desenvolvimento
sustentável, uma cidadania ativa e uma
paz duradoura", conclui.

GRUPO MOTARD
FAZ RECOLHA
DE BENS ALIMENTARES

E

m época natalícia, multiplicamse os apelos à solidariedade para
ajudar quem mais precisa, em espírito
de partilha. O grupo motard de Fafe,
'Nightmare Brotherhood Bikers Club",
está a promover uma recolha de bens
alimentares, sob o mote "Juntos vamos
fazer a estrela de Natal brilhar mais
forte".
A iniciativa pretende recolher bens
não perecíveis, como massa, arroz, leite,
enlatados, cereais, açúcar, óleo e azeite.
Os donativos podem ser entregues
junto de qualquer membro do grupo,
bem como na barbearia BarberCut e
Restaurante Tradições.
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PILOTO CARLOS VIEIRA
SAGRA-SE CAMPEÃO
DA GT3 CUP PORTUGAL

FOTO: FPAK

FAFE JÁ DISPÕE DE UM CAMPO 3×3 BASKETART

ecorreu, na manhã de sábado, a
abertura oficial do Campo 3×3
BasketArt, construído no Parque da
Torre do Relógio de Fafe.
O projeto está enquadrado no
programa nacional da Federação
Portuguesa de Basquetebol de promoção
da modalidade 3×3 Basketart “LEVAR O
BASQUETEBOL MAIS LONGE”, com
o objetivo de trazer a modalidade para
a rua e contribuir para que haja uma

também recentemente um skatepark. O
Campo de 3×3 BasketArt foi “devidamente
estruturado e desenvolvido em função
das necessidades dos jovens praticantes
e do espaço existente”, refere a autarquia,
em comunicado.
Da autoria de Jorge Aguiar, o
BasketArt de Fafe será integrado na rede
nacional Campos 3×3 BasketArt, projeto
desenvolvido pela Federação Portuguesa
de Basquetebol.

FAFENSE MARA PEIXOTO
CAMPEÃ DA TAÇA DO MUNDO DE KEMPO

KARATÉ: AK FAFE
ORGANIZOU 1ª JORNADA
DA LIGA SOSHINKAI

FOTO: GNA

PATINAGEM DO GNA
EM DESTAQUE NO
TORNEIO NACIONAL

prática desportiva saudável da população.
O momento de abertura oficial contou
com a presença do presidente da Câmara
de Fafe, Antero Barbosa, da vereadora do
Desporto, Paula Nogueira, do presidente
da Associação de Basquetebol de Braga,
Fernando Monteiro, e do vice-presidente
da Federação Portuguesa de Basquetebol
responsável por este projeto, Rui Dias.
Recorde-se que naquela área, onde
já existe arte urbana, foi construído

arlos Vieira confirmou, no
Autódromo do Estoril, a conquista
do título de campeão na categoria PRO da
Porsche GT3 Cup, ao triunfar na primeira
corrida da jornada de encerramento da
competição.
Segundo a Federação Portuguesa
de Automobilismo e Karting (FPAK),
“foi uma prova, com a pista seca, algo
atribulada, na sequência de diversos
pequenos despistes que motivaram, por
duas vezes, a entrada do safety car”.
“Estou imensamente feliz por regressar
à conquista de títulos na velocidade, o
último dos quais ganhara em 2012. Este
era o meu grande objetivo para esta época
e só tenho motivos para estar satisfeito”,
reagiu o piloto de Fafe, depois de festejar
mais um triunfo.

FOTO: SKI PORTUGAL
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A

patinagem artística do Grupo
Nun'Álvares esteve em destaque no
Torneio Nacional de Patinagem Livre, na
Guarda, tendo vencido na classificação
por clubes, com 4 títulos de campeão.
No escalão de iniciados, Luísa Castro
e Gonçalo Cunha sagraram-se campeões.
Leonor Magalhães também subiu ao 1º
lugar do pódio, na prova de júnior solo
dance, disciplina em que Luísa Castro
dobrou o título em iniciados. Em cadetes,
Maria João Ferreira foi 3ª classificada. No
Torneio Nacional de Benjamins, Susana
Moniz sagrou-se vice-campeã em solo
dance, com o 4º lugar na patinagem livre.
A 3, 4 e 5 de dezembro, o Multiusos de
Fafe acolhe a Taça de Portugal de Patinagem Artísica, prova rainha da modalidade.

A

fafense Mara Peixoto, da freguesia de
Arões Santa Cristina, sagrou-se campeã
da Taça do Mundo de Kempo, disputada em
Budapeste, na Hungria, a 27 e 28 de novembro.
A jovem atleta, de 14 anos, esteve em prova
em representação da Seleção Nacional de
Kempo, e conquistou três pódios, em várias
vertentes da modalidade. Mara Peixoto
alcançou o 1º lugar em Viadal C, o 2º lugar em
Viadal B e o 2º lugar em Point Kempo.
Recorde-se que a jovem, que integra a
Associação KTF, tem-se destacado em provas
regionais, nacionais e internacionais, com
a prática desta arte marcial e também da
modalidade de kickboxing.
NATACHA CUNHA

O

Pavilhão Multiusos de Fafe acolheu
um treino nacional da SKI-Portugal
— orientado por Sónia Marinho, João
Baptista e Dinis Pires — e a 1ª Jornada da
Liga Soshinkai, onde os karatecas fafenses
somaram pontos. A prova, que conta já a sua
4ª edição, foi organizada pela Associação de
Karaté de Fafe, sob a égide da SKI-Portugal
e contou com a presença de duas centenas
praticantes, de dojos de Norte a Sul do país,
com idades entre os 5 aos 60 anos.
A AKFafe alcançou 39 pódios, com
14 primeiros lugares, nove segundos e 16
terceiros. Por sua vez, o Centro Budo de
Fafe conquistou 37 pódios, com 9 primeiros
luares, dez segundos e 18 terceiros.
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'TUBARÕES AMARELOS'
CONQUISTAM 13 PÓDIOS
NO REGIONAL DE JUVENIS

A

pós duas semanas de paragem do
campeonato, a Associação Desportiva
de Fafe voltou a entrar em campo, no
Estádio Municipal de Fafe, onde empatou
a duas bolas frente ao Montalegre, em jogo
relativo à 9ª jornada da Liga 3.
Os quatro golos da partida foram
marcados na primeira parte. Landinho
abriu o marcador, aos 17 minutos, a equipa
de Montalegre respondeu com o golo do
empate, aos 26', e apenas dois minutos
depois, na sequência de um pontapé de
canto, Areias desviou o esférico para o
segundo dos justiceiros. Em cima do
intervalo, a equipa visitante repôs o empate,
fixando o 2-2 no marcador.
A equipa fafense viu ainda Landinho
desperdiçar um penálti, defendido pelo
adversário, e não conseguiu aproveitar
a superioridade numérica, a partir do

FOTO: IVO BORGES

FOTO: IVO BORGES
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AD FAFE SEGUE EM "ESPIRAL MENOS POSITIVA"
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"Tivemos atitude, só nos faltou o golo".

minuto 80, após expulsão de um jogador do caso tivessem ganho estariam a 3 pontos
Montalegre, por acumulação de amarelos.
do objetivo dos lugares cimeiros. “Temos
No final da partida, o treinador de manter o nosso foco e procurar a
Francisco Matos considerou que este “foi vitória. Está-nos a faltar a estrela, mas
um resultado extremamente injusto”, pelo acredito que vai aparecer. Tivemos atitude,
que a equipa fafense “conseguiu criar ao soubemos defender, apertar, condicionar,
longo do jogo”. “Na primeira parte o jogo criar, só nos faltou o golo”, referiu.
foi mais dividido, mas na segunda parte
Quanto à contestação dos adeptos face
apenas jogámos no meio campo ofensivo. à falta de vitórias, o treinador considera
Tivemos 18 remates, 7 deles oportunidades “natural”. “Todos nós queremos a vitória,
claras de golo. Construímos, criámos, a mas nós estamos a produzir e acredito que
bola simplesmente não entrou”, afirmou.
a partir do momento em que consigamos
Com este resultado, a AD Fafe mantém- sair desta espiral menos positiva, isto vai
se no antepenúltimo lugar da tabela, com dar uma volta grande”, concluiu.
dez pontos — fruto de duas vitórias, quatro
No próximo domingo, 5 de dezembro,
empates e três derrotas —, os mesmos que os Justiceiros procuram o regresso às
o Montalegre e à distância de 9 do líder vitórias, com a deslocação ao reduto da
São João De Vêr. Em relação à distância AD Sanjoanense. Segue-se a receção ao
pontual, o treinador lembra que este é “um Anadia FC, no feriado de dia 8, e ao líder
campeonato muito competitivo“, e que S. João de Ver, dia 11.
NATACHA CUNHA

O

s ‘tubarões amarelos’ da AD Fafe
conquistaram treze pódios no
Campeonato Regional de Juvenis da
Associação de Natação Norte de Portugal
(ANNP), que se realizou na Piscina
Municipal Rota dos Móveis, em Recarei.
Segundo o clube, foram onze os
justiceiros em prova: Maria Martins, Lara
Mota, Laura Castro, Melissa Nogueira,
Vitória Lopes, Miguel Costa, André Costa,
Pedro Pinto, Martim Carvalho, Rodrigo
Barros e Afonso Freitas.
No total, conquistaram “a marca
muito positiva de 13 pódios, distribuindose por três primeiros lugares, três
segundos e sete terceiros". Destaque para
Miguel Costa, com dois ouros (400m
livres e 100m mariposa) e Maria Martins,
ouro nos 200m estilos.

O

Andebol Clube de Fafe venceu este
domingo o CS Marítimo, por 30-27,
em jogo da 11ª jornada do Campeonato
Nacional da 2ª Divisão, disputado no
pavilhão municipal de Fafe. Ao intervalo,
a formação fafense perdia por 11-14, mas
conseguiu superiorizar-se na segunda
parte, vencendo pela margem de três golos.
No final da jogo, o treinador Leonel
Lopes falou de “duas partes muito
distintas”, na segunda com melhor tomada
de decisão, ação defensiva, união e calma
na finalização.

“O resultado final só veio provar que a
equipa quando está unida é muito difícil
de bater“, considerou.
Com este resultado, o ACF aproxima-se
do 2ª lugar da tabela classificativa, ao somar
vinte e seis pontos, apenas menos um que
o Vitória SC e a quatro do líder GC Santo.
Na próxima jornada, a 4 de dezembro,
o ACF recebe o Vitória SC, pelas 18h00.
Segue-se depois a deslocação ao FC Porto
B, dia 10. Antes disso, ainda há jogo da
Taça de Portugal, esta quarta-feira, 1 de
dezembro, em casa, frente ao AC Coimbra.

A

nadadora fafense Diana Durães
sagrou-se campeã nacional nos 400,
800 e 1.500 metros livres, no Campeonato
Nacional de Piscina Curta, que decorreu
entre os dias 26, 27 e 28 de novembro, no
Complexo de Piscinas Municipais de Leiria.
Para além de ter subido 3 vezes ao mais
alto lugar do pódio, a nadadora do Benfica
foi ainda a atleta feminina mais pontuada
da competição, com 851 pontos FINA.
O Campeonato Nacional de Piscina
Curta contou com 383 nadadores (209
masculinos e 174 femininos), oriundos de

FOTO: ARQUIVO/FPN
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ANDEBOL CLUBE DE FAFE VENCE
NATAÇÃO: DIANA DURÃES SAGRA-SE
E APROXIMA-SE DO 2º LUGAR DA TABELA CAMPEÃ NACIONAL E RUMA AO MUNDIAL

83 clubes. Diana Durães sagrou-se campeã
dos 400 livres com o tempo 4:08.98,
completou os 800 livres em 8:31.18, e os
1.500 livres em 16:08.62.
Diana Durães prepara-se agora para
participar no Campeonato do Mundo
de Piscina Curta, que se realiza de 6 a 21
dezembro, em Abu Dhabi, nos Emirados
Árabes Unidos. Recorde-se que a atleta
fafense já tinha confirmado presença nos
Mundiais, após ter alcançado os mínimos
exigidos durante o Meeting Internacional
do Algarve.
NATACHA CUNHA

16

1 DEZEMBRO 2021

CULTURA

DOÇARIA E ARMAZÉM DE VINHOS FORAM OS
PALCOS IMPROVÁVEIS DO 48/20 CANTAUTORES

FOTO: CMF

DIOGO PIÇARRA
ESTIMULOU ALUNOS
PARA A POESIA

EXPRESSO DE FAFE

O

FOTO: CMF

JIMMY P ALERTOU
PARA A VIOLÊNCIA
NO NAMORO

N

o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, foi a vez de Jimmy P estar com alunos
fafenses, no âmbito do projeto "Amar-te e
Respeitar-te, combate contra a Violência
no Namoro", também promovido pelo
Município de Fafe em parceria com a Betweien. O projeto envolveu a realização
de vários workshops, com o objetivo de
dotar os jovens de ferramentas de diagnóstico e prevenção de comportamentos
agressivos nas relações de namoro.

PUB

O

“48/20 Ciclo de Cantautores”, que
Iguarias do concelho
vai já na sua 7ª edição, esteve de
aliaram-se
à música, em
regresso, a 26 e 27 de novembro, num for"mistura de sensações".
mato diferente do habitual: uma edição
compacta de dois dias, que explorou novos
A edição deste ano teve como tema o
espaços, para além do emblemático Teatro
Cinema de Fafe, num "roteiro" que aliou “Diálogo”, que se fez entre artistas — em
algumas iguarias do concelho à música de atuações especiais que promoveram a ligacantautores, aqueles que escrevem, com- ção intemporal entre Portugal e Brasil —,
entre lugares, procurando novos recantos
põem e cantam as suas próprias canções.
O fogo crepitava no forno da Doçaria inusitados, e entre as pessoas que se foram
de Fornelos, onde habitualmente são con- cruzando nos concertos. Em parceria com
fecionados os tradicionais doces de gema e a Malfeito, promotora cultural fafense, a
pão-de-ló, mas que na tarde de sábado foi programação estendeu-se ao Café Avenio cenário que aqueceu a atuação de Caio. da, ao final da noite.
Valter Lobo sublinha que o evento tem
Sozinho à viola e piano, foi a companhia
daqueles que se deixaram envolver por um sempre a vertente de trazer valores emerconcerto com aromas e sabores. Seguiu-se gentes da música, que se juntam a outros
caminho para os Armazéns dos Vinhos
Norte, para um concerto em dupla de Tiago Jesus e Antena, e logo de seguida o artista fafense Ezequiel, em momentos regados
a vinho, com castanhas assadas e doces
tradicionais, embalados pela música.
"É a beleza das coisas simples. Uma mistura de sensações. Acho que toda a gente
gostou, e vamos ter de repetir. Foi a prova de
que podemos fazer eventos muito bonitos,
com coisas que nos são próximas, espaços
que mesmo pessoas de Fafe não conhecem
ou não valorizam e ganham uma nova dimensão", partilhou Valter Lobo, programador do evento, ao Expresso de Fafe.
FOTO: VALTER LOBO

músico Diogo Piçarra esteve esta
terça-feira no Teatro Cinema,
com alunos do 3º ciclo e ensino secundário de Fafe, numa sessão que foi o culminar de um concurso de poesia, que desafiou os jovens a reinterpretar poemas de
Fernando Pessoa. Os vencedores foram
dados a conhecer e o cantor apresentou
as suas músicas editadas para o livro
“Diogo Piçarra em Pessoa”.
O projeto pedagógico “Reinventar por
Diogo Piçarra” envolve cultura, poesia e
música, utilizando a expressão dramática
e oral como promoção da língua portuguesa. Contou também com a encenação
e apresentação de peças de teatro, tendo
como base os poemas dos jovens fafenses.

mais conhecidos, como foi neste caso Paulo
Novaes, artista brasileiro vencedor de um
Grammy Latino, que trouxe como convidados Janeiro e Tiago Nacarato.
"É o propósito deste ciclo e a magia desta programação: poder ter alguém muito
aclamado, mas também valores emergentes, dando-lhes espaço para crescer", acentua o músico.
Destaca ainda que, à parte dos artistas
convidados, o evento apoia a economia local, uma vez que tudo é comprado em Fafe,
desde a produção, ao som, vídeo, refeições,
alojamentos e outros itens necessários,
comprados no comércio local.
O 48/20 é um evento apoiado e inserido na programação cultural do Município
de Fafe. 			
NATACHA CUNHA

