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A equipa do Expresso de Fafe deseja a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
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É chegado o Natal, aquele momento 
mágico do ano em que a paz, o amor, 

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

Natal é tempo de esperança, pala-
vra que adquire de novo maior dimen-
são, numa altura em que a pandemia 
teima em continuar a 'assombrar' as 
nossas vidas. Ainda assim, mais um 
ano passou, e a resiliência e a perse-
verança voltam a ser as palavras de 
ordem na procura pela 'normalidade'.

Para nós, que por esta altura cele-
bramos mais um aniversário, é tempo 
de demonstrar uma vez mais o nos-
so agradecimento a todos os que nos 
acompanham nesta jornada, a todos 
os que em nós confiam e nos dão mo-
tivação para, todos os dias, continuar 
a trilhar caminho na informação.

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

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

Em início de novo ano, e de sex-
to aniversário deste projeto editorial,  
reforçamos a nosso compromisso 
para com os valores que nos regem, 
de isenção, rigor e verdade. Porque 
acreditamos que o sucesso faz-se com 
trabalho, essa é a maior garantia que 
deixamos para o Ano Novo de 2022. 

FELIZ NATAL,   
BOM ANO NOVO 

N a qualidade de Presidente da Câmara, 
desejo a todos e cada um dos meus 

conterrâneos Festas Felizes.

Sei que muitos vivem com dificuldades e 
sofrimento. Os que estão doentes, que estão 
sós e longe das suas famílias e aqueles que 
não têm condições de vida dignas. A todos 
manifesto a solidariedade da Câmara Mu-
nicipal.

Somos um grande concelho. Pela gente 
que somos. Pelas coisas boas e positivas que 
fazemos. Pelos princípios e valores que de-
fendemos. Pelos atos e ações que revelam o 
que verdadeiramente somos como fafenses.UM SANTO NATAL E 

FELIZ ANO DE 2022

 ANTERO BARBOSA 

PRESIDENTE  DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Sinto um imenso orgulho e responsa-
bilidade em pertencer a esta grande família 
que é o concelho de Fafe. Quero reafirmar 
que podem contar com meu trabalho e 
dedicação para que a Câmara Municipal 
cumpra com o seu dever de estar ao serviço 
do concelho e dos Fafenses.

Neste tempo especial, os meus votos 
são de felicidade para todos e cada um.

Um abraço!

O Presidente da Câmara,
Antero Barbosa

 RAÚL CUNHA 

PRESIDENTE  
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FAFE

EDITORIAL
SAMUEL PINTO

CAROS E CARAS 
FAFENSES,

J á chegamos ao Natal, uma festa esperada 
há algumas semanas de uma forma dife-

rente dos anos anteriores.

Nestes tempos de pandemia vivemos na 
incerteza sobre onde e como será possível 
vivê-la, e muita impaciência para conhecer 
o que as recomendações do governo e das 
autoridades de saúde vão estabelecer para 
podermos celebrar esta festa com a maior 
segurança possível.

Embora assumindo significados diferen-
tes para os cristãos e para os não cristãos, o 
Natal continua sendo uma oportunidade de 
festa. Para os cristãos, é a memória do nasci-
mento de Jesus Cristo.

Para os não Cristãos, o Natal continua a 
ser uma festa da intimidade, uma possibili-
dade de partilhar os afetos e de um pouco de 
tempos juntos, celebrando a vida.

Para todos, o Natal significa viver alguns 
dias de modo particular, convivendo e parti-
lhando o sentido da solidariedade e dos afetos 
de que todos precisamos, no convívio e en-
contro das famílias ainda mais importante 
nos momentos que vivemos.

Certamente, que nesta época não devem 
ser esquecidos aqueles que, por causa da doen-
ça, da solidão e da pobreza, não vivem nada do 
Natal, porque não têm ninguém que, nestes 
dias, possa fazer-lhes  uma carícia, abraçá-los 
e dizer: “Estamos juntos!”.

Por outro lado, devemos lembrar também 
que sempre há homens e mulheres que não 
conseguem celebrar o Natal como gostariam, 
devido ao trabalho que não pode ser negligen-
ciado: médicos, enfermeiros, forças da ordem, 
trabalhadores dedicados a serviços essenciais, 
etc.,etc.

Caras e caros Fafenses,

Infelizmente esta ano ainda não é possível 
termos uma celebração do Natal “Normal”.

Como no ano passado, teremos de conti-
nuar a ter todos os cuidados para podermos 
fazer esta festa com toda a segurança.

Assim, apesar do Covid-19 não deixare-
mos certamente viver a alegria da celebração 
familiar.

Que o Natal nos dê um pouco de felicida-
de e nos mantenha na esperança do triunfo 
da vida sobre o Covid-19.

Sim, porque se o Natal é a festa da família, 
do convívio, da partilha e dos afetos, o tempo 
de Natal é também um tempo de Esperança.

Esperança de podermos vencer esta pan-
demia, Esperança de conseguirmos  a retoma 
e o crescimento da nossa vida económica, Es-
perança de sermos capazes de continuar a tra-
balhar, em Paz, com estabilidade, com vista a 
aproveitarmos bem as oportunidades existen-
tes e de  juntos, alcançarmos uma vida melhor.

É isso que eu mais desejo a todos os Fa-
fenses, em meu nome pessoal e em represen-
tação da Assembleia Municipal apresento a 
todos os Fafenses votos de um FELIZ NATAL 
e de um BOM ANO de 2022.

(E PARABÉNS PELO 
6º ANIVERSÁRIO)
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os postais, em jeito de agradecimento e 
com votos de boas festas, que foram de-
pois entregues em mão por crianças aos 
bombeiros da corporação. 

"Ficaram lisonjeados. É um momento 
que toca ao coração", anota, lembrando 
que o resultado pode ser visto no vídeo de 
Natal partilhado pelos BVFafe. 

A  s crianças foram este ano desafiadas 
a escreverem uma "Carta ao Meu 

Querido Bombeiro", e a depositá-la num 
marco do correio instalado na Arcada. 

A campanha, promovida pelos Bombei-
ros Voluntários de Fafe, pretendeu envolver 
a comunidade e homenagear o trabalho da-
queles que estão disponíveis a ajudar sem-
pre que precisamos, durante todo o ano.

Gonçalo Vieira de Castro, da direção 
dos BVFafe, faz um balanço muito positi-
vo da iniciativa, avançando que em apenas 
dois dias esgotaram todos os postais dispo-
níveis para a população deixar a sua men-
sagem de Natal aos soldados da paz. 

"Foi muito bom perceber que as pes-
soas valorizam o trabalho dos bombeiros. 
Foram mensagens de agradecimento pelo 
trabalho e generosidade dos bombeiros, 
que estão sempre presentes nas piores ho-
ras, muitas vezes em trabalho voluntário, 
têm horas de entrada, mas nunca de saída, 
e dão sempre o máximo em prole de ajudar 
o próximo", disse ao Expresso de Fafe. 

Entre as mensagens, a população foi 
relembrando situações em que a sua vida 
ficou marcada pelo apoio dos bombeiros, 
seja em casos de urgência, acidentes, pres-
tação de socorro e até mesmo de um nas-
cimento. As histórias foram preenchendo 

Mensagens de agradecimento pelo 
trabalho e generosidade 

dos soldados da paz foram 
entregues aos BVFafe.

CRIANÇAS ESCREVERAM CARTA "AO MEU QUERIDO BOMBEIRO"
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Ao alertar para a importância dos bom-
beiros na comunidade, a iniciativa vai dar 
mote a uma campanha de angariação de 
sócios, no próximo ano, que espera ajudar 
a associação a fazer face à perda de receitas 
e aumento das despesas, como o aumento 
dos combustíveis e uso de equipamento de 
proteção, em tempo de pandemia.

No dia 19, o comandante corporação, 
Paulo Ferreira, vestiu-se de Pai Natal para 
entregar as habituais prendas aos filhos 
dos bombeiros e fez a delícia das crianças 
que por ali passavam.  

Também a presidente da Associação 
dos BVFafe, Ana Luísa Damasceno, fala de 
uma "campanha bem sucedida": "Numa 
altura em que falamos tanto de solidarie-
dade, temos de agradecer aos que nos aju-
dam sempre que precisamos".

E se o boneco do Pai Natal que 'trepa' o 
quartel dos bombeiros traz no saco como 
prenda uma auto-escada, a corporação 
espera que tal venha a ser uma realidade 
no próximo aniversário da associação. En-
tre os objetivos para o próximo ano estão 
também a acreditação da formação, que 
a presidente da associação diz estar quase 
finalizada,  e a criação de uma sala do bom-
beiro no quartel, no espaço do café, que já 
foi fechado: "Aquela é para eles a sua pri-
meira casa. Quero proporcionar-lhes um 
espaço com dignidade, onde possam estar 
confortavelmente".                       NATACHA CUNHA
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ELEIÇÕES LEGISLATIVAS: 

FAFENSES INTEGRAM LISTAS DE CANDIDATOS 
A DEPUTADOS À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O país vai a votos, a 30 de janeiro, em 
eleições legislativas antecipadas, 

face à não aprovação do Orçamento de Es-
tado de 2022 e consequente dissolução do 
Parlamento. 

O prazo para os partidos entregarem as 
listas de candidatos a deputados à Assem-
bleia de República terminou na segunda-
-feira, 20 de dezembro, e são vários os fa-
fenses a perfilarem-se pelo círculo eleitoral 
de Braga.

Clara Marques Mendes, atual depu-
tada e ‘vice’ da bancada parlamentar dos 
sociais-democratas, volta a integrar a lista 
do  PSD, na 3ª posição, sendo a primeira 
mulher do grupo liderado por André Coe-
lho Lima. Clara Paredes de Castro, que foi 
candidata à Junta de Freguesia de Fafe nas 
últimas eleições autárquicas, também in-
tegra a lista, no 18º lugar.

Pompeu Martins, vereador da câmara e 
presidente da concelhia de Fafe do PS, apre-
senta-se nesta eleição no 9º lugar da lista do 
Partido Socialista pelo círculo eleitoral de 
Braga, encabeçada por José Luís Carneiro, 
secretário-geral adjunto do partido.  

A lista socialista conta ainda, de Fafe, 
com Manuela Jordão, no 23º lugar, fechan-
do simbolicamente, uma vez mais, com 
Parcídio Summavielle, antigo presidente 
de câmara e histórico socialista fundador 
da concelhia do PS.

Maria do Carmo Cunha, eleita nas úl-
timas autárquicas para a Assembleia Mu-
nicipal de Fafe, tem presença no 4º lugar da 
lista distrital de candidatos da CDU, que 
tem como nome cimeiro Torcato Ribeiro, 
vimaranense eleito na Assembleia Muni-

cipal, que já desempenhou a função de ve-
reador na Câmara de Guimarães. 

Na lista candidata pelo Partido Chega 
seguem dois fafenses. No 3º lugar, Vanessa 
Barata, presidente da Mesa da Assembleia 
Concelhia é a primeira mulher da lista, 
encabeçada pelo bracarense Filipe Melo, 
e que conta ainda com o fafense Gilberto 
Nogueira, presidente da Comissão Política 
Concelhia de Fafe do partido, no 15º lugar.

A campanha eleitoral vai decorrer de 16 
a 28 de janeiro.        NATACHA CUNHA

FAFE VAI TER SISTEMA 
DE BICICLETAS PARTILHADAS

FAFE INTEGRA 
ROTA DO ROMÂNICO 
COM IGREJA DE ARÕES

O Município de Fafe colocou nova 
sinalética em diversos pontos do 

concelho, relativa à Rota do Românico, 
que agora integra com a inscrição da 
Igreja Românica de Arões (São Romão).

O projeto de alargamento da Rota 
do Românico está inscrito no âmbito 
do Norte 2020, da responsabilidade da 
Comunidade Intermunicipal do Vale do 
Ave (CIM do Ave). 

A operação, que conta com 
acompanhamento local técnico dos 
serviços do município, está a cargo da 
Sociedade Nacional de Sinalização 
Vertical, e tem supervisão da CIM do Ave.

Recorde-se que a Igreja Românica de 
Arões é o único monumento nacional do 
concelho de Fafe.

NATACHA CUNHA

A GNR de Fafe apreendeu, na sex-
ta-feira, 43 perfumes contrafeitos, 

que estariam a ser vendidos de porta em 
porta, no concelho de Fafe.

Segundo a autoridade, foi no decorrer 
de uma ação de patrulhamento que “os 
militares da Guarda detetaram os sus-
peitos que se encontravam a vender arti-
gos contrafeitos de porta em porta”.

“No decorrer das diligências policiais 
foram abordados, tendo sido efetuada 
uma fiscalização à viatura em que se-
guiam e detetados 43 perfumes contra-
feitos, os quais foram apreendidos, bem 
como 527,29 euros em numerário e uma 
navalha”, informou a GNR.

Os suspeitos foram identificados e os 
factos foram comunicados ao Tribunal 
Judicial de Fafe.

GNR DE FAFE 
APREENDE PERFUMES 
CONTRAFEITOS 
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A Câmara de Fafe vai implementar um 
sistema de bicicletas de uso partilha-

do na cidade (‘bike sharing’), com o objetivo 
de potenciar o uso da bicicleta como modo 
de deslocação alternativo, valorizando uma 
rede de mobilidade urbana sustentável. 

Para isso, o município adquiriu 30 bici-
cletas (25 convencionais e 5 elétricas) e vai 
instalar quatro zonas de parqueamento 
(docas), com capacidade para 10 bicicletas 
cada, distribuídos de forma estratégica por 
toda a cidade: parque de estacionamento 
junto à EB 2.3 de Montelongo, Praça 25 de 
Abril, Central de Camionagem e Escola Se-
cundária de Fafe.

As bicicletas serão acessíveis a todos, 
através de uma plataforma online, e adap-
tadas a um sistema de ancoragem com um 
dispositivo anti-vandalismo.

O Regulamento Municipal do Sistema 
de Partilha de Bicicletas foi aprovado em 
reunião do executivo municipal.

De acordo com o vereador do Ambien-
te, Raul Cunha, o sistema deverá ser imple-
mentado no primeiro trimestre de 2022.

Na reunião, Rui Novais da Silva, líder 
do PSD, louvou a iniciativa, recordando 
que era uma das medidas que constavam 
do seu programa eleitoral.

NATACHA CUNHA
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INVESTIDO MEIO MILHÃO 
EM LINHAS DE MÉDIA 
TENSÃO SUBTERRÂNEAS

A E-REDES, responsável pela rede de 
distribuição de energia elétrica, está 

a investir cerca de meio milhão de euros 
na execução de linhas de média tensão 
subterrâneas em Fafe. 

O projeto consiste na instalação de 4 
km quilómetros de linha subterrânea, com 
correspondente desmontagem de troços 
aéreos, e de 15 apoios de média tensão, desde 
a Urbanização Sol Nascente, junto ao Parque 
Porto Seguro, até à Avenida de São Jorge. 

Outras intervenções estão a ocorrer 
na rede de iluminação pública,  como a 
substituição progressiva de luminárias 
para tecnologia LED, procurando-se 
atingir, até final de 2022, um total de 
aproximadamente sete mil luminárias 
substituídas, o que corresponderá a 40% do 
parque instalado, o que permitirá evitar a 
emissão de 500 toneladas de CO2.
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covid em termos nacionais", numa situa-
ção que "preocupa, mas não é alarmante". 

"Temos relatos de que os casos que existem 
não têm provocado grandes complicações, 
em termos de recurso hospitalar", avançou. 

Com a aproximação da época natalícia, 
o autarca fez um apelo à população fafense, 
para que "se resguarde e cumpra as orien-
tações que a DGS tem reforçado".

Recorde-se que a ARS Norte desacon-
selhou a realização de eventos, festas ou 
jantares que promovam a aglomeração de 
pessoas, dada a imprevisibilidade da evo-
lução epidemiológica. O Governo convo-
cou para esta terça-feira um Conselho de 
Ministros extraordinário para a adoção de 
novas medidas de prevenção.   NATACHA CUNHA

F  afe registou uma nova subida signi-
ficativa na incidência de novos casos 

de covid-19, face ao relatório da última se-
mana, passando dos 406 para os 626 novos 
casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

Os dados constam do último boletim 
epidemiológico divulgado pela Direção-

-Geral de Saúde, relativo ao período entre 
2 e 15 de dezembro, que aponta para 301 no-
vos casos no concelho, o que corresponde a 
uma média de 21 casos por dia.

Com estes números, Fafe subiu para 
o nível de risco “muito elevado”, no grupo 
com entre 480 e 960 de taxa de incidência.

O presidente da Câmara de Fafe, Antero 
Barbosa, sublinha que o município está "em 
linha com o que tem sido o crescendo do 

VACINAÇÃO COM “CASA ABERTA” 
PARA VÁRIOS ESCALÕES ETÁRIOS

N  uma altura em que a pandemia 
volta a ganhar força e com as fes-

tividades de Natal à porta, o ACES do Alto 
Ave lançou um apelo à população para se 
mobilizar para a toma da terceira dose da 
vacina contra a covid-19. 

Para o efeito, a Unidade Municipal de 
Vacinação, no pavilhão multiusos, vai estar 
a funcionar em regime de "porta aberta", 
para acolher, sem marcação, os utentes que 
ainda não receberam a terceira dose da va-
cina dos seguintes escalões etários: 

• Pessoas com mais de 80 anos (nesta 
faixa etária, existem ainda 352 por va-
cinar em Fafe).

• Pessoas com idade entre os 70 e os 79 
anos (há ainda 600 por vacinar).

• Pessoas com idade entre os 65 e os 69 
anos (no concelho, existem 694 pes-
soas que não receberam a 3ª dose).

“Tratando-se de um grupo etário que 
preocupa as autoridades de saúde e tendo 
em conta o período de festas que se apro-
xima e os ajuntamentos propícios à época, 
o reforço da vacina é fundamental, sendo 
crucial que as pessoas se mobilizem para a 
toma da terceira dose”, apelam.

A Unidade de Vacinação estará aberta 
das 9h00 às 19h00 até quarta-feira (dia 22) 
e encerra de 23 a 26 de dezembro. Reabre 
depois de Natal, dias 27 a 29, no mesmo 
horário, encerrando a 30 e 31 de dezembro 
e ainda 1 e 2 de janeiro. A partir daí, funcio-
nará normalmente durante toda a semana.

COVID-19: 
FAFE EM RISCO ‘MUITO ELEVADO’ 
COM MÉDIA DE 21 CASOS POR DIA

Concelho registou cerca de 
300 novos casos na primeira 

quinzena de dezembro.
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UM NATAL 
COM NOVOS 
HORIZONTES

 RUI NOVAIS DA SILVA 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

O Natal é um tempo onde se aprofundam 
os nossos melhores valores enquanto ci-

vilização. Entre eles está o valor da solidariedade 
que não é um valor facultativo, mas antes um de-
ver humano, como nos ensinou Jorge Sampaio. 

O Natal marca o nascimento de uma refe-
rência maior da liberdade. Cristo trouxe à hu-
manidade um pensamento e uma luta levados 
ao extremo da sua coerência. Uma liberdade res-
ponsável que tem em conta a liberdade do outro 
e o crescer com o outro, dando ênfase ao ser-se 
mais humano com essa liberdade, enquanto 
seres relacionais. O Natal celebra o nascimento 
daquele que mais alto elevou a voz do amor ao 
próximo e da entrega aos outros. 

Celebrar o Natal é abraçar o desafio de reco-
locar a nossa vida em todos esses valores que são 
o nosso maior tesouro enquanto humanidade. 
Na vida de todos os dias, nas nossas casas, com 
as nossas famílias, com os nossos amigos, na 
nossa vida em comunidade e na nossa expressão 
política, devemos ter no horizonte estes valores e 
atitudes e não nos rendermos a forças extremis-
tas que militam na descrença, que tentam der-
rubar a expressão livre dos cidadãos e das comu-
nidades, que preferem a caridade que subjuga à 
solidariedade que liberta e que respeita. 

Nestes últimos anos, tenho tido a honra e o 
grande privilégio de liderar o Partido Socialista 
em Fafe, com uma equipa de cidadãos dedicados 
e sempre prontos. Nessa qualidade quero agra-
decer a todos os autarcas que, na Câmara, na 
Assembleia Municipal e nas Juntas de Freguesia, 
pugnam com grande convicção para que estes 
valores sejam realidades de todos os dias.  

Como cidadão da nossa terra expresso o 
grande orgulho que temos nas nossas organiza-
ções de natureza cultural, social e desportiva pois 
são também elas bons exemplos, e tão diários, do 
que significam, na vida de Fafe, os valores maiores 
que com o Natal se comemoram e reafirmam. 

Que Fafe continue a ser este nosso pedaço 
de mundo onde as causas mais nobres que a hu-
manidade abraça tenham berço e referência. Os 
fafenses são conhecidos por serem uma gente 
justa e pronta para estar e crescer com os seus 
semelhantes. 

Que este Natal nos reforce nessa nossa marca 
e que a felicidade toque todos e que o próximo ano 
traga saúde e prosperidade para sermos sempre 
mais fortes por estarmos juntos e para que juntos 
façamos uma terra e um país cada vez melhor.

 

 Pompeu Martins

Presidente da Concelhia de Fafe do PS

NATAL DE CAUSAS 
E VALORES 

POMPEU MARTINS

PARTIDO SOCIALISTA

D esejo a todos os Fafenses um Na-
tal muito feliz, com alegria, saú-

de, solidariedade e bem estar, na com-
panhia dos seus familiares ou amigos 
queridos.

A vida é hoje muito complexa e di-
fícil para a larga maioria das pessoas e 
famílias, seja por falta de recursos, da 
falta de emprego ou dos baixos rendi-
mentos, mas também por que a saúde 
está ou pode estar em perigo ao virar da 
esquina ou num contacto menos previ-
dente ou avisado, pondo em risco o bem 
estar e alegria de qualquer de nós! 

Por isso, pede-se a todos e cada um 
de nós atenção, respeito e o cumpri-
mento das regras, das boas regras da 
convivência e sanitarias, especialmen-
te porque a pandemia que parecia em 
debandada ainda está aí para durar e 
molestar as vidas, a desafiar a ciência e a 
sinalizar que é urgente amar a natureza, 
respeitar o ambiente e pôr termo ao lu-
cro e egoísmos desenfreados, ao consu-
mo irracional dos nossos recursos!

Festas felizes para todos os Fafenses, 
residentes ou ausentes, para os nossos 
emigrantes e, de forma especial para 
os que estão a sofrer, para os mais des-
favorecidos, e que a solidariedade das 
pessoas lhes traga o conforto de que 
precisam!

Um feliz, mais feliz 2022!

José Ribeiro

MENSAGEM 
DE NATAL

  JOSÉ RIBEIRO 

JOSÉ RIBEIRO POR FAFE SEMPRE

CANTAR AS 
JANEIRAS 

ALEXANDRE LEITE

PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS

O Natal cheira a tradições. Entre gestos 
que se repetem e perpetuam, novos há-

bitos se vão misturando e recriando. Também 
nesta época se percebe que “o mundo é com-
posto de mudança / tomando sempre novas 
qualidades”. Às prendas que chegam pela cha-
miné, misturam-se as que foram compradas 

“online”. Foram os postais, foram as SMS, vêm 
os “whatsapp” e entretanto novas mensagens 
virão. Era o bacalhau na loja da rua, foram os 

“ferreros” e bombons, outros sabores se incor-
poram na mesa e saberão de novo a Natal. As 
rabanadas ainda resistem. Há coisas que não 
mudam e outras que já não são o que eram. 

Em janeiro do próximo ano renovar-se-á 
a tradição das janeiras. Grupos organizados 
a baterem às portas com cantigas ensaiadas. 
Letras musicadas que pedem uma recompen-
sa aos donos da casa. As músicas e os grupos 
vão variando, mas nem é preciso conhecê-los 
para saber o que querem: votos de boas festas e 
mais alguma coisinha. 

Muitas janeiras se cantarão, daqui até dia 
30 do próximo mês, mas temos de ter atenção 
aos votos que fazemos, para que possamos to-
dos ter um Natal melhor no próximo ano! 

Fazer votos de que no próximo ano os sa-
lários possam subir para níveis que permitam 
um aumento da qualidade de vida; fazer votos 
de que possamos progressivamente conseguir 
a gratuitidade dos transportes públicos; fazer 
votos para que finalmente se consiga que 1% 
do Orçamento de Estado seja dedicado à cul-
tura; fazer votos de que se consiga aumentar 
pelo menos 10 euros a todas as pensões; fazer 
votos de que se consiga combater melhor a 
corrupção; fazer votos de que sejam criadas 
condições para defender as micro e pequenas 
empresas, promovendo a produção nacional; 
fazer votos de que se responda ao défice demo-
gráfico travando a emigração dos jovens. 

Tal como as tradições de Natal se vão mu-
dando, mantendo o cheiro a Natal, podemos 
manter a tradição da participação democráti-
ca sem ter de votar sempre nos mesmos. Não 
nos deixemos levar pelas cantigas de Natal e 
saibamos escolher bem que votos fazemos 
para o próximo ano! 

Votos de Boas Festas!

Alexandre Leite

PCP

N atal é família, paz, solidariedade e espe-
rança. Estes valores e sentimentos sofre-

ram um forte abalo nos últimos tempos. Tive-
mos de encontrar forças para preservar a paz, a 
esperança e sermos ainda mais solidários. 

Com o Natal de novo a chegar, temos de ser 
capazes de dar ainda mais de nós. Aos nossos e 
a todos os que conhecemos. A melhor forma de 
comemorar o nascimento de Jesus Cristo é ser e 
fazer os outros felizes. Cada Natal deverá encer-
rar em si mesmo um tempo de nascimento do 
melhor que há em nós. Independentemente das 
nossas responsabilidades na vida, na comunida-
de todos somos feitos de amor. A época natalícia 
deverá ser o tempo de nos permitirmos ser feli-
zes e contagiarmos os outros com essa mesma 
felicidade, através das nossas boas ações.

O ano de 2021 trouxe-nos esperança, mas 
a pandemia ainda não acabou, temos de conti-
nuar vigilantes. Os fafenses foram exemplares 
e aderiram, como era esperado, à vacinação, 
conscientes de que é a única forma de travar esta 
pandemia. Com a população vacinada e com um 
comportamento responsável temos de ser capa-
zes de voltar ao que nos é essencial. 

Nestas festas teremos de ser capazes de recor-
dar o que nos é importante, e de valorizar o que 
de facto conta. Temos que viver a vida possível, 
desfrutar do que é possível desfrutar, com respon-
sabilidade e respeito pelos outros. Sabemos que 
há muitas famílias que estão a viver momentos 
de incerteza e preocupação. Mas o Natal é uma 
oportunidade para celebrarmos a vida, para re-
dobrarmos a esperança num futuro melhor, para 
reforçarmos o nosso sentido de responsabilidade 
de compromisso connosco e com os outros.

Vamos acreditar num amanhã melhor e, so-
bretudo, vamos fazer o que está ao nosso alcance 
para que isso aconteça. E ainda que com limita-
ções e condicionamentos, o Natal será sempre 
a festa da família! Um motivo de união comu-
nitária, de partilha e de valorização do que nos 
está próximo. E ajudar os nossos semelhantes 
pode ser tão fácil: comprar no comércio tradicio-
nal é proteger os nossos comerciantes; aderir às 
campanhas solidárias é proteger os nossos con-
cidadãos que mais precisam; participar nas ini-
ciativas culturais possíveis é valorizar os nossos 
agentes culturais; e oferecer produtos fafenses é 
proteger os nossos produtores.

Cada um de nós pode fazer a diferença nesta 
quadra natalícia. Podemos, efetivamente, aju-
dar-nos uns aos outros, numa demonstração de 
verdadeira comunidade solidária e próxima.

Um Santo e Feliz Natal, e um Ano Novo 
com saúde, paz e felicidade.



722 DEZEMBRO 2021

EXPRESSO DE FAFE

Q uero desejar um feliz Natal a to-
das e a todos os fafenses, nesta 

quadra em que se renovam esperanças, 
sonhos e desejos, que todos sem exce-
ção possam estar junto de quem mais 
gostam nestas festas. 

 Todos desejamos que o novo ano 
traga o fim desta pandemia. 2022 será 
um ano em que teremos muitos desa-
fios pela frente, várias lutas e causas 
para defender, problemas socias para 
resolver e só com uma verdadeira polí-
tica de esquerda os poderemos superar. 

Que o ano novo venha com mais 
humanismo, igualdade e que as pes-
soas estejam sempre acima de tudo e 
que não sejam tratadas como simples 
números. 

Que 2022 seja o vosso ano. 

Sejam felizes!

Pedro Nogueira

Bloco de Esquerda Fafe

MENSAGEM             
DE NATAL 

 PEDRO NOGUEIRA

BLOCO DE ESQUERDA

CARÍSSIMOS 
AMIGOS,

 GILBERTO NOGUEIRA 

PARTIDO CHEGA

E stamos a viver a quadra Natalícia 
deste ano de 2021. Têm sido anos 

difíceis e atípicos. Vivemos tempos es-
tranhos, motivados pela pandemia que 
teima a não nos deixar. 

Que esta época festiva tão especial, 
que é o Natal, reúna em torno de todos 
nós a renovação, mas acima de tudo nos 
traga esperança. 

Independentemente da fé de cada 
um, o Natal é um momento especial, de 
renovação e de expressar solidariedade 
a todas as pessoas. 

Mais do que nunca, a nossa socie-
dade precisa de um renovado espírito 
de fraternidade e justiça social, que se 
perpetue ao longo do ano. 

Através da prática de atos simples, 
podemos melhorar a vida do nosso pró-
ximo, da nossa cidade e do nosso país. 
Ao fazê-lo, estaremos a contribuir, para 
uma sociedade melhor, mais igualitária 
e mais justa.

Tenho a certeza que este Natal pro-
porcionará as condições ideais para ini-
ciarmos um Novo Ano com espírito po-
sitivo, renovada e cheio de energia para 
os desafios que se aproximam.

Em nome da Comissão Política 
Concelhia de Fafe, do CDS-PP, desejo a 
todos os Fafenses um Santo e Feliz Na-
tal repleto e alegrias, e um Ano Novo 
repleto de prosperidade.

Rui Flórido Bastos Costa

CPC – CDS/PP - Fafe 

MENSAGEM
DE NATAL

RUI FLORIDO

CDS-PP

MENSAGENS DE NATAL

N esta época natalícia o CHEGA Fafe 
saúda todos os fafenses, de norte a 

sul do concelho, e imbuídos do espírito 
natalício, apelamos à reflexão. É de ex-
trema importância refletir sobre a nossa 
própria história, como cidadãos, e sobre o 
nosso papel na História da sociedade.

Fafe é uma cidade cheia de gente boa, 
justa e generosa. Sabe do seu valor. Con-
tudo, as suas gentes sabem também, tal 
como o pai que conhece o filho como nin-
guém, dos seus defeitos e fraquezas. Os 
fafenses conhecem bem as suas próprias 
falhas e os responsáveis por elas. Nesta 
altura do ano, lançamos o repto a todos 
vós para refletirem naquilo que está mal, 
de dentro para fora, em nós e na nossa 
terra, sendo que, queiramos ou não, todos 
temos uma responsabilidade social.

  
Teremos em breve uma oportunidade 

para exercermos o direito de voto, desta 
vez para escolhermos os deputados que 
nos representarão na Assembleia da Re-
pública. Não podemos, como fafenses 
aguerridos e corajosos que somos, demi-
tir-nos dessa responsabilidade – pelo con-
trário, somos gente de arregaçar as man-
gas e lutar pelo que acreditamos ser mais 
justo e mais verdadeiro. Somos gente de ir 
à luta pela defesa dos seus ideais. Por isso, 
aproveitando a mesa da consoada, vamos 
refletir, oferecer as nossas ideias e pontos 
de vista, debater e defender sem receios 
aquilo em que de facto acreditamos – por-
que acreditar é e sempre será um ponto de 
viragem em qualquer história. 

Um santo e feliz Natal a todos!
Boas Festas! 

Gilberto Nogueira

A Concelhia de Fafe do Partido CHEGA

PUB

PUB
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CÂMARA DE FAFE APROVA ORÇAMENTO 
DE 43,9 MILHÕES DE EUROS PARA 2022

PUB

A Câmara de Fafe aprovou, em reu-
nião extraordinária, a 14 de dezem-

bro, a proposta de orçamento municipal 
para 2022 e as grandes opções do plano 
2022-2025, com cinco votos a favor dos ve-
readores do PS e duas abstenções do PSD. 

O orçamento, no valor de 43.9 milhões 
de euros, traduz um crescimento de 800 
mil euros (mais 2%), comparativamente ao 
orçamento apresentado em 2021. 

Equilíbrio orçamental é a principal 
orientação: “As contas estão equilibradas e 
assim vão continuar”, afirmou o presidente 
da câmara, reiterando que a transparência 
e os princípios e valores assumidos na to-
mada de posse estão aqui plasmados.

Por decisão do executivo, o orçamento 
entra em vigor em janeiro de 2022, apesar 
de a lei possibilitar a apresentação mais 
tarde. O objetivo passou por avançar de 
imediato para "aproveitar plenamente o 
tempo do mandato de 4 anos", mas Ante-
ro Barbosa explicou que deverá apresentar, 
durante o 1º semestre do ano uma revisão 
orçamental que permita colmatar algumas 
falhas pela falta de dados, nomeadamente 
os que dependem do Orçamento de Estado.

A sustentabilidade, o desenvolvimento e 
economia local, a transição digital, o apoio 
social e habitação, a educação, a cultura, des-
porto e turismo são definidos como áreas de-
terminantes da Agenda Estratégica de 2030.

Em matéria ambiental apontam-se 
investimentos na ordem dos 2 milhões de 

euros (2022 e 2023) em saneamento básico, 
1,2 milhões de euros para reabilitação da 
rede hidrográfica, com aposta na imple-
mentação do Corredor Verde (rio Ferro), 
ligação do Parque da Cidade à Barragem 
da Queimadela (rio Vizela) e ainda do rio 
Bugio, um projeto de reabilitação e valori-
zação fluvial financiada a 100%, e um sis-
tema de bicicletas partilhadas.

Está ainda contemplado no orçamen-
to o novo contrato de concessão do servi-
ço público de transportes de passageiros, 
que vai melhorar a qualidade da frota, 
permitir ter mais linhas e novos horários, 
e ainda, para os territórios de baixa densi-
dade, a existência do denominado trans-
porte a pedido ou flexível, para melhor sa-
tisfazer as necessidades dos cidadãos.

2022 será ano de consolidação da ope-
ração da Empresa Municipal Águas de 
Fafe, cujo documento orientador também 
foi submetido a aprovação. O edil desta-
cou o facto de a empresa municipal não 
ter alterado o seu corpo de trabalhadores, 
mantendo-se nas 32 pessoas: “É um sinal 
do esforço que está a ser desenvolvido no 
sentido de se manter um bom controlo 
das despesas, seguindo o princípio do 
equilíbrio, que este executivo defende, 
mas também um esforço para tirar o má-
ximo partido da capacidade instalada”.

Em matéria de desenvolvimento eco-
nómico local, o orçamento contempla 
investimentos para se iniciarem os estu-

dos de renovação das zonas industriais do 
Socorro e de Arões/Golães, tendo em vis-
ta capacitar estas áreas empresariais com 
melhores espaços públicos, estacionamen-
to e infraestruturas tecnológicas e uso das 
energias renováveis. O executivo inscreveu 
uma verba de 1,1 milhões de euros para dar 
início ao processo de aquisição de 70 hecta-
res de terrenos tendo em vista a construção 
da área de apoio empresarial de Regadas.

Em matéria de aposta ao desenvolvi-
mento económico, está ainda contemplado 
o funcionamento do Gabinete de Apoio ao 
Empresário, uma “via verde” ao investimen-
to que procura tornar o município mais 
amigável e facilitador para os investidores.

A programação cultural, desportiva e 
lúdica estará orientada para recuperar o 
protagonismo de Fafe na atração de con-
sumidores dos concelhos vizinhos para o 
comércio e serviços locais – perspetivan-
do-se a continuação de eventos como o 
Terra Justa, a Volta a Portugal, o Rally de 
Portugal, ou o festival da Vitela —, mas ad-
mitindo uma "reorientação estratégica na 
programação geral, mais centrada na iden-
tidade, história e património local".

Em matéria de turismo, a elaboração 
do plano municipal, a aposta na formação 
e capacitação dos agentes turísticos e a 
adoção de uma nova estratégia de comu-
nicação para afirmação de Fafe, são alguns 
dos instrumentos práticos considerados.

A transição digital é outro dos eixos 

em destaque, com a preparação do Plano 
de Transformação Digital que pretende es-
tabelecer as linhas estratégicas de atuação 
envolvendo a câmara, juntas de freguesia, 
as escolas, as associações e as empresas, 
com Fafe a aspirar tornar-se dos primeiros 
concelhos com cobertura 5G. Combater a 
infoexclusão, atrair empresas e investimen-
to tecnológico, promover ações de educa-
ção e formação digital, e apostar na trans-
formação digital numa lógica de SMART 
CITY, são outras das metas definidas. 

Na mesma linha seguem os investi-
mentos na Educação, procurando a mo-
dernização do parque escolar, aspirando 
por uma escola do futuro, mais digital, pre-
parada para os desafios impostos por uma 
sociedade mais tecnológica, com aposta 
em atividades que promovam a literacia 
em leitura, ciências e matemática, e que re-
forcem o papel da comunidade educativa 
na formação de crianças, jovens e adultos.

No campo social, a melhoria das con-
dições de habitação dos munícipes mais 
desfavorecidos permanece como priori-
dade, assim como a manutenção dos pro-
gramas de apoio social expostos a maior 
vulnerabilidade. O apoio direto às famí-
lias, como as bolsas para estudantes fa-
fenses que frequentam o ensino superior, 
permanecerá como aposta que se traduz 
numa verba de 1,5 milhões de euros. Rela-
tivamente à comparticipação comunitária 
dos projetos/ações contempladas ao abrigo 
do programa “Portugal 2020”, refere-se no-
meadamente, a conclusão da reabilitação 
do espaço público da zona envolvente ao 
Bairro da Cumieira, cuja comparticipação 
associada ascende a mais de 1,2 M€.

Entre outras intervenções, destacam-se 
investimentos com a requalificação de aces-
sos internos (1 milhão de euros), reforço da 
rede viária (600 mil euros), transferências 
para as juntas de freguesia (2 milhões de 
euros), construção do pavilhão desportivo 
da Escola EB2.3 Carlos Teixeira (1,4 milhões 
de euros), bem como apoio às instituições 
sem fins lucrativos (1,7 milhões de euros).

         NATACHA CUNHA
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PSD DÁ 'BENEFÍCIO DA DÚVIDA' E ABSTÉM-SE NA VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO 

O PSD absteve-se na votação das gran-
de opções do plano e orçamento de 

2022, justificando esta posição com a “atual 
conjuntura governativa que se vive em Por-
tugal, e o novo ciclo político autárquico".

"Achamos por bem que houvesse uma 
abertura e o benefício da dúvida perante 
este executivo", sustentou o líder do PSD. 

Rui Novais da Silva admitiu que al-
guns eixos estratégicos apresentados 
coincidem mesmo com o programa elei-
toral social-democrata, mas apontou 
uma vez mais a questão demográfica 
como "um grande desígnio" que deve ser 
posto em cima da mesa. Nesse sentido, 
apresentou uma proposta de recomenda-
ção ao município para que assegure cre-
ches gratuitas dos 0 aos 3 anos até 2024, 

PUB

“Acabamos por nos abster, para 
dar um benefício da dúvida, mas 
entendemos que Fafe precisava 
de muito mais, nomeadamente 

de visão para o concelho 
e estratégia, e isso não foi 

apresentado. ” 
  RUI NOVAIS DA SILVA 

Vereador do PSD

“É um orçamento transparente, 
que reforça a preocupação 

social, uma marca das 
anteriores gestões que 

queremos dar continuidade, 
que aponta para um 

desenvolvimento sustentável 
e para um desenvolvimento 
económico para a melhoria 

da qualidade de vida das 
populações.”

 
  ANTERO BARBOSA  

Presidente da Câmara de Fafe

DESTAQUES 

para dar "um folgo maior às famílias" que 
residem em Fafe. 

Para o líder do PSD, este seria "o mo-
mento ideal" para o concelho se afirmar, 
antecipando a gratuitidade das creches, 
prevista pelo Governo a partir de 2024.   

O vereador social-democrata defendeu 
ainda a aplicação de um plano de apoio 
para a agricultura e pecuária, que lamenta 
continuar fora do orçamento, e uma aposta 
no Mercado Municipal de Fafe, que, consi-
dera, seria essencial para escoar a produção 
e poderia ser um ponto para atrair turismo.

 Apontou ainda o dedo a um orçamento 
que diz ser "baseado no apoio social", expli-
cando que não é contra esses apoios, mas 
defende uma outra estratégia para a inver-
são do ciclo de pobreza e criação de riqueza. 

Na análise ao documento, Rui Novais 
da Silva considerou ainda que este é "mui-
to vago", faltando "medidas em concreto". 
"Com a renovação do presidente havia ex-
pectativa de uma versão mais abrangente, 
alargada e inovadora. Continuam muitas 
matérias importantes para Fafe a ficar em 
falta e o PSD de certa forma acaba por ficar 
descontente por não ver um orçamento 
que Fafe realmente necesssita", expressou.  

"Nas grandes opções do plano, o PSD 
diferencia-se, e não se relaciona com o PS, 
porque falta uma estratégia a longo prazo", 
acrescentou. 

No final da reunião, o presidente da 
Câmara de Fafe mostrou-se satisfeito pela 
abstenção do PSD. "No fundo estamos to-
dos preocupados com o desenvolvimento 
do concelho e cada um de nós procura dar 
o melhor de si. Apesar de haver diferenças 
pontuais, todos somos capazes de identi-
ficar o que é prioritário para o desenvolvi-
mento do concelho. Agrada-me que o PSD 
tenha dado o benefício da dúvida em rela-
ção a este orçamento", afirmou. 

Antero Barbosa lembrou que é um "or-
çamento apresentado a dois tempos": "É o 
possível neste momento e procurarei no 
próximo semestre dar-lhe outra dimensão 
e assumir outras obras que quero concreti-
zar este mandato".                        NATACHA CUNHA
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VIVA O NATAL!
[CONTRA A EUTANÁSIA DO NATAL]

Passo a enquadrar num instante já que 
a questão é recente, mas foi amplamente 
notada na comunicação social e, felizmente, 
não teve pernas para andar, após um imenso 
coro de acertadas críticas. Contudo, deve ser 
notada e não passar despercebida, pois, infe-
lizmente o risco continua, já que a dita pro-
posta, segundo os proponentes, foi retirada 
para ser trabalhada. 

Pode resumir-se assim o episódio a que 
me refiro: Helena Dalli, Comissária Europeia 
para a Igualdade, elaborou um documento 
para nortear as comunicações internas da 
União Europeia que sugeria, entre outros 
absurdos, que fosse abolida a palavra “Natal” 
porque nem todas as religiões celebram essa 
festividade, dando lugar à designação “perío-
dos de festas” ou “períodos de férias”. Não fica-
va por aqui o documento chegando mesmo a 
dizer que os nomes Maria e José eram muito 
cristãos e pouco internacionais e, como tal, 
com deficiente representatividade, propondo 
a sua substituição por “Malika” e “Júlio”. 

Ora, depois disto, creio que não pode-
mos baixar a guarda na defesa do Natal! 
Precisamos de fazer algo para contrapor a 

N ão é recente a marcha da descris-
tianização na “velha” Europa. As 

últimas décadas do século XX, sobretudo 
desde 1968, aceleraram o processo da secu-
larização e a voracidade desse ímpeto não 
abrandou com o novo milénio. A meu ver, 
antes pelo contrário. 

Os sinais são muitos e a as causas diver-
sas. Não quero, nem interessa aqui, entrar 
nessa abordagem. Apenas quero anotar, 
com o espírito da denúncia profética, a in-
discutível tentativa ideológica de varrer as 
raízes cristãs inerentes ao projeto designa-
do União Europeia, ao ponto de se propor a 

“eutanásia do Natal”. 

É verdade, infelizmente! Devo dizer 
que, entre tantas tentativas ocorridas para 
esvaziar da relevância dos valores cristãos 
a sociedade europeia, estaria longe do meu 
pensamento e (creio eu) de tantas outras 
pessoas, que viesse a ser possível (imagine-
-se) pedir a abolição ou eliminação do Natal. 
E nem que fosse “apenas” a substituição da 
designação, em nome duma pretensa igual-
dade ou inclusão que, afinal só traz intole-
rância, diminuiria o meu estupor.

esta pretensa cultura que quer “eutanasiar” 
o Natal a cultura do “gestar” o Natal. Face à 
cultura da morte e da intolerância face aos 
valores cristãos precisamos da audácia do 
testemunho. Sim, nós, os cristãos, temos o 
dever de, frente à clara tentativa da elimina-
ção do Natal, promover a gestação do Na-
tal, tal como nos sugeriu a caminhada que, 
ao longo de quatro semanas, nos preparou 
para celebrar o Nascimento do Menino Je-
sus. 

A nós não nos pode bastar as “boas fes-
tas” ou muito menos as “boas férias”. A nós 
não nos pode bastar nada menos que dizer 
ao mundo, alto e bom som, talvez agora 
mais que nunca, que Natal é Jesus, e será 
sempre Jesus. E que na vida pequenina e 
pobre nascida num rincão perdido de Be-
lém se encontrou Luz, Salvação e Vida para 
o mundo inteiro. Sim, o Natal é Vida. 

Viva o Natal! Santo Natal!

Pe. José António Carneiro

Arcipreste de Fafe

'PRESÉPIOS DE LATA'
EM EXPOSIÇÃO DE NATAL

Segundo a paróquia, o "desafio foi 
muito bem aceite" e dará origem a uma 
exposição. 

Os presépios apresentados vão estar 
expostos no salão da "Casa Sacerdotal" (si-
tuada na Rua António Cândido), no antigo 
espaço onde durante muitos anos decor-
reu a catequese de centenas de crianças e 
jovens.

A inauguração oficial está marcada 
para 23 de dezembro, às 21h00, num mo-
mento reservado aos catequistas. A expo-
sição poderá depois ser visitada por todos, 
nos dias 25 e 26 de dezembro, e 1 e 2 de ja-
neiro, das 9  às 11 horas e das 15 às 17 horas.

 NATACHA CUNHA

A  Paróquia de Santa Eulália de Fafe 
desafiou os grupos de catequese a 

criarem presépios com recurso a materiais 
usados, promovendo a reutilização. 

 A conhecida música de Rui Veloso 
"Presépios de Lata" serviu de lema à inicia-
tiva, que surge em sequência da assinatura 
do Compromisso pela Casa Comum e pela 
Ética do Cuidado, um documento que liga 
a religião às questões ecológicas.

"Com esta iniciativa, por um lado in-
centivamos à contemplação do mistério 
do nascimento de Jesus que é todo feito de 
simplicidade e extrema pobreza, por outro 
apoiamos e formamos a consciência ecoló-
gica de cada catequizando", explicam.

"NATAL EM FAMÍLIA" 
HOMENAGEIA 13 CASAIS DE FAFE

O  Arciprestado de Fafe volta a pro-
mover, a 29 de dezembro, o "Natal 

em Família", que nesta quinta edição irá 
homenagear treze casais que celebram  
bodas matrimoniais. 

A iniciativa decorre a 29 de dezembro, 
pelas 21hoo, uma vez mais no Teatro Ci-
nema de Fafe,  numa gala onde atuará a 
cantora famalicence Helena Fernandes.

"A cantora, finalista da segunda edição 
do Ídolos e Canta Comigo – que atuou 
em 2019 na Festa do Corpo de Deus em 
Fafe – apresenta-se no palco do Teatro Ci-
nema com o projeto musical “4 Melodias”, 
diante duma plateia composta pelos seis 
casais que em 2021 celebraram 50 anos de 

matrimónio, os cinco que celebraram 25 
anos e dois que casaram ao longo deste 
ano, juntamente com familiares, amigos 
e demais convidados", avança a organiza-
ção. 

Entre os convidados contam-se D. 
Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga, 
o presidente de Câmara de Fafe, Antero 
Barbosa, e o presidente de Junta de Fre-
guesia de Fafe, Paulo Soares, assim como 
todos os sacerdotes e diáconos do Arci-
prestado. 

O casal responsável da Pastoral Fami-
liar da Arquidiocese de Braga, os casais 
das Equipas de Nossa Senhora e o casal 
responsável de Sector, os Casais dos Cen-
tros de Preparação para o Matrimónio 
também estarão presentes.

Segundo o Arciprestado de Fafe, nesta 
gala de homenagem todos os participan-
tes cumprirão as disposições sanitárias 
em vigor por causa da pandemia. 

A entrada está sujeita a inscrição jun-
to do pároco, sendo obrigatório o uso de 
máscara, bem como a apresentação de 
Certificado Digital ou teste negativo para 
acesso ao espaço, cedido pelo Município 
de Fafe. 

 NATACHA CUNHA
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ESCUTEIROS 
PARTILHAM 
LUZ DA PAZ DE BELÉM

'U  ma luz que nos aproxima' é o mote 
este ano do Núcleo de Fafe do Cor-

po Nacional de Escutas (CNE) para a par-
tilha da Luz da Paz de Belém.

Recorde-se que esta chama é prove-
niente da Gruta da Basílica da Natividade, 
em Belém, de onde tradicionalmente é 
levada para todo o mundo, num momen-
to de grande simbolismo nesta quadra 
natalícia. A cerimónia regional decorreu 
a 14 de dezembro, na Igreja Paroquial de 
Vale S. Cosme, em Famalicão. Antes disso, 
Portugal tinha recebido a pequena chama 
proveniente de Belém, a nível nacional, 
em Setúbal, a 12 de dezembro. 

Os vários agrupamentos dos escutei-
ros do Núcleo de Fafe partilham agora a 
luz pelas comunidades.   NATACHA CUNHA

FAFENSE BEATRIZ LOPES 
MERECEU ELOGIOS NO PALCO DO ‘THE VOICE’

A  fafense Beatriz Lopes voltou a subir 
ao palco do ‘The Voice Portugal’, no 

domingo, e apesar de não ter conseguido 
conquistar a oportunidade de regressar ao 
programa de talentos, mereceu rasgados 
elogios da mentora Áurea.

Recorde-se que a jovem não tinha sido 
a concorrente escolhida pela mentora na 
'fase das batalhas', mas o público escolheu 
‘salvá-la’, numa votação online, e fazê-la re-
gressar ao palco, onde se apresentou cheia 
de garra a interpretar “Love on the brain”.

“Tenho de agradecer ao público por te-
rem trazido a Beatriz de volta ao The Voice. 
Foi das batalhas que mais dor de cabeça 

me deu, foi horrível ter de escolher. Fiquei 
tão triste quando te foste embora! Estou 
muito feliz por estares de volta. Ela é uma 
menina com uma voz extraordinária, com 
uma capacidade de trabalho gigantesca, 
que se está sempre a superar, por isso faz 
todo o sentido que continue aqui", defen-
deu a cantora Áurea.

Dos quatro concorrentes 'repescados',  
um da equipa de cada mentor, apenas um 
seguiu para as galas. A escolha do público, 
por votação telefónica, acabou por ser Rui 
Taipa, da equipa de António Zambujo, mas 
ficou em palco uma atuação, da Beatriz 
Lopes, que deve orgulhar os fafenses. 

            NATACHA CUNHA
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A  nadadora fafense Diana Durães es-
teve em ação, no Campeonato do 

Mundo de piscina curta que decorreu de 16 
a 21 de dezembro, em Abu Dhabi, nos Emi-
rados Árabes Unidos.

No segundo dia da competição, Diana 
Durães disputou os 800 metros livres fe-
mininos, tendo terminado na 17ª posição 
da geral, entre 31 participantes, com o tem-
po de 8.32,17 minutos.

A atleta fafense voltou a entrar na pis-
cina no domingo, último dia do Mun-
dial, para a prova dos 400 metros livres. A 
competir na quarta série de qualificação, 
terminou esta fase na 27.ª posição – entre 
quarenta e cinco participante – ao concluir 
a prova em 4:12.58.                        NATACHA CUNHA

RALI SERRAS DE FAFE ABRE 
EUROPEU DE RALIS DE 2022

O  Conselho Mundial da FIA (Federa-
ção Internacional do Automóvel) já 

confirmou o calendário da próxima época 
do Campeonato da Europa de Ralis (ERC) e 
o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, organiza-
do pelo Demoporto, a 12 e 13 de março, per-
fila-se como o primeiro dos oito eventos da 
competição, que conta também, em Portu-
gal, com o Rali dos Açores, a 26 e 27 de março.

A 35ª edição da prova realizada sob a 
égide do clube portuense, pelo terceiro ano 
consecutivo integrada no ERC, regressa 
em 2022 ao seu mês tradicional (março) e 
manterá o centro nevrálgico em Fafe, "a 
catedral dos ralis portugueses… cujas clas-
sificativas em piso de terra são há muito 
consideradas das mais emblemáticas do 
mundo", abrangendo ainda os concelhos 

de Felgueiras, a Serra da Cabreira e ainda 
Boticas, avança a organização.

“O formato da edição 2022 não vai apre-
sentar novidades muito significativas, quer 
a nível do percurso quer mesmo do horário, 
sendo certo também que, desportivamen-
te, o rali voltará a ser realizado em dois dias, 
sábado e domingo”, assegurou Carlos Cruz.

O WRC Promoter sucede ao Eurosport 
Events como promotor da competição. A 

“fórmula” da Power Stage adoptada há vá-
rios anos no WRC — sendo a classificativa 
de encerramento do rali com transmissão 
televisiva a nível internacional e os 5 pilo-
tos mais rápidos da classe principal a so-
marem pontos extra no campeonato —, 
passa a vigorar também no ERC, com es-
treia agendada para o rali do Demoporto.

DIANA DURÃES EM AÇÃO NO
CAMPEONATO DO MUNDO DE NATAÇÃO 
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ANDEBOL CLUBE DE FAFE SEGUE PARA OS 
OITAVOS DE FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL 

O Andebol Clube de Fafe venceu, no 
sábado, na deslocação a S. Pedro do 

Sul, por 18-37, e vai seguir em frente para os 
oitavos de final da Taça de Portugal, entre 
as melhores 16 equipas do país. 

Ao intervalo, a formação fafense já 
vencia por 9-15, uma vantagem alargada 
para os 19 golos até ao apito final. O capitão 
Luís Nunes foi o melhor marcador do ACF, 
com sete golos. Na análise ao jogo, Alexis 
Oliveira, treinador-adjunto do AC Fafe, 
deixou elogios aos jogadores.

“Fizemos provavelmente os melhores 
60 minutos da época. Grande atitude 

defensiva, tomada de decisão quase 
sempre acertada, uma atitude incrível da 
equipa. Uma boa semana de trabalho que 
se refletiu este sábado”, comentou.

“Estamos entre as 16 melhores equipas 
do país da competição da Taça de Portugal. 
Estamos no campeonato na luta. Acho 
que estamos numa grande fase. Vamos 
agora para esta paragem, vamos descansar 
e vamos trabalhar na semana de treinos 
para melhorar alguns aspetos”, acrescentou, 
felicitando o plantel pelo resultado e 
agradecendo a todos os que apoiam a equipa.

 NATACHA CUNHA
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AD FAFE REGRESSOU ÀS VITÓRIAS
PATINAGEM ARTÍSTICA 
DO NUN'ÁLVARES
VENCE TAÇA DO MINHO

A secção de patinagem artística do 
Grupo Nun'Álvares venceu a Taça 

do Minho 2021, ao conquistar o 1º lugar 
na classificação geral do pódio de clubes 
da competição, disputada a 18 e 19 de 
dezembro, em Barcelos.

Mais uma conquista do grupo, de 
forma destacada, com 775,21 pontos no 
somatório das provas de solo dance e 
patinagem livre.  

Recorde-se que o Grupo Nun'Álvares 
foi o anfitrião organizador da Taça 
de Portugal, no início de dezembro. A 
prova-rainha da patinagem realizou-se 
no multiusos de Fafe, onde alcançaram 
o 9º lugar de patinagem livre, entre 53 
equipas, e o 5º lugar em solo dance, de 
entre 13 equipas. "Uma época de fortes 
desafios e que culmina em resultados 
históricos", resumiu o grupo. 

A Associação Desportiva de Fafe 
regressou às vitórias, frente ao 

até então 1º classificado da Liga 3, o SC 
Braga B, em jogo relativo à 13ª jornada 
da competição, disputado no complexo 
Desportivo de Fão. O primeiro golo da 
partida pertenceu aos Justiceiros, num 
remate certeiro de Areias, logo aos seis 
minutos. A equipa da casa viria a chegar 
ao empate, aos 26', mas a AD Fafe voltou a 
colocar-se em vantagem, com golo de João 
Santos, aos 85', garantindo a vitória por 1-2.

Com este resultado, a AD Fafe termina 
o ano de 2021 a subir à 9ª posição da tabela 
classificativa, com 14 pontos, menos onze 
que o agora líder da série, FC Felgueiras.

No final da partida, o treinador dos 
Justiceiros, João Pedro Coelho, mostrou-
se “muito satisfeito pela vitória e pela 
forma como os jogadores se empenharam 

e envolveram no jogo“, o que diz permitir 
encarar a paragem no campeonato “com 
confiança e foco em melhorar a equipa e 
prepará-la para estar mais competitiva”.

“Jogámos provavelmente contra a 
equipa mais forte deste campeonato e 
isso ainda valoriza mais o que foi o nosso 
comportamento. Tínhamos um plano de 
jogo muito bem definido, aquilo que era a 
nossa organização nos vários momentos, e 
os jogadores tiveram um comportamento 
fantástico no seu cumprimento, esperando 
o momento certo para marcar, para 
decidir o jogo, demonstrando maturidade 
e, sobretudo, acreditar no processo e no 
trabalho”, comentou.

O treinador, que assumiu o comando 
da equipa a 8 de dezembro, sublinhou 
nunca ter tido dúvidas do “compromisso 
deste grupo de trabalho”, reconhecendo 

nos jogadores “capacidade para estar a este 
nível e representar o Fafe”.

"Vamos ter dificuldades durante esta 
segunda volta, naturais, mas esta equipa 
vai continuar a crescer, ficar mais forte e 
mais preparada para o futuro“, referiu.

João Pedro Coelho garante que a 
paragem no campeonato será de trabalho, 
para que a equipa conheça as ideias 
do treinador e este o potencial a nível 
individual e coletivo da equipa.“Permite-
nos preparar o próximo jogo, a 7 de janeiro, 
com uma margem muito maior, um 
planeamento muito rigoroso das metas a 
atingir e com este compromisso: trabalhar 
sempre de uma forma muito profissional, 
porque as gentes de Fafe merecem ser 
bem representadas e este clube tem a 
responsabilidade de em todos os jogos lutar 
para ganhar”, concluiu.               NATACHA CUNHA
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NATAÇÃO: MARIA MARTINS (AD FAFE) 
CONQUISTA TÍTULO DE CAMPEÃ ZONAL

"Esta equipa vai continuar a 
crescer, ficar mais forte e 
mais preparada para o futuro". 

D epois de ter garantido a manutenção 
no Campeonato Nacional de clubes 

da 3ª Divisão, a natação da AD Fafe esteve 
com três atletas no Torneio Zonal de 
Juvenis da zona Norte, que decorreu de 17 
a 19 de dezembro, na Piscina Municipal de 
Ponte da Barca. A participação traduziu-se 
na conquista de quatro medalhas: um ouro, 
uma prata e dois bronzes.

Maria João Martins sagrou-se Campeã 
Zonal do Norte na prova de Juvenis B dos 
200m Estilos, com a marca de 2:35:46m.  
Alcançou ainda a prata nos 200m Mariposa.
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António Miguel Costa conquistou o 
3º lugar  do pódio de Juvenis B nos 100m 
Livres  e ainda nos 100m Mariposa. 

A AD Fafe esteve ainda presente no  
Torneio Nadador Completo em infantis, 
que decorreu este fim de semana, na 
Piscina Municipal de Felgueiras. Destaque 
para Guilherme Pereira Novais, com o 3º 
lugar do pódio em Infantis B.

Na competição da Associação de 
Natação do Norte de Portugal estiveram 
209 atletas (121 masculinos e 88 femininos) 
em representação de 18 clubes.    

                             NATACHA CUNHA
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MERCADO DE NATAL ANIMA CENTRO 
DA CIDADE E PROMOVE COMÉRCIO LOCAL

A té 24 de dezembro, o Mercado de 
Natal está de regresso a Fafe para 

animar o centro da cidade, promover 
produtos tradicionais e estimular o co-
mércio local, nesta quadra festiva.

 Esta ano, a iniciativa, que é uma das 
maiores atrações da programação nata-
lícia do concelho, apresenta um conceito 
diferente do habitual. Em vez da tenda,  
o Mercado integra ‘casinhas de madeira’, 
que contam com a presença de vários ex-
positores, em representação de diferentes 
áreas de atividade do concelho. O Merca-
do volta assim a espelhar o que se produz 
em Fafe, expondo produtos tradicionais 
e de comerciantes locais, desde os doces, 
às compotas, vinhos, bombons, produtos 
regionais e artesanato. 

Na abertura do espaço, José Luís Bar-
ros, da Associação Empresarial de Fafe, 
saudou manterem-se de "mãos dadas" 
com o Município, na organização destas 

iniciativas, garantindo que está a ser feito 
"o melhor dentro do que o contexto pandé-
mico permite". "Estamos com esperança 
que as pessoas, com as devidas precauções, 
comprem no comércio local. O espaço está 
agradável, a cidade está bonita e acolhedo-
ra, o que são motivos mais que suficientes 
para procurarem e comprarem no comér-
cio local", defendeu. 

A vereadora da Câmara de Fafe, Paula 
Nogueira, disse juntar-se ao "otimismo e 
empenho da associação empresarial", re-
forçando o apelo para que as pessoas parti-

CENTENAS DE PAIS 
NATAIS DESFILARAM 
 'EM DUAS RODAS'

C entenas de pais natais desfilaram 
‘em duas rodas’, na tarde de sábado, 

trazendo animação, cor e espírito natalício 
ao centro da cidade de Fafe. 

A iniciativa, que integra o programa 
Fafe Cidade Natal, uniu na organização 
os Restauradores da Granja, os Asfalto 
Friends e os Vespistas de Medelo. De mota 
ou bicicleta, foram muitos os que se junta-
ram à iniciativa “Pai Natal em duas rodas”.  

À noite, o Teatro Cinema de Fafe aco-
lheu o espetáculo de dança contemporâ-
nea “Casa Corpo”, interpretado pelos co-
reógrafos e bailarinos Alexandra Fonseca 
e Pedro Carvalho. Para dia 22 está ainda 
reservado um espetáculo de dança pela 
academia ADN, pelas 20h00, com “Um 
Conto de Natal” de Charles Dickens, no 
Pavilhão Multiusos.       NATACHA CUNHA
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cipem, se envolvam nas iniciativas, "ajudem 
os comerciantes e deem vida à cidade". Lem-
brando os condicionamentos pandémicos, 
sublinhou a "articulação positiva" entre o 
município e a associação, feita "de forma 
responsável e com o máximo cuidado". 

"A decoração está muito bonita, o espaço 
acolhedor e envolvente. É o espírito natalício 
na cidade. A expectativa é que as famílias ve-
nham e possam desfrutar", acentuou.

O Mercado de Natal está aberto de 17 
a 24 de dezembro. Nos dias úteis, funciona 
das 17h30 às 19h30. Encerra dia 24, às 13h00.  

                 NATACHA CUNHA


