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ESCUTISMO, 
UMA FERRAMENTA 
EDUCATIVA 
PARA A VIDA

  JOÃO DAVID  

O Escutismo é, nos dias de hoje, o maior 
movimento de juventude e de educação não 
formal no nosso país e no mundo. Para quem 
não o conhece, a sua origem remonta ao ano 
de 1907, em Inglaterra, pela excelente inicia-
tiva, devidamente contextualizada, de Ba-
den-Powell (B.P.). Ele possuía duas grandes 
qualidades que caraterizam um educador, 
como uma profunda compreensão dos “rapa-
zes” e o dom de saber como fazê-los gostar de 
aprender. Colocou em prática conceitos como 
o “aprender fazendo”, o aprender com os pró-
prios erros e o aprender em grupo, em detri-
mento de o fazer como um indivíduo isolado. 
Reconheceu a importância do trabalho per-
severante e de caráter continuado em relação 
aos demais atributos físicos ou inteletuais; a 
importância social da rentabilização dos tem-
pos livres, na realização de tarefas com fins 
construtivos e edificantes; a minimização de 

todas e quaisquer diferenças, de caráter social 
ou económico, através do conhecimento mú-
tuo, pela realização de tarefas e de experiên-
cias comuns, com igualdade de recursos.

Volvidos mais de 100 anos da realização 
do primeiro acampamento, na ilha de Brown-
sea, os seus ideais e o seu método, continuam 
atuais e direcionados às reais necessidades das 
crianças e jovens de hoje.

De um grupo de 22 rapazes, repartidos 
por 4 patrulhas, o Escutismo proliferou pelos 
5 continentes, em 216 países, com mais de 25 
milhões de escuteiros, crescendo e vivendo 
segundo os mesmos ideais do fundador, na 
natureza, seguindo o sistema de patrulhas e a 
educação pela ação.

O Corpo Nacional de Escutas, baseia-se 
no serviço voluntário de adultos, que têm, 
como especial missão, contribuir para a edu-
cação destas crianças e jovens, assentando o 
seu trabalho, num sistema de valores enun-
ciados na Lei e na Promessa escutista, promo-

vendo a edificação de um mundo melhor, em 
que as pessoas se sintam realizadas e desem-
penhem um papel construtivo na sociedade.

Esta ferramenta educativa, alicerça-se em 
três princípios fundamentais que são o dever 
para consigo próprio, para com os outros e 
para com Deus.

Complementa por si só, o papel dos pais e 
da escola, pelas vivências que lhes proporcio-
nam, com uma riqueza incomensurável, es-
timulando e desenvolvendo a sua autonomia, 
pelas respostas que encontram para a maioria 
das dificuldades emergentes, pela relação edu-
cativa com os seus pares e demais intervenien-
tes neste processo dinâmico e estruturado 
e tantas mais razões que poderia elencar, na 
senda da definição da sua verdadeira essência.

Por tudo isto, se os vossos filhos gostam da 
vida ao ar livre e da natureza, porque não fazer 
uma visita a um Agrupamento de Escuteiros, 
sediado na vossa localidade ou nas suas ime-
diações e deixá-los experimentar…

 “ HERÓIS 
DE TODA A ESPÉCIE ” 
NO CENTRO 
EDUCATIVO 
DE MONTELONGO

  MARIA JOSÉ GONÇALVES  

A educação ambiental é um processo per-
manente que permite ao homem e às comuni-
dades tomarem consciência do seu meio, pon-

do em prática os conhecimentos, os valores, as 
competências, a experiência e a determinação 
de cada um, com vista à resolução dos proble-
mas ambientais presentes e futuros.

Numa época em que a proteção da natu-
reza e a defesa do meio ambiente tomam cada 
vez mais importância, assume-se como um 
fator basilar a sensibilização das crianças, dos 
alunos, das famílias e de todos nós para esta 
questão.

A preservação das espécies animais e vege-
tais e a defesa do ambiente é um dever de ci-
dadania participativa e uma responsabilidade 
universal. Pequenos gestos no nosso dia-a-dia 
poderão fazer a diferença, contornando os 
problemas associados às questões ambientais 
que ameaçam, constantemente, a nossa quali-
dade de vida. O envolvimento dos mais novos 
é fundamental e marcante, para que, desde 
cedo possam, assumir uma atitude de com-
promisso na proteção do ambiente, e preser-

vação das espécies mais ameaçadas.
 Norteados por estes princípios, aderimos 

à iniciativa que teve lugar no passado dia 21 
de abril, onde a biodiversidade ganhou novos 
aliados no Centro Educativo de Montelongo, 
no âmbito do projeto «Heróis de toda a Es-
pécie». Foi uma manhã diferente do habitual 
com atividades que tinham por objetivo sensi-
bilizar os alunos para as questões ambientais, 
alertando para a proteção da biodiversidade, 
para a preservação da floresta portuguesa, 
para a conservação das espécies animais e ve-
getais ameaçadas, ou em vias de extinção. 

Peças de teatro alusivas ao lobo Ibérico, 
cegonha preta, águia Bonelli e azevinho, a di-
namização de jogos educativos e a plantação 
no recinto escolar de três espécies vegetais 
ameaçadas, como o sobreiro, azevinho e me-
dronheiro, foram atividades que despertaram 
bastante interesse nos alunos, que se compro-
meteram a tornar-se «Heróis de toda a Espé-

cie».
A lição foi bem aprendida pelos nossos 

alunos que se comprometeram a transmitir 
a mensagem a todos os familiares e amigos 
sobre a importância da biodiversidade, e a pre-
servar o ambiente e as espécies animais e vege-
tais. «Heróis de toda a Espécie» é, efetivamen-
te, um projeto lúdico, interativo e com uma 
dimensão pedagógica de excelente qualidade, 
promovido pela REN – Redes Energéticas Na-
cionais, em parceria com a Câmara Municipal 
de Fafe e com o apoio da Quercus.

Se queremos ser uma sociedade capaz, seja 
em que área for, temos que investir na educa-
ção, na formação dos jovens que são a chave 
para a mudança e, estamos a dar um passo 
crucial, em direção aos inúmeros benefícios 
para todos e para o Mundo.

Uma palavra de apreço e gratidão para 
todos e á Câmara Municipal de Fafe pela feliz 
iniciativa em prol dos nossos alunos.

“A criança quer estar a fazer coisas; por isso, 
encorajai-a a fazê-las na direção correta, e dei-
xai-a fazê-las à sua maneira. Deixai-a cometer os 
seus erros; é por meio destes que ela ganha expe-
riência.”  Baden-Powell

 EDITORIAL 

Ouvem-se por aí sussurros, em sentido crítico, mais ou 
menos bem-intencionados, sobre a estratégia que o Muni-
cípio de Fafe tem perfilhado neste mandato na promoção 
de eventos.

Pouco habituados à notoriedade dos holofotes, uns 
tantos mostram-se surpreendidos, incomodados até, não 
se sabe se pelo sucesso alcançado, se por intuírem o quão 
corresponsáveis foram por anos em que um concelho com 
tantos atributos se escondeu entre os seus muros, enquanto 
outros se iam evidenciando no país das notícias.

Não obstante, questiona-se os custos que implicam tal 
aposta, traduzida numa presença frequente nos mais im-
portantes meios de comunicação social, por boas razões, e 
não pelas tragédias que enchem as páginas de alguns perió-
dicos reféns das audiências!

Numa sociedade que se deseja transparente, os cidadãos 
têm direito de saber como e em que circunstâncias os deci-
sores públicos estão a aplicar os impostos cobrados.

O investimento realizado deve ser explicado e quantifi-
cado.

Feito isso, impõe-se uma avaliação da aposta no plano 

qualitativo, para aferir o retorno efetivo e se justifica manter 
ou ajustar a estratégia. 

Não acontece só em Fafe, mas é comum nos concelhos 
de pequena ou média dimensão, muitos dos seus habitan-
tes, de hábitos conservadores, perderem tempo a olhar para 
o seu  "quintal", com uma apreciação distorcida pelo des-
conhecimento do que se passa extramuros e da matéria de 
facto.

Do alto da Arcada, permitam-me a expressão, digere-se 
e comenta-se, obedecendo ao senso comum ou à simpatia 
partidária. Às tantas, por isso, as conclusões nem sempre são 
de boa-fé, antes porém, com o interesse que se quer alcançar, 
seja de índole pessoal, político ou profissional.

A experiência pessoal e profissional permite-me concluir 
que a aposta atual de Fafe faz todo o sentido, no contexto 
atual em que a notoriedade de cada território é fundamen-
tal para alicerçar e consolidar uma imagem que se deseja de 
sucesso. Ao vincar, pelos canais mediáticos, a aposta em al-
guns dos seus recursos endógenos, sejam materiais ou ima-
teriais, o concelho procura alcançar um lugar ao sol, com 
vários objetivos, desde logo a notoriedade, mas também a 
promoção e divulgação dos seus usos e costumes vertidos 
numa cultura tão plural e ancestral, que deve orgulhar os 
fafenses.

Se há arte e engenho de saber granjear a atenção dos 
OCS para eventos de vária ordem, sejam desportivos, cultu-
rais, sociais ou gastronómicos, apesar de acontecerem num 
concelho do interior, porque não, em última instância, dar 
o benefício da dúvida, na constatação de que os resultados 
estão a aparecer e outros hão de surgir com a continuidade 
de uma estratégia coerente.

Os mentores e protagonistas da estratégia não "desco-
briram a pólvora", mas têm o mérito, conscientes do quão 
importante é comunicar no tempo certo e na medida certa, 
de promoverem em Fafe um receituário testado com êxito 
noutras paragens, mas ajustado à idiossincrasia local.

Ao fazê-lo, ajudam a conferir a Fafe uma notoriedade 
apreciada noutras paragens, como felizmente já se observa, 
e avaliando o valor económico implícito a tantos minutos 
nos écrans televisivos, na telefonia ou nos jornais.

É um convite persuasivo ao país e ao mundo para nos 
conhecerem melhor. E esse é o mais palpável dos resultados 
que se pretende alcançar, que se junta a outro, tão nosso, tão 
legítimo, que se chama autoestima. A autoestima dos fa-
fenses que, bairrismos bacocos à parte, se orgulham na sua 
forma de ser, de estar e de falar. Por isso, creio sinceramente, 
vale a pena trilhar este caminho!

  ARMINDO MENDES  
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FAFE 
CELEBRARAM 126º ANIVERSÁRIO

Os Bombeiros Voluntários de Fafe completaram 
126 anos de existência no dia 19 de abril, mas as 
celebrações da associação que “permanece fir-

me e fiel à sua primeira missão: proteger a vida e os bens 

dos habitantes do concelho de Fafe”, estenderam-se pelo 
fim-de-semana.

O ponto alto das comemorações foi no domingo, 24 
de abril, com um conjunto de cerimónias tradicionais. À 
formatura geral, logo pela manhã, seguiu-se a romagem 
aos cemitérios de Silvares S. Clemente, Moreira do Rei e 
Fafe, e a celebração da eucaristia. Este foi um momento 

  NATACHA CUNHA  

simbólico de lembrança de todos aqueles que já parti-
ram e a celebração de todos os que ainda continuam o 
seu valioso trabalho. 

As cerimónias protocolares seguiram com a imposi-
ção de medalhas a vários elementos do corpo de bom-
beiros, ingresso de estagiários no corpo ativo e bênção 
de novas viaturas. 

Destaque para a maior e melhor operacionalidade 
proporcionada por duas novas viaturas – uma ambu-
lância de transporte de doentes não urgentes e uma via-
tura de comando oferecida pelo Intermarché de Fafe – e 
o recente restauro de duas viaturas pesadas para comba-
te a incêndios florestais. 

Entre os convidados, marcou presença a secretária 
de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel 
Oneto, que elogiou a vitalidade da associação, que pres-
ta um bom serviço à comunidade e a todos os fafenses.

As comemorações do aniversário terminam no sá-
bado, 30 de abril, com o IXº Encontro Inter-Bombeiros 
de Orientação Pedestre em Fafe e IIIº Encontro Inter-

-Bombeiros de Orientação Pedestre para Cadetes, que 
pretendem proporcionar um momento de convívio com 
as paisagens fafenses como pano de fundo.

Neste aniversário, a Associação de Bombeiros Vo-
luntários de Fafe deixa uma mensagem: “Estes 126 anos 
só foram possíveis porque muitos se associaram a esta 
casa e causa, fazendo com que seja possível continuar o 
centenário trabalho em prol da população. A todos os 
sócios, benfeitores, bombeiros e dirigentes um sincero 
agradecimento, já que sem eles não era possível fazer 
história”.
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O s Bombeiros Voluntários de Fafe receberam um 
novo carro de comando tático, veículooferecido 
pelo Intermarché de Fafe, e que passará a integrar 

o parque de viaturas dos bombeiros, dotando-os de uma 
maior operacionalidade. 

O presidente dos Bombeiros Voluntários de Fafe, 
Pedro Frazão, mostrou-se agradecido com a oferta, que 
veio suprir uma necessidade da associação. 

“Esta não é a primeira vez que o Intermarché respon-

de a uma solicitação nossa. Aliás, penso que este é já o 
terceiro carro em que contribuem para a sua aquisição, 
para além de anualmente dizerem sempre presente a to-
das as nossas iniciativas. Estamos muito satisfeitos com 
isso”, disse ao EXPRESSO DE FAFE.

Raúl Correia, proprietário do Intermarché de Fafe, 
espera que esta nova viatura permita à equipa dos bom-
beiros “ser mais apta e chegar mais rápido”. 

“Gostamos de apoiar estas causas, principalmente 
os bombeiros. Eles necessitam de muito apoio, porque 
também há muitas pessoas que precisam deles e eles 
estão sempre presentes quando é necessário”, salientou. 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Fafe completou 126 anos no dia 19 de abril.

INTERMARCHÉ OFERECE VIATURA 
AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FAFE

  NATACHA CUNHA  

  ARMINDO MENDES  
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MUNICÍPIO DE FAFE
EDITAL

DOUTOR RAUL JORGE FERNANDES DA CUNHA, LICENCIADO EM 
MEDICINA E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE:

TORNA PÚBLICO, no uso da competência delegada, por deliberação da 
Câmara tomada em reunião realizada em 2013-11-08 e, em cumprimento 
das disposições conjugadas na alínea rr), do n.º1, do artigo 33º, e n.º1, do 
artigo 56º, ambos do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que a 
partir do dia 02 de maio de 2016, o estacionamento existente e atualmen-
te livre passará a estacionamento de duração limitada, com controlo por 
parcómetros, nas seguintes ruas:

- Travessa Dr. Maximino de Matos – 1 parcómetro colocado do lado di-
reito no sentido Poente-Nascente;

- Rua do Luxemburgo – 1 parcómetro colocado do lado esquerdo no 
sentido Sul-Norte;

- Paraça das Comunidades – 1 parcómetro colocado no topo da rua.

Para os devidos efeitos se publica este EDITAL e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.

PAÇOS DO CONCELHO DE FAFE, VINTE DE ABRIL DE DOIS MIL E DE-
ZASSEIS.

O Presidente da Câmara,

(Raul Cunha, Dr)

PUB

CICLO DE CANTAUTORES REGRESSA A FAFE

O projeto “48/20 – Ciclo de Cantautores” está de 
volta a Fafe, com um conjunto de cinco concer-
tos na Sala Manoel de Oliveira, no Teatro Ci-

nema. 
A apresentação pública aconteceu no dia 28 de abril, 

com a visualização de um excerto do documentário do 

videógrafo Diogo V. Machado e o concerto da cantauto-
ra britânica Kristin McLement, que apresentou o álbum 
“The Wild Grips”. 

A iniciativa vai já na segunda edição e debruça-se 
sobre a dinâmica autoral do “singersongwriter”, aquele 
que canta e toca as suas próprias composições. 

Nesta primeira fase de concertos estarão ainda o di-
namarquês “Il tempo gigante”, a dupla Márcia e Samuel 
Úria, num concerto inédito, B. Fachada e Éme e a dupla 
de cantautoras brasileiras Bárbara Eugénia e Andreia 

  NATACHA CUNHA  

Sandy Kilpatrick

Dias. Estão ainda previstos, para depois do verão, mais 
residências artísticas e mais concertos.

O vereador da Cultura da Câmara Municipal de Fafe, 
Pompeu Martins, realça a importância destes eventos 
para a “crescente diversificação cultural que a autarquia 
se tem esforçado por promover juntos dos fafenses”. 

“É um evento que mobiliza especialmente os jovens, 
com nomes importantes do panorama nacional e até in-
ternacional, com convidados de outros países, que traz 
uma dinâmica cultural especial a Fafe”, salientou.
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SOLICITADORES E AGENTES DE EXECUÇÃO 
DENUNCIAM CONCORRÊNCIA DESLEAL

EXPRESSO DE FAFE: Em setembro do ano passado 
a Câmara dos Solicitadores transformou-se na Ordem 
dos Solicitadores e Agentes de Execução. O que mudou?

AVELINO RIBEIRO: Internamente não houve gran-
des alterações, houve em termos estatutários, que são 
substancialmente diferentes. Existe a figura do Basto-
nário e passa a haver órgãos nacionais, regionais e lo-
cais, do qual faz parte o delegado concelhio. A organi-
zação está agora está mais repartida. Passa a haver, por 
exemplo, a assembleia distrital, formada por todos os 
solicitadores do distrito. Nós aqui temos um peso muito 
grande porque somos a terceira maior do país, com 330 
solicitadores. 

Delegado Concelhio da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, Avelino Ribeiro

  NATACHA CUNHA  

EF: Considera esta transformação positiva? 
AR: Foi positivo, até tardou. Para as pessoas pode 

não ter muita reflexão, mas para a profissão tem bastan-
te. Antigamente tinha necessidade de usar o concelho 
regional do Porto para tratar de uma coisa que agora 
posso tratar em Braga. Alterou bastante em termos or-
gânicos, mas para as pessoas não. O que nós hoje faze-
mos é o mesmo que fazíamos. 

EF: O que faz um solicitador? Quais são as suas prin-
cipais funções? 

AR: O solicitador é um jurista, uma pessoa tecnica-
mente preparada, que é um mandatário por excelência. 
Ele pode fazer escrituras, constituir sociedade, alterar 
pactos sociais, elaborar procurações, reconhecer assina-
turas, entre outras. Pode inclusivamente ser mandatá-
rio em ações junto dos tribunais. 

EF: Qual é maior problema que enfrentam atual-
mente? 

AR: Diariamente, ou quase diariamente, ouço os 
meus colegas, que é uma das minhas funções enquan-
to delegado concelhio, e eles queixam-se de concorrên-
cia desleal. É uma concorrência que muitas vezes roça 
mesmo o crime. A Lei 49 de 2004 define o que são os 
atos dos advogados e dos solicitadores, mas nós vemos 
diariamente nas repartições públicas pessoas a tratar de 
coisas para as quais não têm competência. Aqui em Fafe 
é muito comum. São pessoas que praticam aquilo que 
nós chamamos de procuradoria ilícita. 

EF: Como é que a procuradoria ilícita se manifesta 
na prática?

AR: Acontece, por exemplo, com “cangalheiros”. Eu 
costumo dizer, na brincadeira, que aqui em Fafe, quase 
sempre que há um funeral há um crime. O “cangalheiro” 
habitualmente vai junto das pessoas e diz que tem uma 
pessoa amiga que trata dos assuntos das finanças e das 
propriedades. Usando um paralelismo, quando há cor-
rupção há sempre dois sujeitos: o ativo e o passivo. Aqui 
também. Quando este “cangalheiro” diz que tem uma 
pessoa, há essas pessoas que fazem os trabalhos sem te-
rem competência. Ora, isto é crime. Acontece aqui em 
Fafe, diariamente, e com o beneplácito da maior parte 
das instituições. 

EF: Essas instituições identificam e registam quem 
trata de um determinado assunto? O nome dessas pes-
soas, não habilitadas, está lá registado?

AR: Se não está, devia estar. O que é facto é que eu 
e os meus colegas vemos. São queixas que temos a nível 
nacional, distrital e local. Se for aqui às conservatórias, 
à câmara e até nas finanças, vê imobiliárias a tratar de 
assuntos para os quais não estão habilitadas. Quem 
diz imobiliárias, diz companhias de seguro. Ainda no 
dia que tomei posse, estava nas finanças e qual não é o 
meu espanto quando entrou uma senhora, que trabalha 
numa seguradora, com cerca de 200 impressos de IRS. 
Eu perguntei, na brincadeira, se era gestora de negócios, 
porque com 200 impressos tem de ser um profissional.

O delegado da Ordem dos Solicitadores e Agentes 
de Execução da concelhia de Fafe, Avelino Ribeiro, 
disse, em entrevista ao EXPRESSO DE FAFE, re-

ceber quase diariamente queixas de concorrência desleal. .
Avelino Ribeiro, que tomou posse em março, falou-

-nos da nova Ordem, das suas funções e do maior pro-
blema que enfrenta: a procuradoria ilícita. Esclareceu 
ainda o papel do solicitador, deixando alguns conselhos 
e alertas aos cidadãos fafenses.
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RAUL CUNHA NÃO ACREDITA NA INTERRUPÇÃO 
DAS OBRAS DO NOVO QUARTEL DA GNR

no processo de interrupção de obras, anunciado pela Mi-
nistra da Administração Interna.

O autarca adiantou que tudo fará para preservar e 
concluir as obras em curso.

Segundo o Diário de Notícias, a ministra da Admi-

nistração Interna, Constança Urbano de Sousa, adian-
tou que estão "34 instalações policiais" em risco de não 
terminarem as obras de requalificação.

As obras no novo posto territorial da GNR de Fafe 
iniciaram-se em 2014, apresentando um atraso significa-
tivo no processo da requalificação.

A confirmarem-se as declarações a ministra, este 
poderá vir a significar um novo impasse à conclusão das 
obras das novas instalações.

Constança Urbano de Sousa diz não haver dinheiro 
para fazer as intervenções e criticou, segundo o DN, a 
previsão que o governo anterior, PSD/CDS-PP, fez ao “or-
çar por baixo” o valor que cobre o processo.

Na notícia do DN, a ministra refere ainda que estão 
48 protocolos assinados com as autarquias do continente 
e ilhas, cujas verbas destinadas para estes protocolos ul-
trapassam o montante estipulado pelos anteriores gover-
nantes de 35,9 milhões.

O Ministério da Administração Interna (MAI) irá 
suspender as obras que estariam em curso e promete 
uma nova avaliação, adianta ainda o DN.

Contactado pelo EXPRESSO DE FAFE, o comandan-
te da GNR de Fafe, Isolino Amaro, disse ser "lamentável" 
o possível atraso das obras, mas não quis prestar mais 
declarações sobre a situação.

EF: O que tem feito para combater esta concorrên-
cia desleal?

AR: Da nossa parte não há nenhuma atitude perse-
cutória. Não andamos a perseguir ninguém, nem nos 
compete isso, mas vamos atuar. Já tem vindo a ser de-
senvolvido algum trabalho, mas na hora “h” é complica-
do. Por exemplo, a Ordem dos Advogados, em outubro 
do ano passado, fez aqui uma formação sobre procura-
doria ilícita. Convidou todas as pessoas que quisessem 
estar, desde o tribunal ao chefe das finanças. Sabe quem 
é que apareceu? Ninguém.

EF: Este problema já o fez mover alguma participa-
ção aqui em Fafe?

AR: Fiz três participações à Secção Regional Deon-
tológica, que é onde são feitos os processos de âmbito 
disciplinar, desde março de 2014 até finais de 2015. Des-
sas, uma foi enviada para tribunal por indício de crime. 
Outra situação está neste momento em tribunal. É o de 
uma colega que eventualmente terá saído do país e que 
deixou alguém amigo ou familiar a trabalhar em nome 
dela. A terceira situação é a de uma seguradora que dizia 
tratar de legalização de automóveis, registos e escrituras. 
Como estava identificado o nome da pessoa, remeti e foi 
instaurado processo disciplinar. 

EF: Quais são as suas principais funções enquanto 
delegado concelhio?

AR: Primeiro é representar a ordem no meu conse-
lho. Depois, qualquer situação que colida com a nossa 
profissão estou incumbido de resolver. Vou cumprir o 
meu mandato e se tiver que arranjar inimizades no exer-
cício da minha função, vou fazê-lo. Ainda assim, procu-
ro ter uma cultura dissuasora e resolver os assuntos a 
conversar, sem ter de recorrer a participações. Ainda há 

dias, uma imobiliária aqui em Fafe colocou na montra 
que fazia registos e escrituras, isto a 50 metros de um 
solicitador. Telefonei ao gerente e passado uma hora foi 
removida a informação da montra.

EF: Acha que as pessoas estão bem informadas em 
questões de justiça?

AR: Em parte sim, mas infelizmente a sociedade 
preocupa-se, por vezes, com coisas que são completa-
mente laterais. Algumas pessoas são capazes de saber a 
equipa do Sporting de há 34 anos, mas não saber uma 
coisa essencial. Nós estamos aqui para dar o nosso con-
tributo. O lema do solicitador é “o solicitador resolve”, 
mas para nós resolvermos temos de ter conhecimento 
das situações em concreto.

EF: Que conselho daria aos fafenses?
AR: Quando tiverem um problema que envolva le-

gislação, dirijam-se a um solicitador ou a um advogado, 
porque é ele que sabe aconselhar. As pessoas devem ter 
sempre uma cultura preventiva. Quando uma pessoa 
está doente deve ir ao médico e só depois à farmácia. 
Nós somos os médicos das leis. Sabemos perante uma 
situação como atuar. O facto de entregarem as coi-
sas àquele indivíduo, que se ofereceu voluntariamente, 
muitas vezes resulta num problema maior. Vão conti-
nuar com o problema que tinham e vão arranjar outro. 
Vêm-nos parar aqui coisas mal feitas e nós temos de 
andar, como um carpinteiro, a fazer um restauro num 
móvel mal feito. Como hoje existem os cheques dentis-
tas para as crianças, acho que o cidadão no primeiro dia 
de cada ano devia ter um cheque jurídico. Uns vales que 
permitissem durante o ano ir a um advogado ou a um 
solicitador quando tivessem um problema.

Opresidente da Câmara de Fafe, Raul Cunha, disse 
ao EXPRESSO DE FAFE não acreditar que as no-
vas instalações da GNR de Fafe estejam incluídas 

  RITA PEIXOTO  
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DISCURSOS DO DIA DA LIBERDADE 
ENALTECERAM CONQUISTAS DE ABRIL

Em Dia da Liberdade, os discursos da sessão solene 
dedicada à efeméride, que decorreu no Teatro-Ci-
nema de Fafe, foram dedicados à exaltação dos 

valores de Abril e ao reconhecimento daqueles que tor-
naram a revolução possível.

A abrir a sessão esteve Laurentino Dias, presidente 
da Assembleia Municipal, que realçou o reconhecimen-
to que os fafenses têm “pela coragem dos militares ao 
derrubar o regime político de então e entregar o país aos 
portugueses”. 

Apesar destes 42 anos de democracia e liberdade re-
presentarem “um salto brutal de desenvolvimento”, sa-
lientou a necessidade de “cada um de nós continuar a 

Sessão solene dedicada ao 25 de Abril

  NATACHA CUNHA  fazer o seu trabalho, mesmo quando a realidade ao lado 
nos desanime”. 

Os representantes dos partidos políticos com assen-
to na Assembleia Municipal também tomaram a pala-
vra para enaltecer as conquistas de Abril. 

Alexandre Leite, da CDU, salientou o mérito do 25 
de Abril em “mostrar que é possível que o povo tome nas 
suas mãos o leme do futuro”. 

“A porta que Abril abriu tem estado a ser empurrada 
ao longo dos anos. De um lado os que a querem fechar, 
empurrando-a para a direita, e do outro os que a querem 
manter aberta e abri-la ainda mais, fazendo força para a 
esquerda. A Constituição é a pedra que impede que se 
feche a porta. É defendendo as conquistas do 25 de Abril 
que se faz justiça”, referiu. 

“Esta é a madrugada que eu esperava / O dia inicial 
inteiro e limpo / Onde emergimos da noite e do silêncio 
/ E livres habitamos a substância do tempo”. José Ma-
nuel Domingues, dos Independentes por Fafe, recitou o 
poema de Sophia de Mello Breyner Andresen, lembran-
do que “temos de reconhecer a coragem dos militares 
que deram força aos inúmeros poemas e canções de in-
tervenção”.

Em nome do PSD discursou Jorge Adélio Costa, cujo 
foco foi para a “necessidade de se cumprir Abril”, ques-
tionando a audiência: “Vivemos numa democracia real 
quando os jovens não conseguem sair de casa dos pais 
antes dos 30 anos? Quando temos tão miseráveis condi-
ções para os nossos idosos? Vivemos efetivamente numa 
democracia, mas temos dado passos errados”. “Não po-
dem contar connosco para terminar em marasmo o que 
se iniciou em esperança”, firmou.

Armindo Fernandes, do PS, procurou resgatar “das 
brumas da memória os acontecimentos do 25 de Abril, 
feitos por homens de uma coragem única”, lembrando a 
firmeza de Salgueiro Maia, frente a um canhão à espera 
que atirassem sobre ele. “O disparo não veio e a revo-
lução ganhou”, relembrou, alertando ainda para o que 
ficou por cumprir. “Dos 3 D’s, descolonização, desenvol-
vimento e democracia, falta cumprir-se desenvolvimen-

to. Cabe aos políticos proporcioná-lo e garantir que é 
harmonioso”, disse.

O Coronel Manuel Paiva Bastos, da Associação 25 de 
Abril, agradeceu a homenagem prestada neste dia. 

“O 25 de Abril resultou de uma massa de pessoas que 
decidiram tomar a Revolução nas suas mãos. Temos 
hoje um Portugal mais justo e mais solidário. Estamos 
melhor, mas podíamos estar muito melhor. Fazemos 
votos para que a atual solução governativa frutifique e 
nos permita construir um Portugal mais democrático 
ainda.”

Raul Cunha fechou a sessão solene acentuando fazer 
“cada vez mais sentido comemorar esta data, sobretudo 
numa altura caracterizada por uma crise de valores que 
é, frequentemente, a causa da crise política e económi-
ca”. 

“Em Fafe, lutamos contra esta crise de valores e por 
isso trouxemos a discussão deste tema ao concelho, com 
o Terra Justa, que tem colocado os olhos do país em Fafe, 
o que nos abre portas e cria oportunidades”, disse frisan-
do que “velhos do restelo sempre os haverá”. Terminou 
com um “apelo transversal aos agentes políticos e comu-
nidade fafense: que os valores de Abril estejam sempre 
presentes, ontem, hoje e amanhã.”  

JÁ DISPONÍVEL 
A APLICAÇÃO 

PARA ANDROID DO 
EXPRESSO DE FAFE 

NA APP STORE

PUB
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ENTREGA DE PRÉMIOS DE HISTÓRIA LOCAL E DR. MAXIMINO 
DE MATOS MARCOU CELEBRAÇÃO DO 25 DE ABRIL

Asessão solene do 25 de Abril, no Teatro Teatro-Cine-
ma de Fafe, foi o momento escolhido para a entrega 
dos prémios de História Local e Dr. Maximino de 

Matos. 
O Prémio de História Local, promovido pela Câ-

mara Municipal de Fafe e que vai já na décima quarta 
edição, foi entregue à fafense Ana Isabel Freitas Teixeira, 
pelo texto “Requalificação do Palacete Manuel Rodri-
gues Alves: Re-Integração do Palacete no Quotidiano 
da Cidade”. 

Para o júri, composto por Artur Ferreira Coimbra, 
chefe da Divisão de Cultura, Desporto e Juventude da 
Câmara Municipal de Fafe, João Carlos Pascoinho, do-
cente do Instituto de Estudos Superiores de Fafe e Artur 
Magalhães Leite, historiador, o trabalho da mestre em 
arquitetura é “de elevada qualidade, com uma aborda-
gem original a um dos palacetes menos conhecidos do 
património edificado da cidade de Fafe, assumindo-se 
como um contributo notório para o estudo da História 
fafense”. 

O júri decidiu ainda distinguir, com uma menção 
honrosa, João Nuno Machado, vencedor da edição an-

FAFE CELEBRA A LIBERDADE COM ORAÇÃO PELA PAZ

homenagem aos combatentes da Guerra Colonial, na 
Avenida do Brasil, junto ao monumento dedicado aos 
militares.

O Sheik David Munir, líder da Mesquita Islâmica 
Central de Lisboa, recitou em árabe o primeiro capítulo 
do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. 

“É o que usamos quando queremos recordar os en-
tes queridos que já não estão entre nós”, esclareceu aos 
presentes.

O padre Pedro Daniel, da Igreja Católica de Fafe, sa-
lientou a importância dos valores universais da Huma-
nidade, lembrando que “não são uma verdade adquirida 
e, por isso, a liberdade continua a ser uma luta”. 

A cerimónia, presidida pelo presidente da Câmara 
Municipal, Raul Cunha, contou com a presença do exe-
cutivo da Câmara Municipal, presidente da Assembleia 
Municipal, representante da Associação 25 de Abril, pre-
sidente da Delegação de Fafe da Associação Portuguesa 
dos Veteranos de Guerra e representante do Centro de 
Trabalho de Fafe dos Rangers, para além das individua-
lidades ligadas à religião.

Para o município de Fafe, esta atividade ganha par-
ticular relevo na cidade onde recentemente decorreu o 
evento “Terra Justa”, que pôs em discussão as maiores 
problemáticas mundiais e nacionais que marcam os va-
lores da Humanidade. 

“Juntos ganhamos força e é essa a mensagem que 
queremos transmitir. Tem de haver, acima de tudo, res-
peito pelas diversas religiões e pelas diferenças que ca-
racterizam uma sociedade e a enriquecem até”, esclare-
ce Raul Cunha.

As comemorações do 42º aniversário do 25 de Abril 
prosseguiram com uma sessão solene, no Teatro Cine-
ma de Fafe.

 NATACHA CUNHA 

terior, pelo trabalho “Arquitetura religiosa medieval no 
concelho de Fafe: os templos e o povoamento”, que ana-
lisa comparativamente dez templos religiosos do conce-
lho, nos quais se identificam elementos típicos do estilo 
românico.

O prémio Dr. Maximino de Matos, que pretende 
galardoar anualmente o aluno do concelho com melhor 
classificação no mestrado em medicina, foi para Igor 
Renato Soares da Costa.

Na sessão solene foram ainda entregues medalhas e 
diplomas de reconhecimento a alguns funcionários da 
autarquia.

O 25 de Abril em Fafe ficou marcado por uma oração 
pela paz, um acontecimento inédito no concelho, 
que pôs lado a lado a Comunidade Islâmica e a 

Igreja Católica. 
A oração decorreu em sequência da cerimónia de 

 NATACHA CUNHA 
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PUB

MAIS DE 50 ALUNOS FORAM JOVENS MUNÍCIPES POR UM DIA 

O Auditório Municipal de Fafe recebeu, no dia 22, 
mais de 50 alunos do concelho, para a XVI As-
sembleia de Jovens Munícipes. 

A iniciativa marcou o início das comemorações do 25 
de Abril e contou com representantes de todos os agru-
pamentos escolares e da Associação Cultural e Recreati-
va de Fornelos. 

Para o presidente da Câmara de Fafe, Raúl Cunha, 
esta é uma iniciativa “muito interessante porque contri-
bui para educar na cidadania e na vivência da política 
autárquica dos jovens, que são o futuro deste concelho, 
simulando uma assembleia municipal efetiva”, disse ao 

XVI Assembleia de Jovens Munícipes

 NATACHA CUNHA  EXPRESSO DE FAFE.
As intervenções iniciais dos jovens munícipes abor-

daram o 25 de Abril como conquista de liberdade e de-
mocracia, a atual crise dos refugiados, a multiculturali-
dade e a inserção social de minorias. 

Sob a presidência de Manuel Barros, diretor Regional 
do Norte do Instituto Português do Desporto e Juven-
tude, os jovens tiverem a oportunidade de questionar o 
presidente da Câmara Municipal e os vereadores Helena 
Lemos, Vítor Moreira, Pompeu Martins e José Baptista. 

As principais preocupações dos alunos foram para 
temas tão diversos como a cultura, a educação, as obras 
municipais, o emprego jovem, a ação social e a proteção 
animal. Os vereadores salientaram alguns dos trabalhos 
que têm vindo a serem desenvolvidos e aqueles que pre-

tendem ainda pôr em prática.
Destaque nas obras municipais, para a requalifica-

ção do Bairro da Cumieira, que Raúl Cunha considera 
“prioritária”, ainda que em cima da mesa esteja também 
a possibilidade de construção de uma nova piscina mu-
nicipal e a requalificação das Escolas Secundária e Pro-
fessor Carlos Teixeira. 

Os alunos mostraram-se atentos à política atual, 
numa sessão em que um dos jovens questionou Raúl 
Cunha sobre uma possível recandidatura. 

“Antes de mais é preciso que o PS queira. Se quiser, é 
preciso eu avaliar se há condições de trabalho. A minha 
vontade de ajudar é igual à que existiu há três anos”, res-
pondeu.

No final da sessão, o presidente da Câmara de Fafe 
salientou a importância desta assembleia não só para os 
alunos, mas também para os autarcas. 

“Nós ouvimos aqui coisas muito importantes e até 
alertas para algumas situações que se verificam e que 
não eram do nosso conhecimento. Ficamos a saber ago-
ra, aqui, e vamos ajudar a intervir”, garantiu.

Pompeu Martins, vereador da Educação, fez um ba-
lanço positivo da iniciativa, em que os jovens “deram 
provas de um grande interesse pela cidadania”. 

“É muito bom perceber que os jovens aparecem por 
cá e vêm falar connosco, vêm-nos desafiar, trazer suges-
tões e querer saber coisas que provavelmente ainda não 
sabem”, sustentou. 

Os alunos saíram satisfeitos e esclarecidos da sessão, 
que uma das oradoras, Mariana Marinho, da Escola Bá-
sica de Silvares, classificou de “bastante interessante e 
explícita”. 
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FAFE HOMENAGEOU MARIA BARROSO 
ATRIBUINDO O SEU NOME A UM JARDIM DE ROSAS 

Jardim de rosas Maria Barroso

  ARMINDO MENDES   

Maria Barroso, mulher do antigo Presidente 
Mário Soares, foi evocada em Fafe, com a atri-
buição do seu nome a um jardim de rosas, ce-

rimónia à qual assistiu a filha Isabel Soares.
“Vejo com esta homenagem com a maior emoção. 

Foi algo que nos tocou muito. Falo pelo meu irmão, por 
mim, pelo meu pai e por toda a família”, afirmou Isabel 
Soares, presidente da Fundação Pro Dignitate.

Aquela cerimónia, no parque da cidade, foi o primei-
ro momento da segunda edição do “Terra Justa”, even-
to internacional que, em abril do ano passado, contou 
com a participação de Maria Barroso, que apadrinhou 
o evento.

Isabel Soares recordou, emocionada, aquele momen-
to vivido pela mãe, em Fafe, em 2015:

“Ela teve uma felicidade imensa na homenagem que 
lhe foi prestada. Ela achava sempre que era uma pessoa 
que não merecia a homenagem e que era uma simples 
cidadã”.

“Ela foi um ser extraordinariamente luminoso. É 
uma homenagem justíssima que ela fique aqui perpe-
tuada e Fafe”, afirmou Isabel Soares, em declarações aos 
jornalistas.

No jardim, situado no parque da cidade, onde pre-
dominam as rosas amarelas, a flor preferida de Maria 
Barroso, foi colocada uma placa a perpetuar o momento. 
No relvado foram colocadas caixas em catrão com ima-
gens e frases evocativas da mulher do antigo Presidente 

Mario Soares, que morreu em julho de 2015
Também o presidente da Câmara de Fafe, Raul 

Cunha, recordou, emocionado, a presença de Maria 
Barroso na edição do Terra Justa do ano passado.

“Tivemos o privilégio e a honra de ter a Dra. Maria 
Barroso connosco e desfrutar do seu convívio, dinâmica, 
visão e carinho”, disse o autarca, prosseguindo: “acredi-
tamos que as pessoas só desaparecem quando não há 
ninguém que se lembre delas”.

Por isso, acrescentou, Maria Barroso tem “a sua me-
mória perpetuada em Fafe com um jardim de rosas”.

No mesmo dia, foi inaugurada por Isabel Soares a 
arte pública que enriquece o evento, espalhada pelas 
ruas de Fafe.

A presidente da Fundação Pro Dignitate assinalou a 
abertura de um túnel com cerca de 24 metros de exten-
são, no centro da cidade, alusivo ao tema dos refugiados, 
com inúmeros objetos e inscrições que convidam à re-
flexão dos visitantes.

O evento “Terra Justa - Encontro Internacional de 
Causas e Valores da Humanidade”, decorreu até ao dia 
09.

Este ano o tema central teve a ver com os refugiados 
e imigrantes, a cultura como valor e os direitos huma-
nos em tempo de conflito.

No dia 08, foi homenageado António Guterres, que 
foi, até dezembro de 2015 o alto-comissário das Nações 
Unidas para os Refugiados.

ENFERMEIRAS PARAQUEDISTAS HOMENAGEADAS EM FAFE 
EXALTARAM PAPEL DA MULHER NOS QUARTÉIS

E acrescentou: "Para nós foi bom ver que, à nossa ima-
gem, os homens perceberam que as mulheres podiam ser 
muito úteis dentro das forças armadas".

O corpo de Enfermeiras Paraquedistas foi criado em 
1961, integrado na Força Aérea Portuguesa. Durante 14 
anos, 46 mulheres portuguesas estiveram diretamente 
envolvidas na guerra do Ultramar, em inúmeras missões 
de recuperação e evacuação de feridos do campo de bata-
lha, em cenários como Angola, Guiné-Bissau e Moçam-
bique.

Em declarações à Lusa, depois de ter assistido, acom-
panhada do presidente da Câmara, Raul Cunha, ao sal-
to de vários militares paraquedistas, da equipa "Falcões 

Negros", no âmbito do evento internacional "Terra Justa", 
que está a decorrer em Fafe, a enfermeira falou da "feli-
cidade e honra" que sentia pela homenagem que foi pre-
parada.

"Sentimos um espanto sobre o evento em si, porque 
revela uma grande capacidade logística e de organização, 
e recebeu-nos de uma forma espantosa. Claro que senti-
mos o nosso coração muito alegre e feliz".

Os paraquedistas que saltaram sobre Fafe, para 
aterrar numa das praças da cidade, trouxeram consigo 
as bandeiras do "Terra Justa", do concelho e de Portu-
gal, para além de uma mensagem, não revelada, que foi 
posteriormente depositada num mural alusivo ao Terra 
Justa, designado "Mural das Causas". Segundo a organi-
zação, a mensagem só será revelada dentro de 25 anos.

À cerimónia assistiram cinco enfermeiras do antigo 
corpo de paraquedistas, incluindo a porta-voz Rosa Ser-
ra, e outros ex-militares paraquedistas que exibiam as 
suas boinas verdes. No final cantaram o hino daquele 
corpo militar, um momento vivido com grande emoção 
pelas homenageadas e demais militares presentes.

Convidada pela Lusa a deixar uma mensagem ao país, 
no contexto da homenagem, a enfermeira afirmou: "Não 
deixem de acreditar no ser humano. Temos de começar a 
pensar nas nossas ações individuais. Não é preciso estar-
mos associados a grandes causas, a grandes organismos, 
para começarmos o nosso trabalho aqui na terra, que é o 
bem do outro".

As enfermeiras paraquedistas que combateram no 
Ultramar, que foram homenageadas em Fafe, sub-
linharam, nesta cidade, o pioneirismo de terem de-

monstrado aos homens a importância das mulheres nas 
forças armadas.

"Naquela altura, sentimos que estávamos a ir por um 
caminho diferente da maioria das mulheres. Talvez fosse 
o princípio para que, depois, em 1982, começassem a en-
trar mulheres dentro dos quartéis", afirmou a enfermeira 
Rosa Sousa.

  ARMINDO  MENDES   
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ANTÓNIO GUTERRES DISSE QUE O TERRA JUSTA “INQUIETA 
MENTALIDADES E SENSIBILIDADES”

Terra Justa 2016

gem que a Câmara de Fafe lhe fez, no âmbito do evento 
“Terra Justa”.

Na cerimónia, Guterres disse-se ainda surpreendido 
com a justiça de Fafe e explicou que a sua presença fica a 
dever-se a um evento tão raro como o que acontece por 
estes dias. 

“Estou surpreendido e impressionado com a justiça 
de Fafe que, ao contrário do que pensava, é muito gen-
til. O que motivou a minha vinda aqui foi o facto desta 
cidade, através do Terra Justa, realizar uma atividade 
pouco vulgar hoje em dia”. 

Na ocasião, o presidente da câmara municipal de 
Fafe, Raúl Cunha falou do agrado que é ter uma figura 
como Guterres na cidade e explicou que a homenagem é 
mais que merecida pelo trabalho realizado. 

“Trata-se de um momento muito emotivo. Hoje pres-
tamos homenagem ao engenheiro, à sua vida e obra, a 
alguém que sempre se preocupou com o outro”. 

Na conferência de homenagem a António Guterres, 
estiveram ainda presentes Luísa Maia Gonçalves, dire-
tora Nacional do SEF, Teresa Tito de Morais e Luís Braga 
da Cruz.

“TERRA JUSTA” QUIS DAR MAIS ABRANGÊNCIA 
À “JUSTIÇA DE FAFE” – AUTARCA

O presidente da Câmara de Fafe fez um balanço po-
sitivo da iniciativa "Terra Justa", que terminou no 
dia 10, por ter sido capaz de dar "uma abrangência 

maior ao conceito "Justiça de Fafe", ligando-o aos direitos 
humanos..

Segundo Raul Cunha, o objetivo do evento foi "pegar 
no conceito da Justiça de Fafe, que muitas vezes é mal 
visto, e dar-lhe uma abrangência maior", promovendo a 
"reflexão dos princípios e valores da humanidade".

"O 'Terra Justa' centralizou em Fafe a atenção sobre 
esta problemática, dando um contributo importante 
para que passe a ser uma terra, pelo menos uma vez por 
ano, que se preocupa com esta temática", comentou.

O "Terra Justa", que este ano, durante cinco dias, teve 
como tema central o fenómeno dos refugiados, reuniu 
em Fafe várias personalidades associadas à matéria e 

outras ligadas aos direitos humanos, promovendo con-
versas de café, debates, reflexões, exposições e arte de rua.

"Aqui se deu um passo nesse objetivo mais ambicioso. 
Passo a passo chegaremos a esse ponto, que é fazer com 
que Fafe, na cena nacional, seja uma terra onde este de-
bate se faça", acrescentou o autarca, a propósito dos valo-
res da humanidade.

Um dos momentos altos do evento foi a homenagem 
a António Guterres, antigo alto comissário das Nações 
Unidas para os refugiados.

No último dia foi homenageada a Fundação Calouste 
Gulbenkian.

Ainda em jeito de balanço do "Terra Justa", o presi-
dente da Câmara admitiu haver algumas coisas a corrigir 
nas próximas edições, "procurando novas pistas e novos 
caminhos", no sentido de melhorar a eficácia e acentuar 
a inovação.

Prometeu, contudo, "não desvirtuar o evento nos 
seus traços fundamentais".

"O nosso objetivo é sermos mais ambiciosos", con-
cluiu.Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha

  ARMINDO  MENDES  

O candidato ao cargo de secretário-geral das Na-
ções Unidas, António Guterres, disse, em Fafe, 
que um evento como o Terra Justa “inquieta 

mentalidades e sensibilidades”.
“No nosso país as pessoas vivem muito fechadas em 

si, mas Fafe mostra o contrário. Esta ideia é muito in-
teressante, porque permite um exercício de cidadania 
universal”, disse citado em comunicado. 

António Guterres falava na cerimónia de homena-
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FRANCISCO LEMOS DIZ QUE PARTIDO SOCIALISTA 
SÓ TEVE RESULTADOS POSITIVOS NA SUA LIDERANÇA

que o Partido Socialista de Fafe alcançou vitórias nas elei-
ções europeias no momento da sua liderança.

“Venho esclarecer que apesar de todos os esforços de 
José Ribeiro para destabilizar, fragilizar, e desunir o PS, 
foi no meu mandato que o Partido Socialista de Fafe ob-
teve uma vitória inquestionável nas Eleições Europeias, 
com cerca de 40%, muito acima dos resultados nacionais. 

Antes de mim, com José Ribeiro, o PS teve uma quase 
derrota nas Eleições Autárquicas de 2013. Depois de mim, 
com Pompeu Martins, o PS só tem conhecido a derrota, 
com resultados muito abaixo da média nacional”, defen-
deu Francisco Lemos.

O atual deputado da Assembleia Municipal de Fafe 
referiu que “mais do que argumentos e discurso fácil, os 
resultados eleitorais mostram que na minha liderança o 
PS se aproximou à sociedade civil, e que esta correspon-
deu com os votos”.

Francisco Figueira Lemos afirma ser “lamentável” 
que, na anterior entrevista ao EXPRESSO DE FAFE, 

“José Ribeiro não tenha uma única proposta válida de 
como pretende unir o PS e do que pretende para o con-
celho de Fafe, mas, pelo contrário, opte por continuar a 
tentar colocar culpas em tudo e em todos”.

Em relação ao estado do Partido Socialista, o atual in-
vestigador na Universidade Uppsala, da Suécia, sublinha 
que o PS não necessita de pseudovítimas.

“Precisa, sim, de um projeto com olhos no futuro, 
com ideias, eleições internas do Partido Socialista de 
Fafe”, vinca o deputado.

Francisco Figueira Lemos deixa um apelo a todos 
os intervenientes do Partido Socialista de Fafe para que 
aproveitem a oportunidade para apresentar os projetos 
aos militantes, mas também “à sociedade fafense em ge-
ral”, salientando o ideal “Política é servir a sociedade”.

Em resposta à alusão feita pelo ex-presidente da Câ-
mara Municipal, José Ribeiro, na entrevista ao EX-
PRESSO DE FAFE, de 25 de março, o atual deputado 

da Assembleia Municipal, Francisco Figueira Lemos, diz 

Francisco Lemos, atual deputado da Assembleia Municipal

CÂMARA DE FAFE ENTREGA 40.000 EUROS 
PARA RECUPERAÇÃO DE 11 HABITAÇÕES

Raul Cunha lembrou que a autarquia tem como prio-
ridade as necessidades dos munícipes, apoiando sempre 
que seja possível. 

“Continuamos no caminho de ajudar as pessoas a te-
rem melhores condições de vida, neste caso, em concreto, 
para que tenham melhores condições de habitação”, dis-
se, citado em comunicado. 

O presidente da Câmara fez ainda questão de frisar 

que este apoio não é uma esmola, mas sim um direito 
das pessoas e, por isso, o programa irá manter-se no fu-
turo. 

“Isto que temos vindo a fazer há cerca de 20 anos, não 
é uma esmola, é um direito das pessoas. Por isso, iremos 
continuar a ajudar as famílias mais carenciadas do con-
celho a ter melhores condições de vida de habitação”.

Desde que o programa foi lançado, em 1998, pelo en-
tão vereador com o pelouro de Ação Social, Raul Cunha, 
a autarquia fafense já apoiou na recuperação de habita-
ções de 570 famílias, num total de cerca de 5 milhões de 
euros de investimento. 

O autarca lembra que a Câmara de Fafe tem condi-
ções para continuar a ajudar as famílias, mas, para isso, é 
necessário que os munícipes procurem os serviços.

Na cerimónia de entrega dos cheques, Raul Cunha 
apelou a que as pessoas passem a palavra sobre os bene-
fícios deste serviço. 

“A Câmara Municipal tem ferramentas para ajudar 
as famílias carenciadas. Com o nosso programa social, 
temos ajudas várias e, por isso, peço que passem a pala-
vra e que nos ajudem a divulgar os nossos serviços para, 
dessa forma, conseguirmos chegar a um maior número 
de pessoas”.

O valor hoje entregue destinou-se a seis famílias que 
receberam a primeira prestação para iniciarem os traba-
lhos e as restantes famílias receberam a verba para fina-
lização das obras.

O presidente da Câmara de Fafe, Raul Cunha, entre-
gou cerca de 40.000 euros a 11 famílias para recu-
peração das habitações, no âmbito do programa 

para a melhoria de habitação dos agregados familiares ca-
renciados, informou fonte da autarquia.
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CONCURSO CONCELHIO DE POESIA PREMIOU ALUNOS

Entrega de prémios do concurso concelhio de poesia 

  NATACHA CUNHA   leitura e escrita. 
Na entrega de prémios, o vereador da Cultura da Câ-

mara de Fafe, Pompeu Martins, salientou a importân-
cia deste tipo de incentivo para fomentar o gosto pela 
escrita. 

“É muito bom ver este tipo de iniciativas. Ver a ca-
pacidade dos alunos para o uso das palavras em poe-
sia. Quem escreve poesia sabe que há um espaço muito 

curto de palavras para contar uma história. O facto dos 
alunos se darem ao trabalho de escrever e sintetizar a 
escrita desta forma, só demonstra a importância deste 
tipo de iniciativa”, referiu, citado em comunicado.

A sessão contou ainda com a presença de antigos 
alunos da antiga Escola Comercial e Industrial de Fafe e 
com a atuação da Academia de Música José Atalaia e do 
projeto Fafe Cidade das Artes.

A sessão de entrega de prémios do primeiro con-
curso de poesia do concelho de Fafe decorreu, na 
Biblioteca Municipal, e analisou 17 poemas de 

alunos do concelho, informou fonte da autarquia..
A iniciativa, dirigida aos alunos do terceiro ciclo e se-

cundário, teve como objetivo impulsionar o gosto pela 
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ABRIGOS PARA CÃES VENCEM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
NO VALOR DE 75.000 EUROS

construção de um espaço-jovem em Travassós.
A construção dos abrigos para cães está orçada em 

cerca de 75.000 mil euros, sendo que estão estimados 
mais de 6.500 mil euros para a estrutura, a alvenaria 
está orçada no valor de 4.500 euros, a cobertura estima 
um custo de mais de 5.000 e para os pavimentos pre-

vêem-se outros 5.000 euros.
A proposta estima também um investimento de 

mais de 35.000 euros para revestimentos e mais de 
15.000 euros nas redes de águas, esgotos e eletricidade.

“A ideia é desenvolver módulos compostos por zona 
de circulação, arrumos e 10 jaulas com espaço interior 
e exterior, respetivamente, e que possam ser repetidos 
conforme as necessidades forem surgindo”, informa a 
organização na apresentação do projeto à comunidade, 
acrescentando:

“De uma forma inicial a ideia passa por construir 
quatro módulos ligados entre si por percursos exteriores. 
No futuro mais módulos poderão ser implementados”.

Em terceiro lugar, nas propostas para o Orçamento 
Participativo, ficou o Polidesportivo de Cepães e Fareja, 
com 1.596 votos, e em quatro lugar, o Centro de Artes e 
de Convívio de Sto. Ovídio (CACO), com 297 votos.

O Orçamento Participativo (OP) é uma forma de 
aproximar as autarquias locais dos cidadãos e das pró-
prias necessidades, tendo sido apresentadas inicialmen-
te cerca de 27 propostas.

O desenvolvimento do OP teve várias fases em que 
as votações se procederam de forma presencial no edifí-
cio da Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia.

O projeto de construção de um abrigo para cães 
venceu o Orçamento Participativo, com 3.925 
votos, informa o portal dedicado ao Orçamen-

to Participativo da autarquia.
Em segundo lugar, com 3.804 votos, ficou a proposta 

ESCOLA PROFISSIONAL DE FAFE PARTICIPOU 
NA 10ª EDIÇÃO DO “ROBOPARTY 2016”

aprendizagem, de partilha e de boa disposição, onde 
tiveram a oportunidade de testar os conhecimentos 
adquiridos nas provas de obstáculos e de perseguição, 
levando-os, desta forma, mais longe na vontade de de-
senvolverem este tipo de robôs que serão o futuro”, sus-
tentou fonte da Direção da Escola Profissional.

Segundo aquela fonte, o evento teve duas fases, na 
primeira consistiu numa curta formação, para dar os 
primeiros passos em eletrónica, programação de robôs e 

construção mecânica, a segunda consistiu na entrega de 
um kit robótico para montagem e programação.

Do curso de técnico de eletrónica, de automação e 
computadores, participou o aluno David Pinto, do cur-
so de gestão e equipamentos informáticos participaram 
Ana Rita Novais e Luís Fonseca.

Este evento teve caráter pedagógico e esteve direcio-
nado para a construção de robôs móveis autónomos “de 
forma simples e divertida”.

Os alunos da Escola Profissional de Fafe partici-
param, em março, na décima edição do Robo-
Party 2016, informou fonte da instituição.

O evento foi organizado pela universidade do Minho.
“Para os nossos alunos foram três dias non-stop de 

Projeto de construção de abrigo para cães
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ALUNOS DO CENTRO EDUCATIVO DE MONTELONGO 
SENSIBILIZADOS PARA A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA

O Centro Educativo de Montelongo, em Fafe, recebeu, 
a 21 de Abril, a iniciativa “Heróis de Toda a Espécie”, 
que procurou sensibilizar os mais novos para a im-

portância da conservação da biodiversidade, preservação da 
floresta portuguesa e proteção de espécies ameaçadas.

Setenta crianças do 3.º e 4.º ano, do 1.º ciclo do ensino 
básico, juntaram-se para as atividades lúdicas, que tive-
rem o lobo-ibérico, a cegonha-preta, a águia de bonelli e 
o azevinho como principais “heróis”. As ações passaram 
pela teatralização destes personagens, dinamização de 
jogos didáticos, como o jogo da glória e um jogo de cartas, 
terminando com a plantação de três espécies vegetais: o 
sobreiro, o azevinho e o medronheiro. O objetivo é envol-
ver as crianças a longo prazo, permitindo que estas cui-
dem e vejam crescer as espécies plantadas.

Para a Rede Energética Nacional (REN), organizadora 
da iniciativa, a aposta numa forma divertida de apren-
der é essencial. “Achamos que quanto mais divertido for 
aprender, mais fixamos aquilo que aprendemos e estas 
idades são realmente fantásticas para desenvolver inicia-
tivas, porque as crianças participam de uma forma muito 
forte”, referiu Margarida Ferreirinha, diretora de comu-
nicação da REN.

A vereadora do pelouro do Ambiente, Helena Lemos, 
marcou presença e destacou a importância deste tipo de 
iniciativas na sensibilização ambiental. Para a vereadora, 
as crianças estiveram à altura do desafio. 

“Prepararam o tema e acho que o facto desta sensibili-
zação ser num ambiente descontraído acaba por ser mui-
to mais recetivo da parte deles. Foram abordadas várias 
temáticas a nível da proteção e defesa da floresta, da im-
portância das boas práticas, da atitude que temos de ter 
todos os dias e acho que a esse nível o balanço foi muito 

"HERÓIS DE TODA A ESPÉCIE" no Centro Educativo de Montelongo

João Costa - Piloto de Fafe

ATUALIDADE

  NATACHA CUNHA  positivo”.
Pompeu Martins, vereador da Educação, realçou 

o ponto de vista pedagógico da atividade e o interesse 
numa escola “aberta à comunidade e a instituições que 
tocam assuntos tão importantes quanto este”. 

“Para os professores é muito importante, uma vez que 
traz outros atores, outros jogos e outras ferramentas de 
ensino. Aquilo que a Câmara tem feito é criar pontes para 
que as escolas do nosso concelho possam receber iniciati-
vas como estas”, acrescentou.

A diretora do Agrupamento de Escolas de Montelon-
go, de que o Centro Educativo que recebeu a iniciativa faz 
parte, salientou o papel das crianças como “os melhores 
mensageiros” destas questões ambientais. “Senti o envol-

vimento das crianças. Todos participaram, colaboraram 
entusiasticamente e certamente vão contar aos pais e 
aos avós, passando a mensagem. A sensibilização começa 
aqui, por estas camadas mais jovens”, disse ao EXPRES-
SO DE FAFE. 

“Sentimos que as crianças gostaram daquilo que fize-
ram e daquilo que foi apresentado. Foi um sucesso”, con-
cluiu Rosa Maria Oliveira, uma das professoras.

“Heróis de Toda a Espécie” é uma iniciativa da REN, 
com o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF), da Direção Geral da Educação e da 
Quercus, que está a percorrer escolas do ensino básico de 
Famalicão, Fafe e Trofa, e que pretende, no futuro, adicio-
nar novos “heróis” à história. 
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PROJETO PIONEIRO A PENSAR NA COMUNIDADE JOVEM

   NATACHA CUNHA   tude, que se assumirão como um complemento à escola. 
O “Projeto Educativo Academias de Juventude” foi 

apresentado no Encontro de Associações Juvenis do 
Distrito de Braga, que decorreu em Barcelos, e tem na 
“Educação, Cultura, Arte, Desporto e Tempos Livres as 
áreas para revolucionar as comunidades de educação 
não-formal”.

Para os dirigentes associativos signatários do proje-
to, “escolas, autarquias e associativismo têm de articular 
esforços, serem o complemento uns dos outros e, as Aca-
demias de Juventude, estruturas pedagógicas pensadas 
para unir os diferentes polos”.

Colocando ao serviço da população atividades edu-
cativas lúdicas, cursos livres, workshops, clubes culturais, 
artísticos e recreativos, escolas de desporto e campos de 
férias, as Academias de Juventude buscam promover a 
formação dos jovens, estimulando a sua sensibilidade, 
criatividade, autoconfiança, trabalho em equipa e de-
senvolvimento motor, psicomotor e intelectual. Desta 
forma, as associações juvenis pretendem “responder às 
reais necessidades da população, nomeadamente aos 
cidadãos mais desfavorecidos, atenuando assimetrias”.

Para Alberto Gonçalves, presidente da Federação das 
Associações Juvenis do Distrito de Braga, “as Academias 
de Juventude poderão colmatar e ajudar as entidades 
públicas e privadas a superar lacunas na sua formação, 
inserindo dentro do espaço de formação a educação 
não-formal, promovida pelas associações”. Acrescenta 
ainda que “já foi solicitada uma reunião com a Secretá-
ria de Estado da Juventude e Desporto com o objetivo de 
apresentar e dar seguimento ao projeto, de forma a que 
possa ser implementado a nível nacional”. 

Pedro Sousa, da Associação CLUB ALFA de Fafe, 
criou um projeto pioneiro que pretende contri-
buir para uma educação informal saudável junto 

da comunidade jovem, através de Academias de Juven-

Encontro de Associações Juvenis do Distrito de Braga, em Barcelos

MAIS DE UMA TONELADA DE RAÇÃO ANGARIADA PARA O CANIL DE FAFE

   NATACHA CUNHA   Ao todo já conseguiram 1.200 quilos de ração. 
“A ideia surgiu de uma casualidade, não foi nada mui-

to planeado. Estava a partilhar com amigos a notícia do 
vencedor do Orçamento Participativo, quando surgiu a 
ideia da festa. Sabemos que o canil só vive de donativos 
e, por isso, decidimos ajudar e dar a conhecer a ADDAF 

e a sua situação difícil”, disse, ao EXPRESSO DE FAFE, 
Raquel Martins, uma das mentoras da iniciativa.

A Zona Bowling de Fafe, onde decorreu a festa, acei-
tou a ideia e decidiu contribuir com uma percentagem 
das entradas. 

Foi ainda feita uma recolha de donativos, que permi-
tiu angariar, ao longo da noite, 300 euros. 

“Em Fafe toda a gente conhece o canil e as suas difi-
culdades. No geral, as pessoas ajudam, mesmo que seja 
com pouco”, disse.

Os jovens conseguiram ainda mobilizar patrocínios 
de algumas empresas do concelho e com isso amealhar 
mais 560 euros, valor que pretendem ver crescer ainda 
mais. Parceiro desta iniciativa foi também o Intermar-
ché de Fafe, que permitiu um preço especial na aquisi-
ção da ração.

“Até agora são 1.200 quilos de ração, mas ainda esta-
mos a estudar o que vamos adquirir com o restante di-
nheiro, porque sabemos que o canil também tem gatos 
a precisar da nossa ajuda”, acrescentou Raquel Martins, 
satisfeita com o contributo desta iniciativa. 

Um grupo de jovens decidiu organizar uma festa 
a favor da Associação de Defesa dos Direitos dos 
Animais e da Floresta (ADDAF), com o objetivo 

de angariar alimentos para os animais do canil de Fafe. . 
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INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DE FAFE 
PÔS MAIS DE 400 CRIANÇAS A DANÇAR

O Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESF) 
celebrou o Dia Mundial da Dança, numa ini-
ciativa que pôs mais de quatrocentas crianças 

a dançar, no Parque da Cidade de Fafe. 
O evento, organizado pelo Departamento de Educa-

ção Física do IESF, juntou crianças de escolas e jardins 
de infância do concelho, bem como a Cercifaf, numa 
manhã animada que procurou “potenciar as boas prá-
ticas do exercício físico associadas à música e à sociabi-
lidade”. 

Para César Freitas, diretor da Escola Superior de 
Educação de Fafe, foi uma “atividade muito bem conse-
guida, que visou assinalar o dia mundial da dança, mas 
sobretudo promover hábitos de vida saudável”. 

“A nossa missão é também, de algum modo, prestar 
serviços à sociedade e à comunidade em que estamos 

inseridos. Estas parcerias têm sido uma agradável expe-
riência, porque verificamos que não só os nossos alunos 
podem exercitar na prática as competências que adqui-
rem na sala de aula, mas também as crianças reagem 
muito positivamente a estes exercícios e, desse ponto de 
vista, foi uma mais valia para todos”, assinalou. 

A professora e organizadora da iniciativa, Joana Cos-
ta, fez um balanço positivo do evento. “É o primeiro ano 
que eles estão a dar aulas de dança e acho que se porta-
ram lindamente. Promoveram tudo aquilo que queriam 
às crianças e aos adultos. Correu muito bem”, afirmou, 
relembrando ainda um flash mob promovido há quinze 
dias, na feira, junto de idosos. Para a professora, esta é a 
prova de que é possível fazer atividades divertidas com 
qualquer faixa etária, incluindo pessoas com necessida-
des especiais.

“Esperemos que no próximo ano possamos repetir, 
tendo em conta o êxito que acabamos de assistir”, con-
cluiu o diretor do IESF. 

ATUALIDADE

   NATACHA CUNHA   
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Seis jovens fafenses destacaram-se na Fase Regional 
Norte de Karaté promovida pela Federação Nacio-
nal de Karaté de Portugal. 

O campeonato decorreu no dia 16 de abril, no Pavi-
lhão Municipal de Valongo. 

Andreia Rodrigues conquistou a medalha de ouro, 
sagrando-se Campeã Regional Norte em Kumite Juve-
nis Feminino +55 kg. 

Ana Martins alcançou a medalha de prata, sendo 
agora a Vice-Campeã Regional em Kumite Juvenis Fe-
minino -40 kg. 

Gabriela Durães conseguiu o terceiro lugar no pódio 
em Kumite Iniciado Feminino -44 kg, numa prova que a 

deixou pela diferença mínima da medalha de prata. 
Segundo a Associação de Karaté de Fafe, foram pro-

vas “de grande nível, estratégia e desempenho”, em que 
estas três atletas femininas, que agora integram os trei-
nos da seleção regional norte da Federação Nacional de 
Karaté, se destacaram pela “boa forma, atitude e garra”. 

O Centro Budo de Fafe também esteve presente nas 
provas, tendo conseguido apurar cinco competidores 
para o 18.º Campeonato Nacional, que se realiza a 28 de 
maio, em Vila Real. 

João Peixoto, com apenas 9 anos, sagrou-se campeão 
regional na prova de Kata e, no escalão de Kumité, Vítor 
Silva e João Rodrigues alcançaram o 3.º lugar.

FAFENSES CONQUISTAM 
OURO, PRATA E BRONZE 
NO REGIONAL DE KARATÉ

FAFE DANÇOU COM 
MEGA AULA DE ZUMBA

Quatrocentas pessoas participaram na Mega 
Aula de Zumba, promovida pela Academia 

de Dança Nun’Álvares, no 25 de Abril. 
O Pavilhão Multiusos de Fafe recebeu o evento, 

que pretendeu celebrar o aniversário da turma de 
Zumba da Academia. 

A novidade foi o palco 360º, que permitiu es-
tarem todos os instrutores a atuar em simultâneo, 
com o público ao seu redor. 

Dezasseis instrutores animaram os muitos 
participantes, de todas as idades. A apresentação 
ficou a cargo de Rafa Leite, artista fafense, que 
representou com humor, proporcionando vários 
momentos de entretenimento ao público. 

A organização do evento explicou ao EXPRES-
SO DE FAFE qual o segredo da Zumba para pôr 
tanta gente a dançar. 

“É uma maneira de exercitar, mas de uma for-
ma alegre, dançando. Acho que é isso que atrai as 
pessoas. Perde-se calorias, faz-se exercício, mas de 
uma forma muito divertida e animada”, disse Su-
sana Barros, uma das organizadoras do evento.

KARATÉ DE FAFE SENSIBILIZA A POPULAÇÃO 
PARA O AUTISMO

AAssociação de Karaté de Fafe (AKFAFE) realizou um 
“treino azul” para apoiar a consciencialização sobre o 
autismo, adiantou fonte da associação. 

O evento, que decorreu a nível nacional, teve a adesão 
de várias autarquias e instituições do país.

“A ideia do movimento era “iluminar” o dia 2 de abril 
em tons de azul, fosse através da iluminação dos edifícios, 
fosse em cada pessoa vestir uma camisola azul, ou através 
de várias iniciativas levadas a cabo por várias instituições 
do nosso país”, frisou AKFAFE em comunicado.

Crianças, adolescentes, adultos, todos tiveram um 
“papel social” ativo na ação de sensibilização que decorreu 
na Associação de Karaté concelhia, transformando um 
treino habitual, num treino diferente para apoiar uma 
causa.

Entre as 15:00 e as 16:30 de sábado, “cada praticante 
treinou com uma camisola ou t-shirt azul e consistiu 
numa pequena conversa com os mais novos, de forma a 
explicar-lhes o que é o autismo, tentando desmistificar 
certos preconceitos que possam haver ou impedir que es-
tes venham a existir, numa conversa levada a cabo pela 
Professora Mónica Cunha, de Educação Especial”, sus-
tentou a mesma fonte.

No “treino azul” participaram cerca de 30 pessoas, no-
meadamente, praticantes e familiares.

A organização da AKFAFE acredita que ainda existe 
“um desconhecimento sobre o Autismo” muito grande, 
sendo estas iniciativas importantes para cessar com esse 
dilema.

A AKFAFE realizou ainda várias atividades lúdicas 
para os praticantes, de todas as idades, em que “imperou a 
boa disposição", e agradece a participação de todos aque-
les que encararam positivamente esta causa.

Associação de Karaté de Fafe

   NATACHA CUNHA   

   NATACHA CUNHA   
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FAFE VAI ACOLHER FINAL FOUR DE ANDEBOL 
DA TAÇA DE PORTUGAL 

Acidade de Fafe vai acolher a final four da Taça de Por-
tugal em andebol, no próximo ano, disse ao Expresso 
de Fafe, o presidente do Andebol Clube de Fafe, Artur 

Magalhães.
Em declarações ao Expresso de Fafe, o dirigente subli-

nhou que a realização deste evento, que este ano, decorreu 

em Almada, e foi ganho pelo Benfica, está já assegurada. 
“A Câmara de Fafe contratualizou já a final four da 

Taça de Portugal em andebol, que se realizará em abril” 
disse, sublinhando que a prova deverá contar com as pre-
senças dos habituais candidatos à conquista do troféu, 
Benfica, Porto e Sporting, equipas que são também refe-
rências do andebol nacional. 

FAFE VENCE BRAGANÇA E MANTÉM VIZELA 
À DISTÂNCIA DE TRÊS PONTOS

AAssociação Desportiva de Fafe recebeu e venceu, no 
domingo, o Bragança, (2-1) em jogo a contar para a 11.ª 
jornada do Campeonato Portugal Prio, fase de subi-

da, zona norte, numa jornada em que o Vizela, também ven-
ceu o Estarreja (0-1) e permanece a três pontos do primeiro 
classificado. 

O evento, que decorreu a nível nacional, teve a adesão 
de várias autarquias e instituições do país.

O treinador da Associação Desportiva de Fafe, Agos-
tinho Bento, numa análise ao encontro, defendeu que a 
sua equipa mereceu os três pontos mas teve pela frente 
uma equipa difícil recheada de bons atletas que criou, a 
espaços, dificuldades à formação da casa. 

“O Bragança veio ao Parque Municipal dos Desportos 

disputar o jogo pelo jogo, criou-nos, a espaços, dificulda-
des, mas julgo que a vitória assenta bem à minha equipa 
porque foi a formação mais acutilante, a que procurou 
mais o golo e foi mais eficaz”, afirmou. 

 O treinador do Fafe assumiu que a fase de subida está 
ao rubro, mas bastam duas vitórias ao Fafe para assegu-
rar a subida à Ledman LigaPro, apesar do Vizela, segundo 
classificado, que se mantém a três pontos do líder ter bati-
do o Estarreja (0-1), terceiro classificado. 

Numa altura em que faltam disputar três jornadas 
para acabar a fase de subida aos escalões profissionais, 
Agostinho Bento destacou que é fundamental o Fafe ob-
ter, já no próximo jogo, com o Vilaverdense que venceu, 
nesta jornada, o Gondomar (3-0), um bom resultado.

ANDEBOL CLUBE DE FAFE EMPATA COM DELTA BELENENSES 

O Andebol Clube de Fafe empatou, no sábado, com 
o Delta Belenenses (27-27), em jogo a contar para a 
segunda fase do campeonato de andebol da 1.ª di-

visão. 
Numa partida em que a formação da casa vinha de 

quatro derrotas, duas das quais em casa e necessitava de 
pontuar, a formação orientada por José António entrou 
bem na partida, teve um vantagem inicial de três pontos 
que passou para cinco. 

O Fafe foi para o descanso a ganhar por 16-14.
Na segunda metade, o Delta Belenenses equilibrou o 

encontro e chegou à igualdade.
Num encontro bastante disputado, a formação do 

Andebol Clube de Fafe dispôs já na reta final de uma 
oportunidade clara que poderia ter dado a vitória à for-

mação da casa. 
Com este resultado, o Andebol Clube de Fafe somou o 

seu primeiro empate. No dia 7 de maio defronta o Spor-
ting da Horta, nos Açores, adversário que está a lutar com 
o Delta Belenenses pelos primeiros lugares do grupo, fase 
de manutenção. 

O último jogo em casa marcado pela homenagem aos 
capitães da equipa sénior Armando Pinto e João Castilho, 
que terminam a carreira no final da época.

No outro jogo entre Maia ISMAI e Sp. Horta, inicial-
mente agendado para sábado, mas adiado devido à im-
possibilidade dos insulares se deslocarem até à Maia, a 
jogar em casa, o Maia ISMAI, líder isolado do Grupo B, 
perdeu por 29-33. 

Ao intervalo, o SC Horta já vencia por (12-17).

“A equipa está bem e focada no objetivo a que nos pro-
pusemos atingir. Estamos conscientes que até ao final da 
fase de subida teremos de manter a mesma determinação 
e acredito que vamos conseguir o regresso aos campeo-
natos profissionais”, salientou.

O Fafe é primeiro com 25 pontos enquanto o Vizela é 
segundo com 22. O Estarreja é terceiro com 18 pontos e 
com a derrota, em casa, frente ao Vizela, poderá ter com-
prometido o objetivo de chegar aos escalões profissionais.

Na próxima jornada, o Fafe joga novamente e casa 
com o Vilaverdense formação que está em 5.º lugar com 
14 pontosa e está já arredada da luta pela subida.

O Vizela recebe o Gondomar e o Estarreja desloca-se 
ao reduto do Anadia.  
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FAFE RECEBE VILAVERDENSE COM OS OLHOS NA SUBIDA

A Associação Desportiva de Fafe recebe, no sábado, 
a formação do Vilaverdense Futebol Clube, em 
jogo a contar para a jornada 12, do Campeonato 

Portugal Prio, fase de subida, zona norte. 
A formação do Fafe venceu, na última jornada, o 

Bragança (2-1) enquanto o Vilaverdense Futebol Clube 
que ocupa o 5.º lugar com 14 pontos vem de uma vitória 
categórica frente ao Gondomar (3-0). 

O treinador da Associação Desportiva de Fafe, Agos-
tinho Bento, numa antevisão ao jogo, assumiu que a sua 

equipa quer continuar na senda das vitórias, mas vai 
ter pela frente um adversário motivado pela vitória, na 
última jornada, frente ao Gondomar e reforçou o seu 
plantel. 

O técnico da formação líder da série B, sustentou, 
por outro lado, que todos os jogos são cruciais, nesta 
fase da prova. 

Numa altura em que faltam apenas cumprir três jor-
nadas para o final da fase de subida, Agostinho Bento 
sublinhou a necessidade da equipa se manter focada 

jogo a jogo para almejar a tão desejado objetivo de alcan-
çar os escalões profissionais de futebol. 

O treinador da Associação Desportiva de Fafe avisou 
que a diferença pontual para o segundo classificado, o 
Vizela, é de apenas três pontos e para o Estarreja, tercei-
ro classificado, de sete pontos. 

Nesta fase da prova, o técnico fafense reconheceu 
que todas as equipas querem vencer pelo que é impor-
tante a equipa estar determinada naquilo que são os ob-
jetivos que foram traçados no início da época. 

DESPORTO


