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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 o amor, a fra-

ternidade e o espírito de união e partilha 
— valores que queremos ver perdurados 
todo o ano —, ganham novo fôlego e são 
celebrados entre familiares e amigos.

Natal é tempo de esperança, palavra 
que adquire de novo maior dimensão 
numa altura em que, passada a pande-
mia, outras dificuldades surgem pondo 
uma vez mais à prova a nossa capacida-
de de resiliência e preserverança, mas 
nos fazem também perspetivar a vida 
de outra forma, quando aqui tão perto 
a guerra teima em sobrepor-se à paz.

Para nós, que por esta altura cele-
bramos mais um aniversário, é tempo 
de demonstrar o nosso agradecimento 
a todos os que nos acompanham nesta 
jornada, a todos os que em nós confiam 
e nos dão motivação para continuar a 
trilhar caminho na informação. Um 
caminho que não tem parado, mas que 
face às dificuldades tem passado cada 
vez mais pelo online, mantendo-se per-
to, talvez ainda mais perto, dos fafenses.

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 des-
ta uma pequena mas grande equipa 
(Natacha Cunha, Ivo Borges, Ana Filipa 
Dias e Frederico Nogueira).

Em início de novo ano, e de 7º ani-
versário deste projeto editorial,  refor-
çamos a nosso compromisso com os 
valores que nos regem, de isenção, rigor 
e verdade. Porque acreditamos que o 
sucesso  faz-se com trabalho, essa é 
a garantia que deixamos para o Ano 
Novo de 2023.

FELIZ NATAL,   
BOM ANO NOVO 

E ste Natal esperávamos já ter recupe-
rado a normalidade, após dois anos 

marcados pelo flagelo do COVID-19. Nos 
últimos tempos percebemos com clareza 
que o imprevisível entrou no nosso quoti-

BOM NATAL 
E FELIZ ANO NOVO

 ANTERO BARBOSA 

PRESIDENTE  DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

diano e é hoje um fator que desequilibra a 
nossa vida individual e coletiva. A ação mu-
nicipal não foi exceção.

Numa altura em que tudo parecia ali-
nhar-se com a recuperação em vista, re-
benta na Europa uma guerra que semeou a 
instabilidade e nos recordou de tudo aquilo 
que de menos bom a humanidade tem. As 
consequências do conflito estão à vista, com 
destaque para o aumento dos preços dos 
bens essenciais e das taxas de juro, que au-
mentam as dificuldades, sobretudo das pes-
soas, famílias, empresas e territórios já de si 
mais fragilizados.

A solidariedade e a fraternidade fazem 
parte de nós, fafenses, pelo que estou certo 
que continuaremos, como até aqui, na dian-
teira do apoio ao próximo, seja quais forem 
as circunstâncias.

Em época natalícia, por natureza um 
período de balanço, importa refletir sobre 
as profundas transformações e desafios que 
superámos e refletir sobre o que podemos 
fazer para tornar Fafe num concelho onde 
vale a pena viver, trabalhar, estudar, investir 

 RAÚL CUNHA 

PRESIDENTE  
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FAFE

EDITORIAL
SAMUEL PINTO

VOTOS DE MUITO 
BOAS FESTAS

C hegamos ao Natal, o ano de 2022 está 
a terminar. 

Mesmo os mais distraídos já deram 
por isso.

Tudo nos lembra que estamos no Natal.

As ruas iluminadas das cidades e fregue-
sias, as decorações das lojas comerciais, as 
festas e jantares de empresas, associações e 
coletividades, tudo nos recorda que estamos 
no Natal.

Chegou mais uma vez a oportunidade de 
se juntar a família, de se rever aqueles que vi-
vem longe e que aproveitam esta época para 
matar saudades da terra que os viu nascer.

O espírito de Natal anda no ar. Todos nos 
sentimos mais motivados para a solidarieda-
de para a partilha e para a preocupação com 
os outros.

Por isso quero, nesta oportunidade, em 
meu nome pessoal e em representação da 
Assembleia Municipal a que presido, deixar 
em primeiro lugar uma palavra de carinho 
e solidariedade para todos aqueles que so-
frem, que estão sozinhos, para os mais ido-
sos, dependentes e doentes.

Deixo também o desafio para que todos 
possam nesta época ter um gesto, uma pala-

(E PARABÉNS PELO 
7º ANIVERSÁRIO)

e trabalhar por um futuro melhor para to-
dos, conscientes que ninguém pode ficar 
esquecido.

O nosso foco está no desenvolvimento 
económico, progresso e na melhoria das 
condições de vida. A nossa força sócio-e-
conómica, a localização geográfica, a nossa 
cultura e tradição e o nosso caráter mar-
cado pela justiça, resiliência e humanismo 
são evidência de que somos capazes.

Natal é sinónimo de paz, amor, soli-
dariedade e família. É com renovada espe-
rança que desejo que estes valores estejam 
presentes em todos os fafenses nesta época 
tão especial.

Para o novo ano de 2023, desejo que o en-
carem como a possibilidade renascer de um 
tempo melhor, onde os sonhos se comecem 
a materializar rumo à sua concretização.

Em meu nome, e em nome do Muni-
cípio, desejo a todos um Bom Natal e um 
Feliz Ano Novo.

Antero Barbosa,
Presidente da Câmara Municipal de Fafe 

vra, para aqueles nossos conhecidos e ami-
gos que estão nessas condições.

A todos os Fafenses desejo que tenham 
um Feliz Natal.

Porque Natal também significa espe-
rança, desejo que 2023 possa ser um ano em 
que a Paz regresse à Europa e que possamos 
retomar o caminho do crescimento econó-
mico e do desenvolvimento por forma a po-
dermos ter a melhoria das condições de vida 
que todos desejamos, quer do ponto de vista 
individual, para cada um de nós, como para 
todos enquanto comunidade.

À equipa do jornal Expresso de Fafe, 
apresento os meus cumprimentos e agrade-
ço a oportunidade de me dirigir aos Fafen-
ses por este meio.

A todos Fafenses apresento votos de 
muito Boas Festas.

Raúl Cunha
Presidente da Assembleia Municipal de Fafe
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levou uma mensagem de paz, dedicada a 
todos os Bombeiros. 

"Que esta Luz tão frágil e poderosa, frá-
gil porque é apenas uma pequena vela e 
poderosa pelo que representa e transmite 
ao coração de cada um de nós, encha de 
amor o Natal de cada um de nós, e de todos 
aqueles que mais precisam", partilharam. 

Com esta ação, os escuteiros preten-
deram não só alegrar o Natal dos bombei-

O  s escuteiros de Antime levaram a 
'Luz da Paz de Belém' até ao quartel 

dos Bombeiros Voluntários de Fafe.
Recorde-se que esta chama é provenien-

te da Gruta da Basílica da Natividade, em 
Belém, de onde tradicionalmente é levada 
para todo o mundo, num momento de 
grande simbolismo nesta quadra natalícia. 

Para além da chama, o grupo Expe-
dição 58 do agrupamento 287 de Antime 

ESCUTEIROS LEVAM 'LUZ DA PAZ DE BELÉM'
AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FAFE

ros, mas também agradecer o seu trabalho, 
partilhando a 'paz' como principal desejo: 

"Não dá para demonstrar o quanto gratos 
estamos pelo vosso serviço, salvam vidas 
todos os dias e já nos ensinaram a fazê-lo. A 
maneira como são corajosos todos os dias 
é inspiradora. Todos os dias vemos vídeos, 
fotos e notícias de bombeiros a salvar e a 
ajudar pessoas e nunca agradecemos dire-
tamente a vocês, por tanto obrigado”. 

Os jovens foram recebidos no quar-
tel por elementos da corporação, pela 
presidente da direção da Associação Hu-
manitária, Ana Luísa Damasceno, e pelo 
comandante dos Bombeiros Voluntários 
de Fafe, Paulo Ferreira, que deixaram a 
garantia de que os 'soldados da paz' conti-
nuarão a cumprir a sua missão em prol da 
comunidade. 

 NATACHA CUNHA
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FAFE REÚNE-SE 
COM VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO NA ORDEM DE TRABALHOS

A Assembleia Municipal de Fafe vai re-
unir-se na quinta-feira, 29 de dezem-

bro, pelas 21h00, com uma extensa ordem 
de trabalhos, com destaque para a apre-
ciação e votação da proposta de Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para o ano 
de 2023.

Recorde-se que o orçamento muni-
cipal, no valor de 49,9 milhões de euros, 
mais 6 milhões de euros face ao anterior, 
mereceu aprovação, no final de novembro, 
em reunião do executivo municipal, com 
os votos favoráveis da maioria socialista e 
o voto contra do PSD. 

O presidente da câmara admitiu que o 
anterior orçamento estava "condicionado 
pelo que vinha de trás", garantindo que 
este já tem, na forma e conteúdo, o "cunho" 
do atual executivo. Visão diferente tem o 
vereador social-democrata, Rui Novais da 
Silva, para quem este é um orçamento "de 
continuidade", com opções que "não são 
adequadas às necessidades e exigências de 
Fafe, nem à ambição de desenvolvimento e 
qualidade de vida dos seus munícipes": "é 

a gestão corrente que carateriza a governa-
ção socialista de há muitos anos".

A maior fatia da despesa (cerca de 53%) 
é direcionada para as funções sociais — de 
educação e apoio social direto às famílias 

— e para investimento em obras e reabili-
tação urbana. Entre outras intervenções, 
destaca-se a instalação da Loja do Cidadão 
no edifício do 'Royal Center', e o arranque 
da 2ª fase da Zona Industrial de Regadas 
que, após a aquisição de terrenos, avançará 
para infraestruturação, num investimento 
inicial de cerca de 2 milhões de euros.

No orçamento está também inscrita 
a implementação do Programa de Apoio 
ao Acesso à Habitação «1º Direito» e o 
programa de reabilitação dos rios Vizela, 
Ferro e Bugio (1,3 milhões de euros), a que 
se juntam outras obras mais pequenas, e a 
consignação de uma verba de 2 milhões de 
euros para destinar às freguesias.

Para além deste documento, a Assem-
bleia Municipal de Fafe votará a proposta 
de manutenção da aplicação de taxas mí-
nimas no Imposto Municipal sobre Imó-
veis, devolução de 2% do IRS arrecadado 

CDU DEFENDE DESAGREGAÇÃO 
DAS FREGUESIAS DE CEPÃES E FAREJA

O eleito da CDU na Assembleia de 
Freguesia de Cepães e Fareja, Ar-

mando Teixeira, propôs uma moção para 
dar início ao processo de desagregação 
daquelas duas freguesias, mas a proposta 
foi rejeitada pelos seis eleitos da LICEFA, 
o eleito do MI e o eleito do PSD. 

A CDU considera que essa desagrega-
ção iria de encontro à "vontade da popu-
lação", entendendo a sua rejeição por parte 
das demais forças políticas como "um cla-
ro afastamento do sentimento popular". 

A moção foi apresentada em junho, "no 
devido tempo", sublinham, para que pu-
desse ser dada entrada do processo de re-

posição das freguesias, que terminou a 21 
de dezembro. 

Em comunicado, a Comissão Conce-
lhia de Fafe do PCP sustenta que a extinção 
de freguesias em geral, imposta pelo Go-
verno PSD/CDS a mais de um milhar de 
freguesias no nosso país, "não trouxe van-
tagens e os prejuízos foram imensos, crian-
do problemas novos que não existiam".

"A Lei nº 39/2021, entretanto aprovada, 
que define o regime jurídico de criação, 
modificação e extinção de freguesias, apro-
vada por PS, PSD, PAN e IL, não respondia 
à reivindicação de reposição de todas as 
freguesias mas permitia, em algumas con-
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dições, repor freguesias. Decorre dessa lei 
que o prazo para a entrada dos processos 
de reposição das freguesias termina hoje, 
dia 21. Cepães e Fareja tinham todas as 
condições para retomar as anteriores fre-
guesias, assim os membros da Assembleia 
de Freguesia quisessem", referem.

Ainda assim, o PCP não desiste da cau-
sa e apresentará na Assembleia da Repú-
blica, "perante as dificuldades do processo 
e o fim do prazo que esta lei impôs", um 
projeto de lei que alarga o prazo por mais 
um ano para a entrada dos processos, as-
sim como "a remoção de obstáculos para a 
reposição de freguesias, designadamente 
a dispensa de fundamentação do erro da 
extinção da freguesia e a possibilidade de 
reposição de uma freguesia, mesmo que as 
demais não o pretendam".

"A agregação não trouxe benefícios fi-
nanceiros, afastou os eleitos das popula-
ções e dificultou a capacidade de interven-
ção na resolução dos problemas. Embora o 
prazo legal termine, a vontade das popula-
ções afetadas permanece e podem contar 
com a CDU para continuar essa luta pela 
reposição da Freguesia de Cepães e da Fre-
guesia de Fareja", concluem.      NATACHA CUNHA

FREITAS E VILA COVA 
VAI TER A 2ª UNIDADE 
LOCAL DE PROTEÇÃO 
CIVIL DO CONCELHO

A Comissão Municipal de Proteção 
Civil emitiu parecer favorável à 

criação da Unidade Local de Proteção 
Civil de Freitas e Vila Cova, a segunda a ser 
constituída no concelho depois de Agrela 
e Serafão, que funciona desde 2018. 

Na reunião, o presidente da Câmara 
de Fafe, Antero Barbosa, realçou os 
investimentos previstos na área da 
Proteção Civil, com destaque para 
o projeto que está a ser ultimado de 
requalificação e ampliação do Heliporto 
Municipal de Fafe, “uma infraestrutura 
importante no que diz respeito à operação 
de meios aéreos de combate aos incêndios 
rurais”. O edil informou ainda que está 
a terminar a 1ª fase da obra do Centro 
Municipal de Emergência e Proteção Civil, 
e que no próximo ano serão reforçados 
os recursos humanos daquele Serviço 
Municipal.     NATACHA CUNHA
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aos cidadãos e isenção de derrama para as 
sociedades com volume de negócio inferior 
a 150 mil euros.

Será ainda apreciada e votada a propos-
ta de alteração à estrutura organizacional 
do quadro de pessoal e regulamento da 
organização dos serviços municipais, que 
tiveram a abstenção do PSD em sede de   
reunião de câmara. 

Entre outros assuntos, os membros da 
assembleia municipal irão pronunciar-se 
sobre a informação por parte da câmara de 
não utilização do empréstimo que havia 
sido autorizado para construção da nova 
piscina municipal no parque da cidade. O 
atual executivo prioriza antes uma obra da 
reabilitação da atual infraestrutura, num 
investimento de 1,2 milhões de euros, pre-
vendo uma alteração da distribuição fun-
cional do edifício, melhorias ao nível de 
coberturas, isolamento térmico, sistemas 
de climatização, entre outros. 

Assuntos que merecerão a atenção noti-
ciosa do Expresso de Fafe, que poderá acom-
panhar no site www.expressodefafe.pt.

        NATACHA CUNHA
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Com o acesso a fundos comunitários 
'relativamente atrasado', a autarquia vai 
propor aos órgãos municipais autorização 
para contratação de um empréstimo até ao 
montante de dois milhões de euros, para 
aquisição, obras de reabilitação e apetre-
chamento deste espaço de uma só vez.

"Este empréstimo para aquisição da área 
necessária para a instalação e execução das 
obras será amortizado pelo valor das rendas 

A  Câmara de Fafe pretende instalar 
uma Loja do Cidadão no edifício do 

'Royal Center', que concentre os serviços 
públicos espalhados pelo concelho, permi-
tindo ao cidadão tratar de vários assuntos 
num só espaço. 

O presidente da autarquia, Antero Bar-
bosa, garante que "as coisas estão encami-
nhadas" para que a instalação se concretize, 
ajudando à resolução do problema daquele 
edifício, que permanece há cerca de duas 
décadas em pleno centro da cidade.

Recorde-se que o edifício 'Royal Cen-
ter' foi inaugurado em 1995 e encontra-se 
devoluto desde 1996 por ordem camarária, 
devido ao não cumprimento de preceitos 
legais por parte da empresa construtora. A 
câmara chegou a deliberar a demolição do 
edifício, mas o poder judicial impediu-o.

"Há agora um novo proprietário dispo-
nível a fazer um investimento de reabilita-
ção de todo o espaço, adaptando-o natu-
ralmente a novas funcionalidades, e nesse 
reaproveitamento está disponível a alienar, 
a favor do município, a área necessária à 
instalação da loja do cidadão", dá nota o 
município, a propósito das grandes opções 
do plano e orçamento para 2023.

EDIFÍCIO DO 'ROYAL CENTER' 
DEVERÁ ACOLHER LOJA DO CIDADÃO 

a cobrar aos serviços que aí se vão instalar e 
ainda pelo financiamento que se vier a ob-
ter pelos fundos comunitários a quando da 
apresentação de candidaturas", referem.

Questionado pelo vereador social-de-
mocrata, Rui Novais da Silva, na reunião 
extraordinária de votação do orçamento, 
Antero Barbosa disse que a "expectativa 
para avançar com essa obra é imediata", 
uma vez que o projeto já recebeu aprova-

ção definitiva por parte da Agência para a 
Modernização Administrativa (AMA).

O edil lembrou que a instalação da Loja 
do Cidadão já foi estudada noutros locais, 
tendo o processo, que herdou do anterior 
executivo, sofrido avanços nos últimos 
tempos, com reuniões com o proprietário 
do 'Royal Center', e emissão de pareceres 
favoráveis das entidades que ali se irão ins-
talar (Autoridade Tributária, Instituto de 
Segurança Social e Instituto de Registos e 
Notariado), além de outros serviços.

A Loja do Cidadão deverá ocupar o piso 
térreo na sua totalidade, numa área útil de 
cerca de 1.900 m2, com acesso pela Avenida 
5 de Outubro. Todos os serviços públicos 
instalados no concelho, atualmente "dis-
persos e deficitariamente instalados", de-
verão assim concentrar-se naquele local, 
proporcionando comodidade aos cidadãos, 
dando em simultâneo impulso na resolu-
ção do problema do 'Royal Center'.

  NATACHA CUNHA

Projeto foi aprovado 
e câmara quer contrair 

empréstimo para avançar com 
aquisição e obras de reabilitação.
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CABE A QUEM GOVERNA 
ESCOLHER O CAMINHO

 RUI NOVAIS DA SILVA 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

N      o final deste ano de 2022, impõe-se um 
balanço sobre a prestação dos nossos go-

vernantes, a nível local e nacional, em nome do 
respeito com os compromissos que assumiram 
com o seu eleitorado. 

A nível local, sublinha-se uma atitude da nos-
sa Câmara Municipal que é em tudo fiel àquilo 
que são os valores que o Partido Socialista cor-
poriza. As preocupações em investir na melhoria 
das condições de vida dos fafenses, sobretudo das 
famílias que vivem em situações de maior vul-
nerabilidade, expressa em apoios que retiram da 
miséria e da pobreza estes agregados, assim como 
uma inequívoca aposta na educação e no gerar de 
igualdade de oportunidades, expressa, entre ou-
tras medidas, nas bolsas de estudo para formação 
superior e a ação social escolar.  

O ano de 2022 foi também marcado em Fafe 
pela atenção dada pelo Município ao desenvolvi-
mento económico, sendo, junto dos empresários, 
um parceiro ativo, reivindicando junto do gover-
no para que fossem dados passos, como aconte-
ceu, para a valorização das nossas zonas empre-
sariais, nomeadamente para a criação de uma 
ligação entre a zona industrial de Regadas e a A7, 
ou mesmo quanto ao regresso das ligações à rede 
ferroviária nacional. 

Por seu turno, a nível nacional, o PS defende 
no Orçamento para 2023 a existência de medidas 
de apoio às famílias traduzidas num investimento 
de 5,6 mil milhões de euros centradas no controle 
do custo da energia, na atualização do indexante 
dos apoios sociais e num salário mínimo nacional 
acima da inflação.  

Verificar-se-á o aumento do abono de família, 
da garantia infância e da dedução fiscal a partir 
do segundo filho, ao mesmo tempo que são já 70 
mil as crianças que beneficiam da universalização 
progressiva da gratuitidade das creches.  

Na educação regista-se o aumento do finan-
ciamento das Instituições do Ensino Superior e 
o reforço da ação social escolar designadamente 
no apoio aos estudantes deslocados. A aposta no 
Ensino Profissional terá visibilidade, entre outros 
investimentos, na instalação dos primeiros 108 
dos 365 Centros Tecnológicos Especializados que 
vão modernizar o ensino profissional até 2025. 

O desafio de estar sempre ao lado dos cida-
dãos e na sua defesa é uma missão de que os socia-
listas nunca se demitem e fazem disso prova, não 
naquilo que os discursos dizem, mas sobretudo 
naquilo que os atos comprovam. 

É assim que o PS nesta quadra se apresenta, 
fazendo nascer oportunidades e com a noção de 
cumprir com aquilo que é fundamental e garante 
dignidade aos cidadãos, a todos e sobretudo aos 
que mais precisam. 

A todos os fafenses desejamos um feliz Natal 
e um ano de 2023 com prosperidade. 

 

A FAZER NASCER 
OPORTUNIDADES

POMPEU MARTINS

PARTIDO SOCIALISTA

N atal é nascimento: do menino,do ho-
mem/mulher novo, da esperança,da 

familia e da solidariedade.
Natal é a 25 de Dezembro e pode ser sem-

pre que o homem/mulher quiser, porque em 
cada dia, todos os dias podemos dar esperança, 
praticar o amor e a solidariedade para que nos 
convoca, especialmente, esta quadra,assim te-
nhamos vontade e querer.

A sociedade desigual, egoísta e capitalista 
em que vivemos, que acentua a pobreza e exclu-
são, não favorece o espírito dos valores natalí-
cios, agrava-os, já que o exagero consumista da 
maioria, o irracionalismo e a soberba potencia 
a revolta  dos desfavorecidos e a sua impotencia 
para aceder ao essencial.

É certo que Portugal tem, através de medi-
das sociais dos Governos, das Autarquias, Câ-
maras e Juntas, nesta e noutras quadras festivas, 
feito um grande esforço de fazer chegar algum 
conforto e os bens necessários às famílias mais 
vulneráveis, para uns dias mais frugais que fa-
çam esquecer momentaneamente a miséria e 
carência do dia a dia!

Mas é preciso mais, medidas mais integra-
das e estruturantes, menos avulsas e dependen-
tes da vontade e humores do “soberanao”, que 
olhem e tratem cada pessoa, cada ser como su-
jeito de direitos, com direito a uma vida digna,  
do nascimento à morte, rumo à igualdade de 
condições e oportunidades!

Este ano, marcado pela invasão absurda e 
bárbara da Ucrânia, mais que os anos da pan-
demia, que provocou um aumento de preços 
inusitado e nunca visto desde há cerca de 30 
anos, veio fragilizar ainda mais os mais frágeis 
da sociedade e, por isso, o Governo e bem, ainda 
que de forma insuficiente e assimétrica, injusta 
mesmo, deu apoios extrordinários e antes nun-
ca vistos, até porque o estado foi o principal be-
neficiário da inflação, com um aumento brutal 
da sua receita estimada.

Neste Natal, o que pedimos e desejamos é 
que a nossa Câmara e o nosso Governo façam 
acontecer Natal mais vezes na sua solidarieda-
de para os que mais sofrem!

Mas também todos nós e cada um podemos 
e devemos,nas palavras,atos e ações,no respeito,-
na amizade e no afecto nas nossas relaçoes hu-
manas,fazer acontecer natal todos os dias!

Por isso, Natal é esperança reiterada,nasci-
mento renovado e pode acontecer sempre que 
quisermos! 

Feliz Natal a todos e um ano de 2023 me-
lhor, com saúde!

NATAL FELIZ
NATAL SOLIDÁRIO

  JOSÉ RIBEIRO 

JOSÉ RIBEIRO POR FAFE SEMPRE

PRÓSPERO 
RUMO NOVO 

 SIMÃO FERNANDES 

PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS

N unca são demais os desejos de um bom 
natal e de um próspero ano novo para 

todos.

Mas, se para ter um bom Natal, ajuda 
muito estar junto da família, junto dos que 
mais amamos, com uma mesa composta, te-
mos ainda a subjetividade dos que valorizam 
mais o dia e os que quase não ligam aos feste-
jos. Mas quando desejamos um próspero ano 
novo a todos, já não chega só desejar, é preciso 
agir, transformar o sonho em vida, é concreto 
e definido o que se pretende.  

A prosperidade é uma opção. Sempre que 
se dá a mão a uma política de salários baixos, 
sempre que se opta por não valorizar as refor-
mas e pensões, não terminar com as políticas 
que legitimam os vínculos precários, sempre 
que se opta por não controlar os preços de 
bens e serviços essenciais, designadamente 
energia, bens alimentares e habitação, essas 
opções são contrárias à prosperidade. Por 
isso, todos os que realmente desejam um ano 
novo próspero, contem com o PCP para exigir 
e agir pelo aproveitamento dos recursos que 
temos, pelo desenvolvimento produtivo e pela 
industrialização, pela promoção da produção 
nacional e da diversificação da actividade eco-
nómica, pela criação de emprego com direitos, 
pela defesa e reforço dos serviços públicos, pelo 
desenvolvimento científico e tecnológico, pelo 
bom uso dos fundos comunitários.

A prosperidade consegue-se com um 
rumo político que tenha esse objetivo! Não 
com o prosseguimento de uma política que 
tem como consequência uma imensa maio-
ria de trabalhadores não ganhar mais de mil 
euros, pensões médias de 400 euros, milhares 
de trabalhadores, em particular os mais jovens, 
confrontados com a precariedade, recibos ver-
des e contratos temporários. Estamos perante 
uma situação em que há o risco sério de milha-
res de pessoas poderem vir a perder a sua casa, 
quando estão a voltar a casa dos pais ou a par-
tilhar casa com desconhecidos. O aumento 
do cabaz alimentar essencial (leite, ovos, pão..) 
custa hoje mais 36 euros em relação a Feverei-
ro, custando hoje cerca de 220 euros. Não são 
políticas de prosperidade, são políticas de em-
pobrecimento da maioria, em contraste com 
os milhões e milhões de lucros acumulados 
pelos grupos económicos. 

Um próspero novo rumo que nos condu-
za a um próspero ano novo, é o que desejo.

D esde abril, face ao deteriorar das condições 
económicas e sociais das famílias, que o 

PSD vem reclamando da Câmara Municipal um 
Programa de Emergência Social mais inclusivo. 
As famílias, sobretudo as de classe baixa e média 
estão hoje asfixiadas, por um lado pelo agrava-
mento das prestações do crédito à habitação (de-
vido à subida das taxas de juro, que se preveem 
que continuem a subir fortemente nos próximos 
tempos), e por outro lado, pelo aumento generali-
zado dos bens e serviços essenciais.

No entanto, o Governo e a Câmara Munici-
pal de Fafe, têm sido insensíveis às dificuldades 
das famílias e das empresas. Para nós, PSD, os 
apoios sociais devem ser o principal foco da ação 
municipal em 2023. É importante agir e dar res-
postas à crise que se abate, de modo a travar o 
empobrecimento das famílias. A responsabilida-
de não é só do Governo, mas também das lide-
ranças partidárias, dos Presidentes de Câmara e 
de todos os responsáveis políticos.

O Presidente de Câmara de Fafe tem, em si, 
a obrigação proteger as famílias desta crise e am-
parar as empresas perante os violentos choques 
económicos que estamos a viver.

Somos um Partido que preserva os valores 
do humanismo, da solidariedade e da justiça 
e mantemos o mesmo sentido de responsabi-
lidade em relação aos interesses de Fafe. Não 
dizemos uma coisa hoje e outra amanhã. Não 
alinhamos em ocultações, opacidade e encena-
ções. Queremos o melhor para os Fafenses e por 
isso, como Partido com provas dadas, lutamos 
para corresponder às suas necessidades, anseios, 
ambições. Nesse sentido, sempre que é neces-
sário, fazemos críticas e alertas, mas também 
apresentamos propostas para soluções positivas. 
Está sempre nas nossas mãos lutar por aquilo 
que queremos no nosso futuro, mesmo quando 
temos de prescindir de alguma coisa no presente 
para alargar os horizontes no futuro.

Contudo, sendo este um tempo dedicado à 
família, é também um tempo de tréguas quanto 
a preocupações. Viver estes dias em espírito de 
união familiar, com alegria, segundo as tradições 
da nossa sociedade, ajuda a recarregar energias 
para o novo ano. Em cada ano que começa, reno-
va-se a esperança num tempo melhor para todos, 
com melhores condições de vida, emprego, justiça 
social, solidariedade, tolerância e respeito.

Os Fafenses podem contar com o conheci-
mento, a experiência e o sentido de responsabi-
lidade do PSD. Nunca deixaremos de dizer o que 
tiver de ser dito, e feito, para o bem de Fafe. Não 
deixarei de colocar Fafe e os Fafenses à frente em 
todas as escolhas que vier a fazer como líder do 
maior partido da oposição em Fafe, procurando 
contribuir, com uma atitude igualmente res-
ponsável e construtiva que vá ao encontro dos 
Fafenses e das suas ambições.
Um Feliz Natal e um melhor Ano Novo para 2023. 
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CARAS E CAROS 
FAFENSES,

 GILBERTO NOGUEIRA 

PARTIDO CHEGA

MENSAGENS DE NATAL

N esta quadra natalícia que 
se avizinha desejo a todos 

umas festas felizes. 

A família é o centro da tra-
dição Cristã que celebramos e é 
também o centro de todas as nos-
sas preocupações e alegrias. Desse 
modo, convido todos os fafenses a 
refletir sobre o papel da família e o 
papel que cada um de nós tem no 
nosso seio familiar. 

Podemos e devemos sempre 
contribuir e partilhar com os nos-
sos o que a vida tem de bom. E 
porque Fafe, esta bela terra, tam-
bém é uma grande família, seja-
mos gentis com o próximo, o vizi-
nho, o colega de trabalho, o amigo 
ou um conhecido. 

Sejamos solidários e carido-
sos, tentando sempre dar o nosso 
contributo e a nossa marca nas 
páginas da nossa cidade e da nos-
sa família. 

Um bem haja a todos, um Fe-
liz Natal e um 2023 recheado de 
saúde, amor, paz e prosperidade!

NOTA EDITORIAL: O Expresso de Fafe convidou todas 
as forças políticas do concelho a dirigir uma mensagem de 
Natal aos fafenses. Aqui se publica as que responderam ao 
nosso repto em tempo útil de fecho desta edição.

PUB

PUB
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CENTROS DE CONVÍVIO DO CONCELHO 
PARTILHARAM A ALEGRIA NATALÍCIA

PUB

O Centros de Convívio do concelho de 
Fafe partilharam a alegria natalícia, no 

habitual convívio de Natal da UNIR, na dele-
gação de Fafe da Cruz Vermelha Portuguesa.

A iniciativa juntou cerca de 300 utentes 
de quinze centros de convívio do concelho 
de Fafe, numa tarde de animação em que 
não faltaram música, dança e um lanche 
convívio, em espírito de confraternização.

A interpretação de uma música de Na-

tal de apelo à paz foi um dos momentos de 
animação da tarde, que uniu todos os pre-
sentes. As boas-vindas aos idosos foram 
dadas pelo presidente da delegação de Fafe 
da Cruz Vermelha, António Fernandes, e 
pela vereadora da Saúde e da Ação Social 
da Câmara de Fafe, Palmira Dias.

A festa contou com diversas atuações 
da equipa UNIR — Unidade de Interven-
ção e Recursos para os Centros de Conví-

vio do Concelho de Fafe — e dos colabo-
radores e voluntários da delegação de Fafe 
da Cruz Vermelha, que envolveram e ani-
maram os participantes.

O presidente da câmara, Antero Barbo-
sa, também marcou presença e deixou vo-
tos de boas festas, louvando o trabalho feito 
pelos técnicos da Cruz Vermelha nos cen-
tros de convívio e a vontade de que estes se 
expandam a mais freguesias e que contem 

com mais atividades nos próximos anos.
Recorde-se que a UNIR resulta de um 

protocolo estabelecido entre o Municí-
pio de Fafe e a Delegação de Fafe da Cruz 
Vermelha, com a colaboração das juntas 
de freguesia e algumas associações locais, 
com o objetivo de criação e manutenção 
de atividades nos centros de convívio, ga-
rantindo um envelhecimento ativo dos re-
sidentes nas diversas freguesias.

   NATACHA CUNHA
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ESPETÁCULO “O PAI NATAL E OS DUENDES” 
ANIMOU MAIS DE 2.600 CRIANÇAS NO MULTIUSOS

M ais de 2.600 crianças do pré-escolar 
e 1º ciclo do concelho de Fafe esti-

veram em festa, esta manhã, no Multiusos 
de Fafe, a assistir ao espetáculo “O Pai Na-
tal e os Duendes”. 

Várias figuras míticas do Natal subiram 
ao palco para alegrar as crianças, envolven-
do-as no espírito natalício.

O espetáculo, da companhia de teatro 
Décadas de Sonho, fez parte da programa-
ção ‘Fafe Cidade Natal’, promovida pelo 

JUNTA DE FREGUESIA DE 
FAFE VISITOU JARDINS DE 
INFÂNCIA COM O PAI NATAL 

A Junta de Fafe acompanhou o 
Pai Natal numa visita a todos os 

jardins de infância da freguesia.
O velhinho de barbas brancas 

surpreendeu as crianças e deixou-lhes 
pequenas lembranças por parte da junta 
de freguesia, com votos de um feliz Natal. 
Uma ação que se replicou por iniciativa 
de várias freguesias  e foi também levada 
a cabo pelo Município de Fafe nas pré-
escolas e escolas do 1º ciclo.

município, que contou ainda, à tarde, com 
sessões de cinema de Natal a pensar nos 
mais novos, na Sala Manoel de Oliveira.

No arranque do espetáculo, o presi-
dente da Câmara de Fafe, Antero Barbo-
sa, e a vereadora da Educação, Paula No-
gueira, subiram ao palco para desejar um 
feliz Natal a todas as crianças e familiares, 
agradecendo o apoio dos professores e edu-
cadores que acompanharam os alunos ao 
Multiusos.         NATACHA CUNHA
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JOSÉ RUI ROCHA 
VENCE PRÉMIO DE POESIA 
SOLEDADE SUMMAVIELLE

de diversos projetos artísticos: do cinema 
à música, passando pelo teatro, José Rui 
Rocha tem obra poética publicada em 
diversas antologias e revistas literárias. 
Foi distinguido no ano de 2019 com uma 
Menção Honrosa (por unanimidade) no I 
Prémio Internacional de Poesia Victor Oli-
veira Mateus com a obra: “o livro breve da 
pedra errante”, editado com a chancela da 
editora Labirinto.

O livro agora premiado será publicado 
nos próximos meses pela editora Labirin-
to, devendo o prémio ser entregue por oca-
sião do Dia Mundial da Poesia.  

O  poeta José Rui Rocha é o vencedor, 
este ano, do Prémio de Poesia So-

ledade Summavielle, anunciou o Núcleo 
de Artes e Letras de Fafe.

O júri — composto pela poetisa e do-
cente Teresa Macedo, pelo professor uni-
versitário César Freitas e pelo professor e 
poeta Carlos Afonso — avaliou as obras 
submetidas, tendo escolhido por unani-
midade o livro “Ortóptica”, assinado sob 
pseudónimo por Ema Gastão-Luz”.

O júri sustentou a escolha, elogiando a 
"ambiguidade semântica" dos poemas, que 
"convocam o leitor para completar a tessi-
tura do poema, embrenhado de espaços 
em branco, geradores de polissemia e arte 
estética". Por outro lado, anotam a "subje-
tividade dos mundos interiores" e a "elo-
quência do voo e a evasão para os sonhos", 
transversais à obra, que "apresentam-nos 
um poeta capaz de convocar as vozes de 
outros (grandes) poetas e, desse devaneio 
com eles, mostra-se capaz de construir os 
pilares da poeticidade, que justificam a sua 
escolha deste livro”. 

A residir em Fafe há alguns anos, José 
Rui Rocha (1981) desenvolveu desde cedo 
estudos musicais, cumprindo o curso 
complementar e as disciplinas de piano e 
canto, licenciando-se em Educação Musi-
cal. É pós-graduado em Estudos Literários 

- Literatura Dramática - pela Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto. Director 

AVANÇA CONSTRUÇÃO 
DE POLIDESPORTIVO NO BAIRRO DA CUMIEIRA

A Câmara de Fafe vai avançar com a 
construção de um polidesportivo no 

Bairro da Cumieira, num investimento 
de cerca de 150 mil euros, que deverá estar 
concluído nos primeiros meses de 2023.

"O projeto propõe a implantação de 
um polidesportivo, provido de todas as 
condições para a prática desportiva em 
segurança. O objetivo principal desta 
intervenção é o de requalificar o campo de 
jogos existente procurando promover uma 
ligação intergeracional dos habitantes de 
uma forma saudável", explica a autarquia.

Para tal, serão também colocados, 
junto ao polidesportivo, equipamentos 
de ginástica bio saudável, criando mais 
valências inexistentes até ao momento,  e 

que representam uma 'mais-valia' para os 
habitantes e para o local, informam ainda. 

O polidesportivo, com dimensão que 
permite utilização por vários grupos em 
simultâneo, ficará localizado no lado 
nascente do bairro e "promoverá uma 
interação entre as diferentes gerações do 
bairro e os seus visitantes".

A autarquia sustenta a opção de 
transformação do campo de jogos num 
polidesportivo pela "possibilidade de 
prática de diferentes desportos",  do futebol 
ao andebol e basquetebol, "potenciando 
uma utilização distinta do espaço".

O contrato da empreitada foi celebrado  
no final de novembro, sendo o prazo de 
execuação 90 dias.                       NATACHA CUNHA

GNR LANÇA OPERAÇÃO 
DE NATAL E ANO NOVO

IM
AG

EM
 V

IR
TU

AL
: C

M
F.

A  Guarda Nacional Republicana rea-
liza, até 2 de janeiro, a Operação 

“Natal e Ano Novo”, com o objetivo de com-
bater a criminalidade e intensificar o pa-
trulhamento rodoviário nas vias de maior 
tráfego durante este período, de forma a 
garantir as festividades e as deslocações em 
segurança, em todo o território nacional.

A GNR avança que estará particular-
mente atenta aos comportamentos de 
risco dos condutores, nomeadamente o 
excesso de velocidade, as manobras peri-
gosas, a correta sinalização e execução de 
manobras de ultrapassagem, de mudança 

Vídeo sensibiliza para comporta-
mentos seguros em tempo de festa, 

com imagens gravadas em Fafe.

de direção e de cedência de passagem, a 
utilização indevida do telemóvel, à circu-
lação correta na via mais à direita, bem 
como ao uso de cinto de segurança e sis-
temas de retenção para crianças.

"Se conduzir não beba!" é a principal 
mensagem de um vídeo de sensibilização 
para a segurança rodoviária, partilhado 
pela autoridade nas redes sociais, com al-
gumas imagens gravadas em Fafe. 
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EMPRESA QUER INSTALAR 
PARQUE SOLAR EM ARÕES S. ROMÃO

O grupo empresarial JAF pretende 
construir um parque solar em Arões 

S. Romão, junto ao limite de freguesia com 
Rendufe, com o objetivo de constituir 
a primeira Comunidade de Energia 
Renovável em Arões S. Romão, informou 
a junta de freguesia.

Os consumidores domésticos ou 
industriais, localizados na área de 
abrangência deste parque solar, "poderão 
vir a integrar esta CER (Comunidade de 
Energia Renovável), sem qualquer custo de 
adesão ou de investimento", referem ainda.

"A empresa promotora tem efetuado 
uma campanha de divulgação sobre 
este assunto junto dos consumidores de 
eletricidade elegíveis para integrarem esta 
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22 EMPRESAS FAFENSES 
DISTINGUIDAS COM ESTATUTO
 ‘PME EXCELÊNCIA 2021’

V  inte e duas empresas fafenses, repre-
sentativas de vários setores de ativi-

dade, foram distinguidas pelo Instituto de 
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à 
Inovação (IAPMEI) com o estatuto ‘PME 
Excelência 2021’, um selo de reputação re-
lacionado com níveis superiores de solidez 
e de desempenho económico-financeiro, 
atribuído como “reconhecimento do seu 
mérito e do seu contributo para os resulta-
dos da economia”.

Estas empresas, mais dez que em 2020, 
destacam-se assim de entre as cinquenta 
e quatro que, em maio, receberam o esta-
tuto ‘PME Líder 2021’.

    Empresas distinguidas:
• Brownie Atlântico Unipessoal, Lda.
• C. F. F. – Clínica Fisiátrica de Fafe, Lda.
• Cadeinor – Mobiliários de Escritório Integrado, Lda.
• Construções Abílio Ribeiro, Lda.
• Cozinhas P.L. – Comércio e Instalação de Cozinhas, Lda.
• Cunha & Mendes Cunha, Lda.
• Fafefarma – Farmácia, S.A.
• Farmácia Fernandes de Castro, Lda.
• Farmácia Ferreira Leite, Unipessoal Lda.
• Farmácia Sousa Alves, Lda.
• Gravotextil – Sociedade de Acabamentos Texteis, S.A
• Gululupa – Unipessoal, Lda. 
• M Look Confecções, Lda.
• Maria Emilia Pereira Soares & Filhos, Lda.
• Marinho Oliveira, S.A.
• Momentopadrão Unipessoal Lda
• Oberndorfer, S.A.
• Raffaele Sidoni & Sidoni, Lda.
• Rui Manuel Pinto, Unipessoal Lda.
• Sanilusa – Sociedade Unipessoal, Lda.
• Tecnivap XXI – Comércio de Máquinas para Industria Têxtil, S.A.
• Workview – Prestação de Serviços de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Unipessoal Lda.

CER, tendo solicitado à junta de freguesia 
o apoio na divulgação de informações 
sobre este tema", partilham. Em breve será 
agendada uma sessão de esclarecimentos 
presencial, no auditório da junta de 
freguesia.

Concluídas obras de alargamento 
do cemitério

A Junta de Arões S. Romão informou ain-
da ter concluído as obras de ampliação do 
cemitério, numa intervenção que viabilizou 
a construção de 44 novas sepulturas, num 
investimento "necessário e urgente", que 
vem "colmatar uma das principais necessi-
dades" da freguesia.                         NATACHA CUNHA
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Há corações carentes: à procura do res-
gate, perdidos que caem em poços escuros 
onde parecem desaparecer, feridos a precisar 
de substituição, ou os que não aguentam 
mais. O coração é a voz intermitente do – 
presente e ausente – nascimento. 

Deus, em Belém, nasceu num coração de 
carne deitado sobre a manjedoura. A partir 
daí, o seu amor palpita em todos os corações: 
intrépidos e gelados; puros e impuros; aber-
tos e fechados; feridos e fortes; loucos e secos. 

Se no coração há amor, Deus é o coração. 

Da nossa parte, neste Natal, desejamos 
que os corações de todos sejam manjedou-
ras de Deus Menino, Príncipe da Paz.

Pe. José António Carneiro

Arcipreste de Fafe

O Natal deste ano podia ser um Natal 
diferente daquele que a pandemia 

nos fez viver nos últimos dois anos. A pos-
sibilidade do (re)encontro e do abraço, a pro-
ximidade em vez do distanciamento, o estar 
juntos em vez de cada um para o seu lado 
serão uma realidade em tantas casas que, 
ainda assim, não alegrará todas as vidas... 

 Infelizmente, este Natal traz, de tão per-
to, o barulho das armas que fazem a guerra, 
matam tantas vidas humanas e desfazem 
sonhos, projetos e esperanças legítimas. 
Deste modo, o presépio de Belém desenha-se 
cruamente ainda em tantos lares…

Sentir-se rejeitado, perseguido, abando-
nado significa, para Jesus, sentir-se Nascido. 
Sentir é a linguagem do coração. Há uma 
relação de dependência, porque ele bate 
sem parar, e – nessa repetição – é como se o 
acontecimento do nascimento se repetisse 
infinitamente. 

'PRESÉPIO VIVO' FEZ RECRIAÇÃO 
NO JARDIM DO CALVÁRIO

'Natal em Família' homenageia 20 casais

O Arciprestado de Fafe volta a realizar 
este ano o "Natal em Família", a 29 de de-
zembro, pelas 21h00, no Teatro Cinema.

O momento será de homenagem a pelo 
menos 20 casais: 4 que celebram 25 anos 
de matrimónio, 8 que celebram 50 anos de 
matrimónio e 8 que casaram em 2022. 

Segundo o arciprestado, o novo Bispo 
Auxiliar da Diocese de Braga, Dom Delfim 
Gomes, irá marcar presença na iniciativa, 
que conta também com um concerto de 
Helena Fernandes no seu projeto 4 Melo-
dias.          NATACHA CUNHA

A  Catequese da Paróquia de Santa 
Eulália de Fafe fez um 'presépio vivo' 

no Jardim do Calvário, com a representa-
ção de algumas "feridas" do nosso tempo. 

A dinamização do presépio refletiu so-
bre o drama da pobreza, do abandono dos 
idosos, da violência doméstica e dos refu-
giados de guerra. Estas mensagens, bas-
tante atuais, procuraram sensibilizar os 
espectadores presentes: 

"É Natal quando...
Visitamos os idosos!
Acolhemos os refugiados!
Apoiamos os pobres!
Cuidados das vitimas de violência!".

NO CORAÇÃO, A MANJEDOURA!

PLANTADA OLIVEIRA  
EM ATO SIMBÓLICO DE 
PREPARAÇÃO DAS JMJ

U  ma oliveira foi plantada junto do 
Santuário de Nossa Senhora das 

Neves, na Lagoa, como ato simbólico de 
preparação para as Jornadas Mundiais da 
Juventude. 

Recorde-se que este é o único santuá-
rio mariano do concelho de Fafe, daí ter 
sido o local escolhido para a iniciativa, e 
que pretende ser símbolo de paz e união 
entre todas as paróquias do arciprestado, 
em comunhão com as Jornadas.

O ato simbólico contou com a pre-
sença de jovens e comunidade local, bem 
como do pároco José Carlos; do arcipreste 
de Fafe, padre José António Carneiro; da 
vereadora da educação e juventude da Câ-
mara de Fafe, Paula Nogueira; e do presi-
dente da Junta de Aboim, Felgueiras, Gon-
tim e Padraído, José Adelino Gonçalves.

Recorde-se que as Jornadas Mundiais 
da Juventude 2023 realizam-se em Lisboa 
no próximo verão, entre 1 e 6 de agosto 
de 2023, sendo o Papa Francisco esperado 
para o seu encerramento.        NATACHA CUNHA
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POEMAS DE NATAL DERAM MOTE A ENCONTRO POÉTICO

O Núcleo de Artes e Letras de Fafe e a 
editora Labirinto promoveram, a 17 

de dezembro, a iniciativa “Fafe Poema”, um 
encontro poético em torno da temática do 
Natal que contou com a participação de 
duas dezenas de poetas portugueses, que 
disseram os seus poemas e contos em es-
paços como o Salão Nobre, a Junta de Pa-
ços, a Casa do Ermo e o Jardim do Calvário.

CULTURA

novembro, 52 prémios no All Dance Inter-
national, campeonato do mundo de dan-
ça que decorreu em Orlando, nos Estados 
Unidos da América, dos quais 31 primeiros 
prémios. 

“Regressamos vitoriosos, com a mala 
cheia de experiências e novas aprendiza-
gens", partilharam, na ocasião, sublinhan-
do que "Fafe tem campeões do mundo de 
sangue azul e amarelo, oriundos de 90 
anos de história do emblemático GNA".

NATACHA CUNHA

O  Pavilhão Multiusos de Fafe aco-
lheu o espetáculo de Natal "Toy 

Story”, protagonizado pelos alunos da  Aca-
demia de Dança Nuń Álvares - ADN.

A narrativa do filme de animação foi 
explorada através de diferentes técnicas 
de dança, desde o Ballet, Contemporâneo, 
Jazz e Hip-Hop, envolvendo todas as tur-
mas e idades desde o nível iniciante até aos 
níveis mais avançados.  

Recorde-se que a Academia de Dança 
Nun’Álvares (ADN) conquistou, no final de 

A  tradição vai manter-se em Fafe, com 
a realização do Encontro de Canta-

dores de Reis do Concelho, uma iniciativa 
que vai já na 36ª edição 

A iniciativa pretende uma vez mais evi-
ver a tradição e estimular a defesa do patri-
mónio cultural que são os cantares de reis, 
promovendo a sua recolha e recriação.

O evento realiza-se nos moldes dos 
anos anteriores, a 8 de janeiro, a partir das 
15h00, em vários espaços da cidade. Numa 
primeira fase, haverá uma eliminatória, 

com uma atuação em local a definir, para a 
seleção de 12 finalistas. A final realizar-se-á 
pelas 17h00, no Pavilhão Multiusos. Pelo 
caminho, e se as condições meteorológi-
cas o permitirem, os grupos participantes 
vão entrando em cafés e locais congéneres, 
para cantar as reisadas. As inscrições estão 
abertas até 23 de dezembro.

Os mais pequenos também prometem 
encher o Pavilhão Multiusos, nos tradicio-
nais Cantares de Reis das Escolas, a 6 de 
janeiro, pelas 10h00.       NATACHA CUNHA 

ACADEMIA DE DANÇA NUN'ÁLVARES
APRESENTOU ESPETÁCULO 'TOY STORY'
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TRADIÇÃO MANTÉM-SE COM ENCONTRO 
ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS

A Biblioteca Municipal acolheu os últi-
mos momentos de leitura e a conferência 

“Presença do Natal na Poesia Portuguesa”, 
pelo Professor José Cândido Oliveira Mar-
tins, da Universidade Católica Portuguesa.

Participaram no evento os poetas Rosa 
Alice Branco, Sara F. Costa, Maria José 
Quintela, Pompeu Martins, Artur Coim-
bra, Luís Aguiar, Paula Ramos Nogueira, 

Leonor Castro, Carlos Afonso, José An-
tónio Carneiro, César Freitas, Acácio Al-
meida, Augusto Lemos, Francisca Mendes, 
Alberto Alves, Francisco Leite Castro, Gil 
Soares, Tiago Gonçalves, José Emídio Lo-
pes e Letícia Mota.

Segundo o NALF, a iniciativa terá con-
tinuidade nos próximos anos, embora em 
data diferente.       NATACHA CUNHA
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O Fafe Ténis Clube apresentou, num 
jantar convívio de Natal, os seus 

novos órgãos sociais e um "projeto com 
futuro", que pretende fazer rejuvenescer a 
modalidade. 

O presidente, Fernando Mota, revelou 
as linhas mestras que irão orientar o 
grupo tendo em vista alavancar o ténis no 
concelho.

Melhorar as instalações, criar uma 
escola de ténis e levar a modalidade aos 
estabelecimentos de ensino são alguns dos 
objetivos delineados pela nova estrutura 
do Fafe Ténis Clube, que pretende "ganhar 
força enquanto associação".

Em plena quadra natalícia, o momento 
foi de confraternização, tendo marcado 

presença a vereadora do Desporto da 
Câmara de Fafe, Paula Nogueira, e Marco 
Freitas, em representação da Junta de Fafe. 

João Lira assume a direção pedagógica, 
José Carlos o cargo de diretor técnico e Luís 
Alegre de treinador principal, completando 
a equipa técnica. 

Preside a direção do clube Fernando 
Mota, com Luís Fernandes vice-presidente, 
José Maria tesoureiro, Tânia Sousa 
secretária, e os vogais Diana Peixoto, 
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CAMPANHA "HÁ JUSTIÇA EM AJUDAR" 
DA AD FAFE ANGARIOU ALIMENTOS

ANDEBOL CLUBE 
DE FAFE ORGANIZA 
TORNEIO DE NATAL

O Andebol Clube de Fafe (ACF) volta 
a organizar este ano, de 27 a 29 

de dezembro, o já tradicional  “Torneio 
de Natal Cidade de Fafe”, dirigido ao 
escalão juvenis.

Segundo o ACF, o torneio tem um 
total de nove jogos e conta, para além da 
equipa anfitriã, com a participação da 
Seleção Nacional Sub-17, Águas Santas, 
FC Porto, SL Benfica e FC Gaia.

As finais jogam-se na quinta-feira, 
começando o apuramento dos 5º e 6º 
classificados pelas 10h30, seguindo-se os 
3º e 4º pelas 15h00, e o apuramento do 
vencedor e do 2º lugar, pelas 17h00.

Esta é a 15ª edição da iniciativa.

A Associação Desportiva de Fafe voltou 
a promover a campanha "Há Justiça 

em Ajudar", com o objetivo de dar a quem 
mais precisa. 

Os alimentos recolhidos no último 
jogo 'caseiro' da Liga 3 foram entregues no 
Lar da Criança de Revelhe, com a ajuda dos 
justiceiros Bruno Monteiro e Luís Ferreira. 

"Podermos estar presentes para a nossa 
comunidade, para os nossos fafenses, será 
sempre uma prioridade para a AD Fafe", 
refere o clube em comunicado, sublinhando 
que estes donativos vão "tornar o Natal de 
várias crianças bem mais feliz".

Parte da mais de meia tonelada de 
alimentos recolhidos na campanha foi 

ainda doada pelo clube à Junta de Freguesia 
de Fafe. 

Esses alimentos vão "reforçar os 
cabazes de Natal, que a Junta de Freguesia 
de Fafe irá entregar a famílias carenciadas, 
de forma a que as mesmas passem melhor 
a época festiva".

             NATACHA CUNHA
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'FAFE TÉNIS CLUBE' TEM NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
E QUER PROJETAR A MODALIDADE NO CONCELHO

RALI SERRAS 
DE FAFE VAI ABRIR 
EUROPEU DE 2023

O Rali Serras de Fafe vai ser a prova 
de abertura do Campeonato 

da Europa de Ralis (ERC) em 2023, 
decorrendo de 10 a 12 de março, 
confirmou a empresa promotora do 
campeonato. 

A organização deu a conhecer a nova 
geografia da competição, surgindo como 
principais novidades do calendário as 
entradas da Suécia e da Hungria.

O rali organizado pelo Demoporto 
(Clube de Desportos Motorizados do 
Porto) continuará, como na edição 
anterior, a utilizar classificativas em piso 
de terra e com o seu centro nevrálgico na 
cidade de Fafe.
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Gonçalo Cunha, João Lira, José Carlos, 
Pedro Freitas, Pedro Ribeiro, Catarina 
Pereira. A Assembleia Geral é presidida por 
Jorge Barroso, com Horácio Pinto como 
vice-presidente e Letícia Mota secretária. 
Ricardo Mendes fica responsável pelo 
Conselho Fiscal, juntamente com Paulo 
Pereira (vice-prsidente), e Jorge Costa 
(secretário). Paulo Pereira e José Diogo 
Castro assumem a equipa multimédia e 
de gestão de redes sociais.  NATACHA CUNHA
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DESFILE DE PAIS NATAIS
ANIMOU O CENTRO DA CIDADE DE FAFE  

P elo sexto ano, o centro da cidade de 
Fafe voltou a ser animado por um des-

file de pais natais, na tarde de domingo, 18 
de dezembro.

Os participantes concentraram-se na 
Praça 25 de Abril, de onde partiram, depois 
de uma foto de família, em desfile pela 
principais artérias da cidade. 

A partida contou com animação pelo 
Grupo de Bombos Zés Pereiras Estrelas 
do Norte. O desfile fez-se então em 'duas 
rodas', sobretudo de mota, com a partici-
pação de vários grupos motards, mas tam-
bém de bicicleta, trotinete e a pé, colorindo 
as ruas com os trajes a preceito. 

A iniciativa, que envolveu Fafe no es-
pírito festivo desta quadra natalícia, foi 
promovida uma vez mais pelos Asfalto 
Friends e Restauradores da Granja, com a 
participação, entre outros grupos, de uten-
tes da Cercifaf. 

Em simultâneo, os Asfalto Friends rea-
lizaram o seu passeio de Natal solidário 
com os 'patudos' da Associação de Defesa 
dos Animais e da Floresta, convidando a 
comunidade a contribuir na recolha de do-
nativos e ração para os animais do canil. O 
cantor fafense Carlos Pires surgiu vestido 
de Pai Natal e animou o momento com 
um 'mini' concerto.                       NATACHA CUNHA
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