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16 DE MAIO - FERIADO MUNICIPAL ÍMPAR

Talvez nunca o Feriado Municipal tenha sido celebrado

com tanto brilho e significado como foi o deste ano,

através dos habituais festejos das Feira Francas mas, e

sobretudo, pela presença em Fafe da Sr.ª Ministra da

Cultura, Dr.ª Isabel Pires de Lima, para inaugurar a nossa

nova Biblioteca, bem como a requalificação do nosso

Museu de Santa Rita.

De facto, foi uma jornada de grande simbolismo e

significado cultural, pois, para além daqueles dois

equipamentos culturais, pudemos ainda apresentar à

Sr.ª Ministra o nosso Museu da Emigração, bem como

visitar o Cine-Teatro, obra já posta a concurso público

para recuperar no próximo ano.

A nossa biblioteca é um equipamento cultural do melhor

que pode haver em qualquer lado, que enriquece o

concelho e a nossa população, cuja grande utilização

desde já o assegura e nos enche de orgulho.

O Museu Hidroeléctrico de Santa Rita é um equipamento

raro e singular, igualmente de grande qualidade e cujas

obras foram integralmente pagas pela Gamesa – Parque

Eólico de Fafe – um bom exemplo de mecenato!

Finalmente, não podemos deixar de referir a importância

do apoio e reconhecimento manifestados pela Sr.ª

Ministra ao nosso Museu da Emigração e das Comuni-

dades Portuguesas, projecto de grande alcance e da

maior importância para o nosso município, com

reconhecimento internacional e que teve de 5 a 8 de

Julho em Fafe um seminário com o patrocínio da UNESCO

e a presença do Secretário de Estado das Comunidades

Dr. António Braga.

Melhor Cultura, Mais Desenvolvimento.
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 Ministra de visita à Biblioteca

|  Isabel Pires de Lima no Salão Nobre da Câmara Municipal
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Secção Solene no

Salão Nobre da Câmara Municipal
A Ministra da Cultura, Isabel Pires de

Lima, esteve em Fafe, em 16 de Maio,

com uma agenda recheada, a qual com-

preendeu a inauguração da Biblioteca

Municipal e das obras de requalificação

do Museu Hidroeléctrico de santa Rita

e uma visita ao Cine-Teatro de Fafe.

Recebida nos Paços do Concelho, a governante escutou do

Presidente da Câmara os mais rasgados elogios. “É uma

enorme honra tê-la aqui. Em Fafe, nós recebemos bem os

nossos amigos e recebemo-los como se estivessem em casa.

Sinta-se em casa, Sr.ª Ministra” – disse José Ribeiro.

O Presidente da Câmara realçou o facto “de ser a primeira

vez que um Ministro da Cultura visita Fafe, e por isso mesmo

é motivo de grande satisfação. Vamos inaugurar a nova

Biblioteca e outros projectos do maior interesse para os

fafenses e também a nível nacional. O Cine-Teatro é o

próximo grande projecto cultural para o concelho e estou

certo que a Sr.ª Ministra nos vai ajudar neste empre-

endimento. Peço a sua atenção para a recuperação deste

imóvel” – acrescentou.

A Ministra da Cultura começou por agradecer o convite

para esta visita e lembrou “o grande esforço da autarquia

no âmbito da cultura e o que me traz aqui com mais

significado é a inauguração da Biblioteca Municipal. É uma

grande obra há muito desejada, e que vai dar um novo

significado a todo o processo cultural. É meu entendimento

que cada vez mais se deve investir na ciência e na educação,

o que também passa pela leitura e pelas bibliotecas” –

disse.

Isabel Pires de Lima considerou ainda que “investir na cultura

é investir no desenvolvimento económico. A cultura tem

uma influência significativa no PIB da União Europeia e isto

é fundamental”.

w
w

w
.n

ee
vi

aP
DF

.c
om



4

A
M

B
IE

N
TE

 E
 T

U
R

IS
M

O
FA

FE

|  Moinho

Estão ser desenvolvidas em todo o Concelho, algumas obras

no âmbito dos programas comunitários AGRIS e LEADER.

São projectos que procuram recuperar várias zonas do

concelho, projectando-as para o turismo rural e ambiental.

A autarquia está a fazer um grande esforço financeiro,

estabelecendo metas para que os montes de Fafe tenham

condições de atractividade turística, desenvolvendo estas

regiões (principalmente a zona norte) do ponto de vista

financeiro e ambiental.

Aboim

No âmbito do programa AGRIS

Recuperação do Moinho de Mós

Custo: 138.000 euros

Queimadela

Recuperação dos percursos pedestres do Rio Vizela

(Passadiço, recuperação da levada, recuperação do moinho,

novo cais)

Intervenção no âmbito do programa LEADER

Custo: 115.000 Euros

Quinta Interpretativa do Alto do Confurco

Criação de espécies cinegéticas

Intervenção no âmbito do programa LEADER

Custo: 100.000 Euros

Uma realidade concelhia

Turismo Rural e Ambiental

|  Recuparaçã do Núcleo de Mós

 Passadiça

 Zona Cinegética - Toca de Coelhos

 Zona de Lazer
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Rede de abastecimento de água
S. Clemente

• Rede de abastecimento de água em Quinchães

• Investimento: 123.910,00 Euros

Rede de abastecimento de água
Quinchães

• Rede abastecimento de água em Medelo e Silvares S.Clemente

• Investimento: 122.686,42 Euros

Rede de abastecimento de água
Queimadela

• Substituição da rede abastecimento de água no

Bairro São José, Rua do Lombo, Rua do Horto 

e Largo de Portugal – Fafe

• Investimento: 122.974,38 Euros

Rede de Abastecimento de Água
Bairro de S. José

• Travassós, Vinhós, Golães, Arões São Romão, Várzea Cova, Silvares S. Martinho, Fareja e Fafe. (Substituição da rede

na Rua João XXIII e lugar das Ribeiras em Fareja)

• Investimento: 124.174,88 Euros

Rede de abastecimento de água
Fafe
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APPLA atribuiu a Fafe
bandeira de Prata

|  Atribuição da Bandeira de Prata

 Palacete adquirido pela Câmara

Por unanimidade, foi aprovada na reunião da Câmara de

15 de Fevereiro de 2007 a compra do Palacete da Rua

Major Miguel Ferreira, junto à Casa Municipal da Cultura,

pelo valor de 575.000 euros.

A autarquia negociou a compra do imóvel (de grande valor

arquitectónico e histórico) assim como toda a zona

envolvente, pagando o valor em duas prestações.

Com a aquisição deste imóvel, a autarquia passa a ser

proprietária de todo o quarteirão composto pela Casa da

Cultura, Biblioteca Municipal e Palacete.

• Rede de abastecimento de água em Queimadela

• Investimento: 121.723,90 Euros

O galardão foi atribuído pela Associação Portuguesa de

Planeadores do Território (APPT) – Rede Nacional de Cidades

e Vilas com Mobilidade para Todos, que também distinguiu

o Município de Fafe com a Bandeira de Prata da Mobilidade

para Todos.

Esta distinção surge na sequência da adesão do Município

em 2004, à Rede nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade

para Todos, data a partir da qual foi efectuada uma avaliação

à área de intervenção, que revelou o cumprimento percentual

da eliminação das barreiras urbanísticas.

A cerimónia contou com a presença do Presidente da

Câmara, Dr. José Ribeiro e do Presidente da APPT, Eng.

Pedro Ribeiro da Silva.

Pedro Ribeiro da Silva elogiou o trabalho desenvolvido nesta

área e considerou mesmo “que Fafe é o modelo da Rede.

Quando falarmos em mobilidade temos de considerar Fafe

como um modelo”.

José Ribeiro agradeceu o galardão e considerou que “este

é o melhor exemplo de estruturar uma cidade a pensar nos

cidadãos. Temos projectos em curso e outros projectos à

espera de oportunidade e continuamos com a mesma

compreensão: equipamentos com acesso a todos os cidadãos

de modo a retirar todos os entraves”.

Um bom exemplo para o País e para

a Europa.

Autarquia adquire
Palacete

Na rua Major Miguel Ferreira
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Conferência no auditório da

Biblioteca Municipal

O Futuro da Europa na Região
do Vale do Ave

João de Deus Pinheiro, Deputado do Parlamento Europeu e

Rogério Leitão, Docente da Faculdade de Economia da

Universidade de Coimbra, estiveram em Fafe, para uma

conferência subordinada ao tema “Percepção da União Europeia

e das suas Missões – Europa – Uma Oportunidade”, que

decorreu no auditório da Biblioteca Municipal.

Esta acção está inserida num Ciclo de Conferências sobre o Futuro

da Europa na Região do Vale do Ave, organizadas pela Associação

das Colectividades Têxteis Europeias (ACTE), em parceria com a

Associação de Municípios do Vale do Ave (AMAVE).

Ministro da Agricultura
apresentou em Fafe

O Ministro da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das

Pescas, Jaime Silva, apresentou em Fafe, no passado dia 12

de Janeiro, 20 novas equipas de Sapadores Florestais, no

âmbito do Programa de Prevenção Florestal.

A medida dá cumprimento aos objectivos do Plano Nacional

de Defesa da Floresta contra Incêndios.

A equipa que está em Fafe foi proposta pela Cofafe, que

tem a responsabilidade da a gerir e coordenar, em parceria

com a Direcção-Geral de Recursos Florestais. No distrito de

Braga apenas mais uma equipa vai estar no terreno, em

Terras do Bouro.

|  Conferência de João de Deus Pinheiro

20 Novas equipas de Sapadores Florestais

Novas regras para Projectos
de Elevado Interesse Municipal

Por despacho do Presidente da Câmara, foram criadas novas

regras para projectos específicos que são considerados de

Elevado Interesse Municipal (PEIMS).

Considera a autarquia que as dinâmicas da vida moderna

e da economia não se compadecem com ritmos antigos e

decisões demoradas e os investimentos hoje determinam-

se, quase sempre, pela celeridade das decisões e pela rapidez

da tramitação processual.

Neste sentido, foi necessário adoptar-se medidas que

evidenciem celeridade e segurança e criem confiança junto

dos agentes económicos. Relevam, para este efeito, os

Projectos de Elevado Interesse Municipal que, pelo seu

volume financeiro ou pela criação de emprego, devem

merecer uma especial atenção.

Fica, assim, determinado que os PEIMS, para efeito de

licenciamento municipal, são todos os projectos cuja

estimativa orçamental seja igual ou superior a 750.000

euros ou demonstrem a criação ou aumento de 5 ou mais

postos de trabalho.
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Ministro do Trabalho e
Solidariedade Social assinou
em Fafe Contratos Locais de
Desenvolvimento Social

|  Ministro da Trabalho e Solidariedade Social

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Vieira da

Silva, esteve em Fafe no passado dia 17 de Abril onde

assinou Protocolos de Compromisso com as Câmaras de

Fafe, Póvoa de Lanhoso, Santo Tirso e Trofa, no âmbito dos

Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS). Como

entidade suporte, assinou, igualmente a Sol do Ave, que

irá coordenar localmente esta parceria.

José Ribeiro, em representação da Sol do Ave (de que é

presidente) e dos restantes municípios, lembrou a importância

destes protocolos “que irão colmatar uma lacuna após o

fim do Programa de Luta Contra a Pobreza. Sabemos que

o Sr. Ministro conhece bem o território dos concelhos que

assinaram este programa e reconhece as dificuldades que

enfrentamos. O maior problema continua a ser o desempre-

go. Apesar de tudo temos investido em variados programas

ocupacionais, mas não chega, daí a grande importância

destes contratos” – disse.

Vieira da Silva lembrou o grande esforço do governo neste

domínio “mas são problemas complexos que exigem outro

tipo de atenção. Precisamos de um novo ciclo de desenvol-

vimento para fazer crescer a economia e dar mais empregos.

No entanto, existem casos mais localizados onde é necessária

uma estratégia diferente. Temos de lutar pela inclusão social

e este novo programa vai dar um novo impulso e espero

que tenha o sucesso necessário” – concluiu.

Praceta 1º de Maio

Estão terminadas as obras de requalificação da Praceta 1º de

Maio, e toda a zona envolvente à nova Biblioteca Municipal.

A obra ascende a 364.200,02 mil euros, inteiramente finan-

ciados pelo Município.

Para além do arranjo exterior das casas, a zona social irá

comportar novo arruamento, parque infantil, estacionamento

e outros melhoramentos a nível de infra-estruturas públicas.

Obras de requalificação

Verão em segurança na
Barragem de Queimadela
A Barragem de Queimadela vai ter uma segurança reforçada

durante a época balnear, com a vigilância de três nadadores

salvadores e outros meios de socorros a náufragos, durante

os meses de Junho, Julho e Agosto.

Neste âmbito, foi aprovado um subsídio de 4.500 euros para

o Clube Náutico que já utiliza a albufeira em actividades e

vai ficar responsável deste espaço, durante os meses referidos.
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Protocolo de Amizade entre
os município de Fafe e Soisy-
sous-Montmorency (França)

O Presidente da Câmara, José Ribeiro esteve em França,

onde assinou um protocolo de amizade entre os municípios

de Fafe e Soisy-sous-Montmorency, com o objectivo de

estabelecer entre os seus cidadãos relações humanas,

culturais, desportivas e de cooperação mútua que consistem

nomeadamente em trocas de amizade entre as populações

das duas comunidades.

“Os Presidentes da Câmara Municipal das duas comunidades,

eleitos democraticamente pelos seus concidadãos

estabelecem este protocolo de amizade num espírito de

liberdade e de acordo entre os dois povos que será parti-

cularmente dirigida aos jovens”.

Os dois municípios desejam afirmar a vontade comum de

contribuir, na medida do protocolo de amizade, para uma

colaboração frutuosa e pacífica.

|  Hospital de S. José de Fafe|  Assinatura de Protocolo em França

Câmara assegurou “urgência básica”
no Hospital

Protocolo celebrado no
Ministério da Saúde

Foram assinados vários protocolos entre câmaras municipais

e as Administrações Regionais de Saúde, com vista à resolução

do problema das urgências hospitalares.

No caso de Fafe, foram coroadas de êxito as inúmeras

diligências realizadas pelo presidente da autarquia, José

Ribeiro, junto dos responsáveis da Administração Regional

de Saúde do Norte e do próprio Ministério da Saúde. Em

resultado desses esforços, não apenas o Hospital de S. José

– Fafe vai garantir um Serviço de Urgência Básico, como é

assegurado o alargamento do horário do centro de saúde,

enquanto a partir de 1 de Outubro será colocada no hospital

uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV).

O protocolo celebrado pelo Presidente da Câmara de Fafe

e pelo Presidente da Administração Regional de Saúde do

Norte, refere, no seu artigo primeiro, que o centro de saúde

de Fafe assegurará a sua actividade, designadamente, a

‘consulta aberta’, para dar resposta aos casos agudos não

programáveis, das 8H00 às 22H00 todos os dias úteis e das

09H00 às 18H00 aos fins-de-semana e feriados.

O segundo ponto do protocolo, consignou ao Hospital de

S. José – Fafe um Serviço de Urgência Básico, “cujos recursos

deverão ser adequados à procura de cuidados, sem recorrer

ao tempo de trabalho normal os médicos de família com

vinculação aos centros de saúde da região e sem comprometer

a prestação de serviço nos centros de saúde”. Esta situação

será reapreciada no contexto do futuro Centro Hospitalar

Guimarães-Fafe.
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Câmara assina Protocolo com

Associação Empresarial

Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências

A Câmara de Fafe e a Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras

e Celorico de Basto, assinaram um protocolo no âmbito das

Novas Oportunidades, nomeadamente no Reconhecimento,

Validação e Certificação de Competências (RVCC).

O Sistema de Reconhecimento e Validação de Competências

constitui uma plataforma preferencial para mediar o desen-

volvimento de estratégias de qualificação, promovendo a

identificação das necessidades de formação individuais, o seu

ajustamento com as necessidades empresariais.

Recorde-se que esta certificação faculta aos adultos com mais

de 18 anos a oportunidade de verem reconhecidas, validadas

e certificadas as competências e conhecimentos que adquiriram

ao longo da sua vida, com equivalências ao 12º, 9º, 6º ou 4º

anos de escolaridade, conforme os casos.

Aprovada a compra de terrenos

Centro Educativo
de Revelhe

Foi aprovada na reunião da Câmara de 3 de Maio a compra

de um terreno com a área de 2.713 m2 para a construção

de um edifício destinado ao ensino pré-escolar e 1º ciclo, em

Revelhe, para além do terreno necessário à circulação

automóvel em torno do logradouro da escola e rectificação

do arruamento existente na área onde está implantada a EB

2,3, local onde ficará instalada a nova construção.

Recorde-se que esta obra visa dar satisfação ao estipulado

na Carta Educativa.

|  Câmara Assina Protocolo com Associação Empresarial

Formação em primeiros
socorros
Numa acção promovida pelo Departamento de Gestão de

Recursos Humanos e Acção Social, da Câmara Municipal de

Fafe, decorreu uma acção de formação em primeiros socorros

em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa.

Trata-se de um curso de socorrismo que começou no passado

dia 30 de Março e terminou no dia 1 de Junho e envolveu

cerca de 20 funcionário da autarquia e da Naturfafe.

O curso terminou na escola de trânsito no Parque da Cidade,

numa simulação com os meios da Cruz Vermelha e do INEM

onde intervieram todos os que participaram nesta acção.

Ao longo do curso os alunos receberam aulas de Primeiros

Socorros, nas suas mais variadas vertentes tendo respectivo

certificado de habilitações que lhes permite ter “Cartão de

Socorrista”.
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|  Alunos questionam militares da GNR

Visita GIPS e heliporto de na Zona Industrial de Fafe

Turma da EB1 do Santo

Protocolo de Cooperação

Foi celebrado um protocolo entre a Câmara de Fafe e a

Universidade Lusíada, que pressupõe um conjunto de deveres

e obrigações de ambas as partes.

A Câmara irá colocar ao dispor da UL Cartografia e Planos de

Ordenamento Territorial e Urbano, que sejam considerados

relevantes para os trabalhos a desenvolver; apoio à realização

de, pelo menos, um trabalho de projecto por ano a ser

desenvolvido por alunos finalistas no âmbito do Trabalho de

Tese do Curso de Arquitectura; apoio à realização de três

trabalhos de estágio, por ano, de recém-licenciados, assim

como possibilitar aos finalistas e recém-licenciados da UL a

participação em acções de formação promovidas pela Autarquia.

No âmbito do protocolo foi estabelecido o prémio "Câmara

Municipal de Fafe" no valor de 1.000 euros, a ser atribuído

ao melhor aluno do Curso de Arquitectura, desde que tenha

obtido a nota mínima de 14 valores.

Uma turma do 1º Ciclo da Escola do Santo fez uma visita de

estudo ao heliporto na zona industrial do Socorro e ao (GIPS)

Grupo de Intervenção, Protecção e Segurança.

Os alunos visitaram as instalações do GIPS e tiveram a oportuni-

dade de assistir à discrição do trabalho desenvolvido por este

grupo, no âmbito do combate aos fogos florestais.

Recorde-se que a equipa do GIPS é composto por 22 homens,

apoiada por quatro viaturas todo-o-terreno e um helicóptero

que têm como missão atacar os fogos florestais o mais

rapidamente possível.

|  Helipista de Fafe

Esta equipa está sedeada em Fafe, nas instalações preparadas

pela autarquia, que reúnem todas as condições para o bom

desempenho destes homens, que são militares da GNR e estão

preparados para o bom desempenho deste tipo de missão.

Os alunos ficaram “encantados” com esta visita colocando

várias questões e dúvidas que foram prontamente respondidas

pelos militares.

 Protocolo entre a Cãma de Fafe e a Universidade Lusiada
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|  Cântare de Reis das Criaças |  Dia Mundial da Criança

Crianças das escolas
cantaram os reis

Mais uma vez a autarquia organizou o desfile de Carnaval

das crianças das escolas do concelho, na manhã de 16 de

Fevereiro. Participaram na iniciativa 32 estabelecimentos de

ensino do pré-escolar e 1º Ciclo do concelho, com mais de

2.200 crianças e perante grande assistência de familiares e

público em geral.

Como é habitual, os mais pequenos trajaram com a maior

criatividade, exibindo mensagens de grande actualidade e

sobretudo a folia própria da quadra. Uma brigada de varredores

do lixo, joaninhas, palhaços, ovelhas, pinguins e tantos outros

disfarces serviram para as crianças manifestaram a sua alegria

e o seu entusiasmo, devidamente enquadradas pelos profes-

sores e pessoal auxiliar dos respectivos estabelecimentos de

ensino.

Dia Mundial festejado por
3 500 crianças

A autarquia voltou a comemorar festivamente o Dia Mundial

da Criança, em 1 de Junho, no Pavilhão Multiusos, num

evento onde estiveram presentes mais de 3.500 alunos

provenientes de meia centena de estabelecimentos públicos

e particulares de ensino pré-primário e do primeiro ciclo do

ensino básico da área do município, bem como de centros

de actividades de tempos livres.

As crianças foram recebidas pelo Presidente da Câmara, que

subiu ao palco, desejando uma “grande festa e muita

animação” às crianças presentes.

Seguiu-se um espectáculo musical do agrado dos mais novos

que vibraram e cantaram ao som das canções entoadas pelo

grupo Água Viva. Também as crianças componentes do

grupo de concertinas da Associação Recreativa, Cultural e

Desportiva de Seidões actuaram durante alguns momentos.

A festa foi ainda animada por um grupo de palhaços e um

cuspidor de fogo que fizeram as delícias dos mais novos. 

Como habitualmente, a autarquia forneceu um lanche a

todas as crianças presentes.

2 179 crianças das escolas do 1º ciclo do ensino básico e

jardins de infância do concelho coloriram o Pavilhão Multiusos,

em 5 de Janeiro, cantando os reis ao Presidente da Câmara

e Vereadores, como tem sido habitual em anos anteriores.

Foi a oitava edição desta iniciativa.

Além de chocolates para todas as crianças, os estabelecimentos

participantes receberam um apoio de 100 euros.

Desfile de Carnaval animou
ruas da Cidade
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Novas oportunidades

Rede do ensino profissional

A autarquia promoveu, no âmbito da Iniciativa Novas

Oportunidades para jovens, uma reunião com as instituições

ligadas ao ensino, tendo como principais objectivos a identificação

das necessidades de formação qualificante a nível local e a

articulação das ofertas das diferentes escolas / instituições.

Foi efectuado o levantamento dos cursos/acções de formação

profissional que têm sido desenvolvidos a nível concelhio nos

últimos anos, bem como a resposta ao nível da oferta/procura

das áreas de formação.

Do levantamento efectuado conclui-se que no ano lectivo

2007/2008 irão iniciar os cursos a seguir referenciados.
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800 crianças foram ao Teatro

A Câmara retomou, entre 8 e 10 de Maio, o programa de

teatro destinado à população escolar, concretamente aos 3º

e 4º anos do ensino básico.

Mais de 800 crianças de 22 estabelecimentos de ensino do

concelho assistiram à peça de teatro “Quem come a minha

casinha”, baseado no conto dos irmãos Grimm “Hansel e

Gretel” e interpretada pela Jangada teatro.

A peça tem encenação e texto dramático de José Caldas e

interpretação de Luiz Oliveira, Patrícia Ferreira, Vânia Pereira

e Xico Alves.

Na noite do dia 10, a peça foi representada ao público em geral.

Exposição de
Bonecas de Trapos
Decorreu na Biblioteca Municipal, entre 21 de Maio e 16

de Junho, uma exposição de bonecas de trapos, levadas a

cabo por estabelecimentos de ensino pré-primário e básico

do concelho.

Participaram treze estabelecimentos de ensino: Jardim-de-

infância Montelongo (Fafe), Jardim-de-infância de Toural

(Serafão), Centro Social da Paróquia de S. Martinho (Medelo),

Jardim-de-infância de Bairro (Antime), Associação Cultural

e Recreativa de Travassós, Jardim-de-infância e EB1 de

Marinhão (Moreira do Rei), Jardim-de-infância e EB1 de

Serrinha (Quinchães), Jardim-de-infância e EB1 de S. Jorge

(Fafe), Lar da Criança (Revelhe), Associação e Recreativa de

Fornelos, Jardim-de-infância e EB1 de Adonela (Antime),

Jardim-de-infância de Lugar Novo (Regadas) e EB1 de Santo

Ovídio (Fafe).

Curso de Educação/Formação
EB 2,3 de Montelongo: Operador de Informática ou, em

alternativa, Operador de Fotografia.

Escola Secundária de Fafe: Tapeçaria Artesanal, Operador de

Fotografia, Técnico de Secretariado. Esta escola mantém em

funcionamento os cursos iniciados no ano lectivo 20062007,

na área de formação em Electricidade e Electrónica (Técnico

de Electrotecnia) e Administração, Serviços e Comércio (Técnico

de Secretariado).

Escola Profissional de Fafe: Assistente Comercial, Operador de

Armazenagem, Instalador/reparador de computadores,

Electricista de Automóveis, Mecânica de Automóveis, Cabe-

leireiro e Operador de Informática.

Centro de Emprego de Fafe: Empregado de Mesa (Educação

Formação de Jovens).

Cursos Profissionais
Escola Secundária de Fafe: Técnico de Análise Laboratorial e

Modelista de Vestuário.

Escola Profissional de Fafe: Técnico de Gestão e Equipamentos

Informáticos e Técnico de Informática de Gestão.

Centro de Emprego de Fafe: Técnico de Agência de Viagens.

|  Teatro para Crianças |  Bonecas de Trapos
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VII Assembleia de Jovens Munícipes enche
Salão Nobre de Juventude

Comemorações do 25 de Abril

Pela primeira vez, estiveram representados todos os

Agrupamentos de escolas do concelho.

A sessão abriu com uma explicação do “Presidente da Mesa”

sobre o funcionamento da Assembleia Municipal, as suas

regras e o seu regimento.

No período de “Antes da Ordem do Dia”, foram apresentadas

por vários alunos algumas sugestões ao Presidente da Câmara,

sobre os mais variados temas e lidos textos sobre a temática

“25 de Abril e da Liberdade”, por alunos de algumas escolas

presentes.

|  VII Assembleis de Jovens Munícipes

José Ribeiro tomou a palavra para agradecer as sugestões e

enalteceu a sessão “que este ano tem a presença de todos os

agrupamentos de escolas do concelho, o que me deixa bastante

satisfeito. Quero agradecer aos professores que prepararam

esta Assembleia e espero que todos saiam daqui mais elucidados

e conscientes da importância do poder autárquico para um

Portugal moderno e livre.” – disse.

Seguiu-se o período de intervenções, onde os jovens questio-

naram o executivo municipal sobre os mais variados assuntos.

Urbanismo, Ambiente, Educação, Saúde, Cultura e Desporto,

foram os temas mais abordados e que foram respondidos por

José Ribeiro e Antero Barbosa Fernandes.

No dia anterior às comemorações do

25 de Abril, realizou-se a tradicional

Assembleia dos Jovens Munícipes, que

já vai na sua sétima edição, com a

presença de cerca de 60 jovens dos 8°

e 9º anos do 3° ciclo do ensino básico

das seis escolas do concelho que o

ministram (EB2,3 Prof. Carlos Teixeira,

Montelongo, Revelhe, Arões e Silvares

e Secundária de Fafe).
 Plateia de Jovens Munícipes
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Sessão Solene nos Paços do Concelho

 Painel de Condecorados

Tal como tem sido hábito, a Câmara de Fafe comemorou o

25 de Abril, com uma sessão solene no Salão Nobre dos Paços

do Concelho.

Pelas 10H00, registou-se o hastear da bandeira no edifício dos

Paços do Concelho com o desfile da Fanfarra do Agrupamento

de Regadas do Corpo Nacional de Escutas, seguindo-se a

sessão solene evocativa da efeméride que incluiu as intervenções

do Presidente da Assembleia Municipal, Laurentino Dias e dos

representantes dos partidos políticos representados na

Assembleia Municipal, assim como a do Presidente da Câmara,

José Ribeiro.

Na sua intervenção, Laurentino Dias considerou importante

referir que “comemorar Abril, é comemorar o hino à liberdade

e aos homens que a conseguiram. Temos de transmitir esta

ideia aos mais novos, de modo a que não se perca a memória

daqueles que um dia lutaram para termos hoje um Portugal

livre, moderno e virado para o futuro. O exemplo está na

nossa cidade e no nosso concelho. Como era Fafe há 30

anos?” – questionou.

Seguiu-se a intervenção dos grupos parlamentares com

assento na Assembleia Municipal, cujas intervenções se

pautaram pela relevância da data para a democracia

portuguesa e pelos desafios que se esperam para o país e

para o concelho.

De salientar ainda a intervenção do representante da

Associação 25 de Abril, Capitão-de-fragata Eng. Naval

Joaquim de Almeida Tavares.

Seguiu-se a entrega do Prémio Dr. Maximino de Matos, ao

recém-licenciado em medicina José Mário Freitas Durães e

do Prémio Literário A. Lopes de Oliveira a Teodoro Afonso

da Fonte e da Medalha de Prata de Mérito Concelhio à

Associação Cultural e Desportiva da Pica.

O período de atribuição de distinções culminou com a

entrega de placas e emblemas a três dezenas de funcionários

municipais que completaram 15, 20 e 25 anos de serviço

ininterrupto à Autarquia.

No final da cerimónia, o Presidente da Câmara começando

por dizer que “é importante mantermos este formato, pois

verificamos este Salão Nobre cheio de cidadãos interessados

e reconhecidos por lembrarmos esta revolução exemplar e

nunca me canso de saudar e reconhecer muito profun-

damente aos Capitães de Abril, por nos terem dado a

possibilidade de sermos o país e povo que hoje somos: livres

e democráticos. É esta alegria que aqui quero deixar e a

promessa de que não deixaremos cair esta comemoração.

Ponho na lapela o Cravo Vermelho, símbolo de liberdade

e democracia.” – rematou.
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|  Várzea Cova

Inaugurada Sede da Junta e

apresentado novo autocarro

Arões Santa Cristina

No âmbito das comemorações do 25 de Abril, o Presidente

da Câmara inaugurou, no dia 22 de Abril, a nova sede da

Junta de Freguesia de Arões Santa Cristina.

Trata-se de um edifício implantado em pleno centro da

freguesia e cujo terreno foi doado por um benemérito. A

obra custou 122 mil euros, 25 mil dos quais suportados pela

Câmara Municipal. 

De igual modo, foi inaugurado um novo autocarro de 28

lugares, cujo custo ascendeu aos 112 mil euros, verba supor-

tada integralmente pelos cofres da autarquia e que vai ficar

à disposição da Junta de Freguesia para apoiar os alunos do

1° Ciclo em articulação com o Agrupamento de Escolas de

Arões.

Estrada nova em
Várzea Cova

A inauguração de um novo traçado da estrada que atravessa

a freguesia de Várzea Cova, foi pretexto para a ida à

freguesia, culminando as comemorações do 25 de Abril.

Trata-se de uma obra que atingiu os 600 mil euros de

investimento e que veio resolver o problema da acessibilidade

à freguesia.

O novo traçado “rasga” a freguesia ao meio, começando

no Confurco e terminando na Estrada Nacional 311. É uma

obra estruturante para o seu desenvolvimento, que já há

muito era pretendida pela Junta de Freguesia e que foi

necessário “esperar uma década para o conseguir”, referiu

José Ribeiro. “Por este facto é que me junto nesta cerimónia

informal de inauguração. Não é meu costume inaugurar

este tipo de obras. No entanto, reconheço a importância

deste investimento e o muito que vai beneficiar quem cá

vive. Agora é possível que se faça mais construção,

contribuindo para a fixação das pessoas. Quero, também,

enaltecer os serviços da autarquia que a projectaram e

acompanharam a sua execução” – disse.

Via Estruturante

|  Arões Santa Cristina

 Arões Santa Cristina

 Descerramento da placa alusiva
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REUNIÃO DE 04 DE JANEIRO DE 2007

Com as abstenções dos vereadores da oposição, foi aprovada a
10ª alteração ao orçamento de 2006.
Aprovado o protocolo de colaboração com a Universidade Lusíada.

REUNIÃO DE 18 DE JANEIRO DE 2007

Aprovado, com os votos contra dos vereadores da oposição, o
tarifário para 2007, relativo à concessão da exploração do sistema
público de captação, tratamento e distribuição de água do concelho
de Fafe
A Câmara tomou conhecimento da homologação da verificação
interna da conta de gerência de 2003 efectuada pelo Tribunal de
Contas
Com a abstenção dos Vereadores da oposição, foi aprovada a 1ª
alteração aos documentos previsionais do ano de 2007.
Aprovado o protocolo celebrado com a Escola Secundária de Fafe,
relativo à elaboração de estágios na Câmara Municipal de alunos
do Curso Tecnológico de Administração.

REUNIÃO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2007

Aprovado o acordo a celebrar entre o Instituto do Ambiente, a
Câmara Municipal de Fafe e a Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, no âmbito  do projecto de mobilidade
sustentável.
Aprovada a concessão de um apoio até cinquenta mil euros, em
dois mil e oito à Coopfafe (Cooperativa de solidariedade social de
Fafe, CRL).

Reunião de 15 de Fevereiro de 2007

Aprovado o contrato-promessa de compra e venda do Palacete
(ex Grémio).
Aprovada a iniciativa Escola Digital – I Concurso TIC na sala de
aula.
Aprovado o protocolo com a Federação Portuguesa de Voleibol,
no âmbito da divulgação da modalidade junto das escolas do 1.º
ciclo.
Aprovada a doação do autocarro da Câmara Municipal ao
Agrupamento de Escolas Padre Joaquim Flores.
Aprovado o contrato-programa entre a Câmara Municipal de Fafe
e a Naturfafe – prestação de serviços de turismo, desporto, cultura
e tempos livres.

Reunião de 15 de Março de 2007

Aprovada a 2ª alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos/2007.

Reunião de 05 de Abril de 2007

Aprovada a prestação de contas e proposta de aplicação dos
resultados.
Foi aprovada a compra dos terrenos à Cofafe, tendo em vista o
aumento do Parque de estacionamento e urbanizar todo o espaço
circundante à Biblioteca Municipal.

Deliberado aprovar a cedência de uma viatura Hyundai/9 lugares,
ano de 1998, ao Rancho Folclórico de Fafe.
Deliberado aprovar um voto de pesar pelo falecimento do Padre
Joaquim flores.

Reunião de 19 de Abril de 2007

Aprovados o Relatório e Contas de 2006 e o Balancete do 1.º
Trimestre de 2007 da Empresa Municipal de Turismo de Fafe, SA.
Aprovada a doação de um equipamento constituído por depósito,
bomba e ponte de sinalização à Associação Humanitária Bombeiros
Voluntários de Fafe para equipar uma viatura 4X4.
Aprovado um subsídio de 2 500,00 euros ao Lions Clube de Fafe
para comparticipar nas despesas no programa “Eu sou vigilante
da Floresta”, realizado em Leiria a 19 de Maio.
Aprovado um subsídio de 750 euros, para ajudar nas despesas
relativas à presença da equipa de infantis do Grupo Desportivo
Ases de S. Jorge no torneio internacional de Nice, França.
Aprovada a aquisição de terreno para o Centro Educativo de Revelhe.
Aprovado um subsídio 400 euros para comparticipar nas despesas
da equipa do Jogo do Pau da Sociedade de Recreio Cepanense,
em Tenerife – Canárias – Espanha, num Festival Internacional do
Jogo do Pau.
Aprovado um subsídio de 1.000 euros ao Grupo Folclórico da
Casa do Povo de Arões para ajudar a custear as despesas com a
deslocação a Mónaco nos dias 1, 2 e 3 de Junho de 2007, para
participarem no Festival de Folclore.
Aprovado um subsídio de 2.000 euros à Associação Portuguesa
de Paralisia Cerebral – Núcleo Regional de Guimarães.

Reunião de 17 de Maio de 2007

Aprovada a 4ª alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos.
Aprovados protocolos de comparticipação de despesas de
transporte, a celebrar com as Juntas de Freguesia de Arões St.
Cristina, Medelo, Silvares S. Martinho e Vila Cova, no âmbito do
Plano Municipal de Intervenção junto dos Idosos do Concelho.
Aprovado o donativo de 3.000 euros para a Associação Académica
do Instituto de Estudos Superiores de Fafe.

Reunião de 01 de Junho de 2007

Aprovado o regulamento do concurso para alienação de fogos,
propriedade do município de Fafe, na Praceta 1.º de Maio, da
cidade de Fafe.
Aprovada a atribuição do subsídio anual de 4.000 euros ao Centro
Cultural, Social e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara
Municipal de Fafe.
Aprovada a cedência (pelo valor simbólico de 500 euros) à Junta
de Freguesia de Silvares S. Martinho das Escolas dos Ensinos Pré-
Primário e Primeiro Ciclo.
Aprovada a abertura do concurso público para a recuperação do
Cine-Teatro de Fafe.
Aprovados subsídios na ordem dos 31.850 euros às instituições
de âmbito social e de saúde.
Aprovada a 5ª alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos.
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Protocolo com
a Naturfafe
Câmara cede competências e espaços

públicos.
Foi aprovado o protocolo com a Naturfafe – Prestação de

Serviços de Turismo, Desporto, Cultura e Tempos Livres,

Cooperativa de Interesse Público e Responsabilidade Limitada,

para o cumprimento do seu objecto social e satisfação das

necessidades dos seus associados cooperadores.

Mediante o protocolo, a Naturfafe vai gerir o Parque de Campismo

da Barragem de Queimadela, o Pavilhão Multiusos e parque de

estacionamento e terreiro adjacentes, a Escola Fixa de Trânsito

e Centro de Aprendizagem, o Bar da Barragem de Queimadela,

o Bar do Levante e o Bar da Torre, no Parque da Cidade, o

Museu Hidroeléctrico de Stª Rita, o Museu da Imprensa, os

troços de estradas municipais com especial aptidão para a prática

de treinos para rali, a concessão da pesca na Barragem da

Queimadela e a concessão da Zona de Caça Municipal.

Para além da gestão das infra-estruturas referidas, a Naturfafe

vai ficar ainda com a responsabilidade das Festas do Concelho

de Fafe em honra de Nª Sª de Antime, Feiras Francas de Maio,

Rali do FCP, Rali Montelongo, Rali de automóveis clássicos,

Passeio/Concentração de automóveis antigos, execução das

iluminações natalícias no centro da cidade, Feira de Artesanato,

recepção, apoio e aconselhamento ao turista, através de um

posto de informação turística na cidade e em locais do concelho

onde decorram actividades de relevante interesse para a

promoção turística, recolha dos indicadores da ocupação

hoteleira junto dos operadores existentes no concelho, exposição

permanente do artesanato concelhio e assegurar o funciona-

mento de um posto de venda.

|  Logótipo

Verão em Fafe 2007
PROGRAMA

Cinema ao Ar Livre | Anfiteatro da Biblioteca Municipal

Quartas-feiras, às 22h00

Julho

Dia 18 | “Mr. Bean em Férias”, de Steve Bendelack

Dia 25 | “Á Noite, no Museu”, de Shawn Levy

Agosto

Dia 1 | “Um Ano Especial”, de Ridley Scott

Dia 8 | “Ruptura”, de Gregory Hoblit

Dia 15 | “A Dália Negra”, de Brian de Palma

Dia 22 | “Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos”, de

Jonathan Dayton e Valerie Faris

Dia 29 | “Artur e os Minimeus”, de Luc Besson
Nota: Em caso de mau tempo, os filmes são exibidos no Estúdio Fénix

Animação Musical | Feira Velha (*), às 21h30

Julho:

Dia 14 | Grupo Musical “Mó de Cima”

Dia 20 | Jogos de mesa e jogos populares – Restauradores da

Granja (Centro da cidade)

Dia 21 | Grupo Musical “Subsolo”

Dia 28 | XXIII Festival Nacional e Inter. de Folclore Fafe 2007

Agosto:

Dia 3 | Duatlo (ciclismo e corrida) – Restauradores da Granja

Dia 4 | Sarau “Leões do Ferro”

Dia 9 | João Pedro Pais e Mafalda Veiga (69ª Volta a Portugal

em Bicicleta)

Dia 10 | Grupo Musical “Onda Curta” – X Encontro de Emi-

grantes Fafenses (Parque da Cidade)

Dia 14 | Performance de rua – “A Noiva” – Jangada teatro

Dia 18 | Actuação do artista brasileiro Joni Lamas

Dia 25 | Grupo Musical “Já Qu’ É Som”

|  Festas de Verão

* Com as excepções referidas
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Inauguração da Biblioteca

|  Ministra Inaugura e Visita as Instalações da Biblioteca

No final da cerimónia nos Paços do Concelho, Isabel Pires de

Lima fez um percurso a pé pelo centro da cidade que a levou

até à Biblioteca Municipal

Muitos populares aguardavam a Ministra, aproveitando

para conhecer as novas instalações, embora estas estivessem

abertas ao público desde o passado dia 10 de Abril.

Após a cerimónia de inauguração, a Ministra assistiu a um

pequeno recital no Auditório, pelos alunos da Academia

de Música José Atalaya, e à apresentação do projecto do

Museu da Emigração e das Comunidades Portugueses, pela

coordenadora científica e coordenador do museu, Maria

Beatriz da Rocha-Trindade e Miguel Monteiro, respecti-

vamente.

Foi solicitada à Ministra a ajuda necessária para dar segui-

mento a todo o projecto. Isabel Pires de Lima assistiu a todo

o projecto, tendo-o considerado importante e significativo

e prometeu estudar o assunto.

De seguida a comitiva rumou até ao Cine-Teatro, onde foi

apresentado o projecto da sua recuperação.

Isabel Pires de Lima ficou sensibilizada com o imóvel, mas

como já tinha referido anteriormente, nada prometeu quanto

a qualquer ajuda financeira para sua recuperação.

 Sala de Informática

 Biblioteca para todas as Idades
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|  Museu Hidroeléctrco de Santa Rita |  Ministro Visita as Instalações

Museu
Hidroeléctrico
de Santa Rita
Isabel Pires de Lima Inaugurou ainda

a Museu Hidroeléctrico visitando as

obras de requalificação.
A última etapa da visita a Fafe levou Isabel Pires de Lima ao

Museu Hidroeléctrico de Santa Rita, para inaugurar as obras

de requalificação, que foram comparticipadas na sua totalidade

pela Gamesa (que construiu o Parque Eólico das Terras Altas

de Fafe) e que tiveram a colaboração da Fundação EDP.

As obras consistiram na requalificação do espaço, substituição

do telhado, colocação de energia eléctrica, construção de

WC e gabinete do guarda, reparação da maquinaria, colocação

de vitrinas e expositores com o historial do Museu e das

energias disponíveis.

Novo Edifício
das Oficinas
Municipais
Inaugurado pelo Secretário de Estado

da Administração Local

Eduardo Cabrita, Secretário de Estado adjunto e da

Administração Local, esteve em Fafe, no passado dia 3 de

Maio, onde inaugurou as novas instalações das Oficinas

Municipais localizadas na Zona Industrial do Socorro e assistir

à apresentação do projecto da construção, já em curso, de

um edifício polivalente que irá concentrar no futuro os

diferentes serviços municipais, incluindo a Polícia Municipal,

cantina municipal, auditório com 130 lugares e vários

gabinetes, tudo num espaço único, permitindo melhor fun-

cionamento dos serviços e que irá custar 2.580,474 euros.

Recebido nos Paços do Concelho, Eduardo Cabrita ouviu

o Presidente da Câmara a explicar os investimentos

apresentados.

José Ribeiro começou por dizer que “esta é a primeira fase

da melhoria das obras municipais e que são obras

fundamentais para a prestação de serviços mais eficientes

e de maior qualidade aos cidadãos. É um grande esforço

financeiro, pois o nosso orçamento depende em 60% do

Orçamento de Estado. Estes dois projectos absorvem cerca

de 5 milhões de euros, e contamos com o apoio de V. Exª

para a sua execução” – referiu.
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 O Presidente da Câmara explicou ao Secretário de Estado

que “estas obras revestem-se, ainda, de um significado

especial porque foram projectadas e estão a ser acompa-

nhadas por técnicos da Câmara. Temos óptimos funcionários

e estou orgulhoso do pessoal que trabalha na autarquia.

Temos o sentido de poupança e estamos solidários com o

governo no seu esforço de restrição orçamental. Apesar

dos nossos poucos recursos, temos cumprido com as nossas

obrigações, não descuidando a formação, quer na formação

técnica e profissional quer a nível da vertente de higiene e

segurança” – finalizou.

Eduardo Cabrita agradeceu o convite que recebeu da

autarquia para estar em Fafe, considerando que “o poder

local é um bom exemplo do empenho democrático e de

gestão dos recursos públicos. Sei o quanto é difícil gerir

uma Câmara Municipal e quero homenagear os cerca de

500 mil autarcas que nestes 30 anos de democracia

abraçaram a causa pública. É disto que o Estado precisa –

mais eficiência, melhor aproveitamento dos recursos e

melhor qualidade dos serviços” – considerou. Exortou ainda

os autarcas a estarem atentos ao próximo QREN “pois trata-

se de mais uma oportunidade e um novo desafio para os

municípios”.

No final da cerimónia, Eduardo Cabrita visitou as obras em

curso no logradouro da Câmara e deslocou-se à Zona

Industrial do Socorro para inaugurar o novo edifício das

Oficinas Municipais.

Trata-se de uma obra construída com as mais modernas

técnicas, com gestão energética eficiente através da adopção

do aproveitamento de energia solar e domótica (sistema

de gestão inteligente de edifícios). Tem o controle dos

sistemas de iluminação artificial e exposição solar e controle

inteligente dos sistemas de climatização, acessibilidade a

cidadãos e trabalhadores de mobilidade condicionada,
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aumento da área útil destinada a cada serviço, melhoria

das instalações colocadas à disposição dos trabalhadores

(balneários, gabinete médico, sala de formação, gabinetes

de trabalho, etc.).

A parcela de terreno onde está implantado o edifício é de

11700m2 (aprox.), sendo a área total de construção de

2638m2. O valor da adjudicação foi de 1 295 000 euros

(abaixo do custo inicial previsto).

“o poder local é um bom exemplo do empenho

democrático e de gestão dos recursos públicos.

Sei o quanto é difícil gerir uma Câmara Municipal

e quero homenagear os cerca de 500 mil

autarcas que nestes 30 anos de democracia

abraçaram a causa pública. É disto que o Estado

precisa – mais eficiência, melhor aproveitamento

dos recursos e melhor qualidade dos serviços”
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Associação Recreativa de
Seidões

Cine-Teatro de Fafe vai ser
recuperado

A autarquia abriu concurso público para as obras de

recuperação do Cine-Teatro de Fafe.

Apesar de todas as dificuldades inerentes à ajuda estatal

para as obras, a Câmara vai avançar com a reconstrução

deste edifício de elevado interesse municipal e que há muito

espera ser devolvido aos fafenses com todas as suas

funcionalidades, acrescido de obras de beneficiação que

irão permitir um melhor aproveitamento do espaço,

nomeadamente nas instalações para a Academia de Música

de Fafe, cinema e espaços envolventes para outro tipo de

actividades, mantendo-se a sala principal para o teatro e

outro tipo de espectáculos considerados apropriados.

Ao nível da programação, o Teatro-Cinema está projectado

de forma a garantir a máxima flexibilidade, uma vez que

se prevêem actividades diversificadas, nomeadamente, a

existência de espectáculos de música, teatro, cinema, dança

e ópera.

O orçamento previsto para esta intervenção está estimado

em mais de 4 milhões de Euros.

|  Cine-Teatro de Fafe |  Grupo vencedor

A Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Seidões

foi a grande vencedora do XXII Encontro de Cantadores de

Reis do Concelho de Fafe, realizado em 6 de Janeiro no

Pavilhão Multiusos, com a presença de cerca de quatro mil

espectadores, numa manifestação de cultura popular que

a tradição fafense tem consagrado.

Em segundo lugar classificou-se o Coral do Centro Social

e Paroquial de Serafão e em terceiro o Grupo Coral de

Armil. Participaram 27 colectividades.

Venceu XXII encontro de ReisAprovada abertura de Concurso

Público para a empreitada

O novo livro de Benedita Stingl
A escritora e poetisa fafense Benedita Stingl apresentou a

sua mais recente obra literária, com o título Lugares de

Ontem – Instantes de Hoje, no dia 12 de Janeiro.

A obra integra duas dezenas de breves poemas de Benedita,

a acompanhar fotografias da autoria de Rui Sousa sobre

imagens da Póvoa de Varzim.

 Apresentação do novo livro de Benedita Stinglw
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EXPOSIÇÕES PARA O 2º SEMESTRE

Julho e Agosto Ellis Island Portraits 1905-1920

fotografias de Augustus Frederick Sherman

“Le Rêve Portugais: “25ans d’ Immigration 

Portuguese em France”

7 a 15 | 9 Alunos J. J. Silva

21 | 9 a 4 | 10 Pintura de Custódio Matos Neves

19 | 10 a 3 | 11 Artistas Convidados

16 a 30 | 11 Pintura de Elisa Neves Carneiro

14 a 28 | 12 Pintura de Miguel António Neves Oliveira
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|  Exposições na Casa da Cultura

Exposições temporárias
Animaram Galeria Municipal

Entre 9 e 24 de Março, realizou a sua primeira exposição

individual de pintura em Fafe o jovem artista local Johnny

Monteiro da Silva.

Seguiu-se, entre 13 e 26 de Abril, uma exposição colectiva

de pintura de artistas russos e ucranianos residentes em

Portugal, concretamente Marita Vascova, Alexandr Livitskiy,

Sergiy Korkin, Yuri Efimov e Skripnik Oksana, que, no seu

conjunto, expuseram 33 trabalhos de diferentes técnicas,

tamanhos e linguagens pictóricas.

O artista vimaranense António Pereira da Cunha expôs, por

seu turno, entre os dias 11 e 26 de Maio, um conjunto de

18 telas representativas dos seus últimos anos de produção

pictórica.

Finalmente, O artista Manuel Ribeiro expôs um conjunto

de cerca de três dezenas das suas obras, entre 9 e 23 de

Junho, sob a designação “Se os Meus Quadros Fafessem…”.

No primeiro semestre deste ano, foram

várias as exposições que tiveram lugar

na Galeria Municipal da Casa da

Cultura.

A primeira exposição do ano decorreu

entre 12 de Janeiro e 10 de Fevereiro.

Foi a 20ª Mostra de Artes Plásticas de

Fafe, para artistas naturais ou

residentes no concelho e que reuniu

a participação de 34 artistas locais de

diversas faixas etárias e formações, os

quais expuseram 57 obras de pintura,

desenho e escultura.
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Ao longo dos primeiros meses de 2007,

foram diversos os espectáculos de teatro

promovidos pela autarquia e que

registaram consideráveis assistências,

porque há no concelho um público

amante das artes cénicas.

Um semestre recheado de
Teatro

Em finais de Janeiro, a Jangada Teatro trouxe ao Fénix a peça

“O Paraíso”, de Miguel Torga, no âmbito das comemora-

ções do centenário do nascimento do conhecido escritor e

poeta transmontano, o qual decorre ao longo deste ano de

2007. No mesmo âmbito, está já agendada a peça “Terra

Firme”, de Torga, no dia 28 de Setembro, pela Filandorra.

Em 2 de Março, a Companhia de Teatro Sá da Bandeira

regressou a Fafe para apresentar a popular revista à portuguesa

“Isto é que vai uma Crise”, com o êxito habitual.

No último dia do mês, o grupo de teatro Mina de Moiros

representou a peça “Sopinhas de Mel”, de Teresa Rita Lopes,

no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Teatro.

Em 22 de Maio, foi a vez da peça “Lusíadas em Calções”

lotar o Estúdio Fénix, sobretudo de estudantes da EB2,3

Montelongo.

Finalmente, de realçar a divertida comédia “Duas na Mão e

Uma a Voar”, apresentada em 16 de Junho, e que trouxe a

Fafe os conhecidos actores (sobretudo das telenovelas) Tozé

Martinho, Luís Zagalo, Delfina Cruz, Belucha Menezes, Patrícia

Caeiro e Elsa Cortez.

A Bíblia de João Ferreira

Annes D’almeida

Frei Herculano Alves
apresentou

Frei Herculano Alves, natural de Serafão, deste concelho,

apresentou o seu livro A Bíblia de João Ferreira Annes d’

Almeida, na Casa Municipal de Cultura, na noite do passado

dia 29 de Março.

Notável biblista português, porventura o maior, académico

de Ciências Bíblicas e dinamizador de estudos bíblicos em

Portugal e no estrangeiro, autor de várias obras de carácter

bíblico, Herculano Alves plasmou naquela importante obra

a sua tese de doutoramento na Universidade de Salamanca.

É um dos fafenses ilustres que importa conhecer e valorizar.

|  Duas na Mão e Uma a Voar |  Frei Herculano Alves

Sarau Intercultural

Poesias, danças e batuques africanos deram o tom para

um espectáculo que teve  lugar no Estúdio Fénix, em 2 de

Junho, promovido pela Câmara Municipal de Fafe e pela

Delegação de Braga do Instituto Português da Juventude.

Diversos artistas interpretaram danças tradicionais de Angola,

Guiné-Bissau, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe. O programa

contemplou ainda danças e ritmos do Congo e dança

Kizomba.w
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Orquestra do Norte realizou
Três concertos autárquicos

A Orquestra do Norte efectuou três concertos autárquicos

no primeiro semestre do ano em curso, no âmbito do

protocolo celebrado com a autarquia.

O primeiro teve lugar no Multiusos, em 23 de Março e contou

com a participação do coro da Academia de Música José

Atalaya.

Seguiu-se um concerto na Igreja Paroquial de Serafão, em

4 de Maio, com a colaboração da Junta de Freguesia daquela

localidade e inserido no projecto de descentralização de

actividades culturais da autarquia.

A Orquestra voltou a Fafe em 29 de Junho para um concerto

que contou, de novo, com a colaboração da Academia de

Música José Atalaya, desta feita através de professores. O

concerto incluiu a actuação de Pedro Santos (acordeão),

Ricardo Barceló (guitarra), Svetlana Mikhaylischeva (piano)

e Domingos Castro (clarinete).

Câmara promoveu
Tributo a Zeca Afonso

“Que Viva o Zeca”, pelo grupo Erva de Cheiro, foi um

grandioso espectáculo de tributo a José Afonso que a

autarquia promoveu em 21 de Abril, e que lotou por

completo no Estúdio Fénix.

O evento enquadrou-se nas comemorações do 33º

aniversário do 25 de Abril levadas a efeito pela Câmara e

teve como objectivo evocar duas dezenas de canções do

autor de “Grândola Vila Morena”, “Milho Verde”, “A

Morte Saiu à Rua” e “Menino do Bairro Negro”, entre

outras canções que fazem parte já do património musical

português, por ocasião dos 20 anos do seu falecimento.

|  Orquestra do Norte - Academia de Música José Atalaia |  Atributo a Zeca Afonso

The Symphonyx
Trouxe espectáculo ousado e original

O grupo musical The SymphOnyx actuou em Fafe, no dia

12 de Maio, num espectáculo promovido que teve sobretudo

impacto entre os jovens que a ele assistiram.

O projecto The SymphOnyx tem vindo a centrar a sua acção

na contínua procura do ideal artístico. O espectáculo,

irreverente e original, versou diferentes campos da arte –

música, teatro, expressão corporal e cenografia, cruzando

o rock com o erudito, o dramático com o gracioso, o popular

com o cerebral.

O grupo teve projecção no top da Rádio Quebec Biz, do

Canadá, com o tema-single "Winterfall".
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Comemorado o Dia
Internacional da Mulher
À semelhança de anos transactos, o Município, através do

Serviço Social, comemorou este dia. Assim, reuniram-se no

Salão Nobre da Câmara Municipal de Fafe cerca de meia

centena de mulheres funcionárias do Município e representantes

de algumas Instituições do Concelho.

A sessão contou com a presença da Secretária de Estado

Adjunta e da Reabilitação, Idália Moniz e do presidente da

Câmara, José Ribeiro.

José Ribeiro sublinhou que o espírito deste dia deve permanecer

ao longo do ano, devendo ser o início de uma nova etapa na

dignificação do sexo feminino, considerando fundamental a

luta pela igualdade de oportunidades entre os dois sexos, e

que a efeméride deveria servir como espaço de reflexão sobre

a condição da mulher e o seu lugar na sociedade.

Para o autarca, é essencial comemorar “este dia, embora numa

sessão informal, que eu gostaria de modificar nos próximos

anos. Faço aqui um desafio aos serviços para que em sessões

futuras convidem mulheres do concelho que mais dificuldades

sentem no dia-a-dia e sentem na pele a discriminação a que

estão, ainda, sujeitas”.

A Secretária de Estado começou por agradecer o convite que

a Câmara lhe endereçou e disse que estava “satisfeita por estar

em Fafe, numa sala cheia de mulheres”. Considerou que “a

cerimónia, ao contrário do que o Sr. Presidente disse, não é

nada simbólica, porque vale sempre a pena todos os momentos

que possam chamar a atenção para os problemas que nos

preocupam. Estamos a dar visibilidade às assimetrias que ainda

existem entre homens e mulheres” - disse.
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Atribuídos subsídios
a Instituições Sociais
No cumprimento do Regulamento de Apoio ao Associativismo

de Natureza Cultural, Desportiva, Recreativa e Social do

Município de Fafe, foram atribuídos subsídios no montante

de 31.800 euros às seguintes entidades:

• Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo de Fafe)

13.100 euros

• ARPIFAFE – Assoc. Reformados, Pensionistas e Idoso de Fafe

4.500  euros

• Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo de Serafão)

2.000  euros

• Conferência de S. Vicente de Paulo

7.500  euros

• ARPAR – Assoc. Reformados e Pensionistas de Arões S. Romão

500  euros

• Junta de Núcleo de Fafe Corpo Nacional de Escutas

4.250  euros

• Associação Dadores Benévolos de Sangue

5.000  euros.

|  Dia Internacional da Mulher
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Rede Social

No dia 21 de Fevereiro realizou-se o primeiro Plenário do

Conselho Local de Acção Social de Fafe para apresentação e

aprovação do novo regulamento interno bem como a constituição

do Núcleo Executivo (7 elementos).

Entretanto, no passado dia 14 de Junho, no Salão Nobre da

Autarquia, mais um Plenário do Conselho Local de Acção Social

(CLAS) com o objectivo de o mesmo aprovar a proposta

apresentada pelo Núcleo Executivo da Rede relativa à emissão

de 8 pareceres sobre candidaturas apresentadas por entidades

concelhias ao Programa PARES

|  Aula de Ginástica na Praça 25 de Abril

Intervenção junto dos Idosos

Neste semestre, foram promovidas distintas actividades junto

dos idosos do Concelho como: aulas de ginástica, baile de

Carnaval, intercâmbio entre Lares, colónias de férias e aulas de

informática.

Referência para a Semana do Idoso, que decorreu de 11 a 15

de Junho, uma semana preenchida por diversas actividades,

das quais se destacam a passagem de modelos e as marchas

populares.

Estas actividades permitiram que os idosos se divertissem,

convivessem e confraternizassem entre eles.

 Plenário do Conselho Local de Acção Social

 Aulas de Informática

 Marchas Popularesw
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Para fazer face aos problemas habitacionais do Concelho surgiu

há cerca de 9 anos o Programa Municipal para Melhoria de

Habitação de Agregados Familiares Carenciados. Este surgiu

como uma politica totalmente inovadora uma vez que depende

unicamente do financiamento do Município. Permite ainda

revitalizar espaços físicos e sociais caracterizados até há pouco

tempo por um envelhecimento populacional. A intervenção

deste programa não se limita só aos apoios habitacionais, mas

contempla igualmente o acompanhamento das famílias bene-

ficiárias, nomeadamente ao nível da orientação doméstica, higie-

ne pessoal, preservação da habitação e cuidados com a saúde.
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|  Antes da recuperação |  Casa recuperada

Programa Municipal
Melhoria da Habitação de Agregados

Familiares Carenciados Os objectivos deste programa são, basicamente, os seguintes:

• Implementar programas e estruturas de proximidade destinadas

à sensibilização e ao encaminhamento para tratamento de

toxicodependentes e/ou consumidores ocasionais bem como

à prevenção e redução de atitudes ou comportamentos de

risco acrescido e minimização de danos individuais e sociais

provocados pela toxicodependência.

• Redireccionar e/ou adaptar programas e estruturas socio-

sanitárias adequando-as à nova realidade dos consumos, quer

face aos novos consumidores quer face ao envelhecimento da

população toxicodependente.

• Sensibilizar/formar os agentes intervenientes na área da

prevenção das toxicodependências para a importância da

RRMD no âmbito do seu trabalho.

Actualmente estão a ser atendidos neste programa cerca

de 30 utentes.

Programa satélite de redução de
riscos e minimização de danos
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ANO HABITAÇÕES RECUPERADAS

1998 | 2001 178

2002 | 2005 209

2006 | 2007 36

TOTAL 423

VALORES ENVOLVIDOS

INVESTIMENTO DIRECTO 2,815,439,34 euros

CUSTOS INDIRECTOS 490,000,00 euros

TOTAL 3.305.439,34 euros
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Entidade Beneficiário Montante Atribuído Montante Pago Montante Pago Montante Pago Data
Decisora para ano 2006 no 1º semestre no 2º semestre Deliberação

Idem Andebol Clube de Fafe 70.000,00 70.000,00 70.000,00 12-01-2006 (1)

Idem Assoc. Cult. Educação pelas Artes 100.000,00 60.000,00 60.000,00 12-01-2006 (1)

250,00 250,00 250,00 26-01-2006

120.000,00 40.000,00 40.000,00 23-11-2006

Idem Assoc. Desportiva de Fafe 127.500,00 127.500,00  127.500,00 12-01-2006 (1)

(3) 5.000,00 5.000,00 23.5.2002 (1)

10.000,00 10.000,00 10.000,00 08-06-2006 (1)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 07-09-2006

Idem Assoc. Futebol Pop. de Fafe 25.000,00 12.500,00 12.500,00 25.000,00 08-06-2006 (1)

Idem Assoc. Humanitária dos 25.000,00 25.000,00 25.000,00 12-01-2006 (1)  

Bombeiros Voluntários de Fafe 87.500,00 87.500,00 87.500,00 26-01-2006 (1)

225,00 225,00 225,00 12-01-2006

Idem Assoc. de Pais e 8.734,37 8.734,37 8.734,37 15-12-2005

Encarregados de Educação 1.000,00 1.000,00 1.000,000 8-06-2006

– Agrupamento de Revelhe 8.829,10 8.829,10 8.829,10 23-11-2006

Idem Associação para Promoção 80.000,00 40.000,00 40.000,00 06-04-2006

de Turismo Serras de Fafe

Idem Banda de Golães - Sociedade 22.500,00 22.500,00 22.500,00 08-06-2006 (1)

 Artistica Musical Fafense

Idem Banda de Revelhe 22.500,00 22.500,00 22.500,00 08-06-2006 (1)

- Socied. Filarmónica Fafense

Idem Centro Cultural Social e Desportivo 25.000,00 25.000,00 25.000,00 23-03-2006

Trabalhadores da C. M. Fafe 4.000,00 4.000,00 4.000,00 08-06-2006

25.000,00 25.000,00 25.000,00 12-10-2006

18.000,00 18.000,00 18.000,00 09-11-2006

Idem Cercifafe – Coop. Educ. 8.000,00 8.000,00 8.000,00 08-06-2006 (1)

Reabilitação de Crianças 15.000,00 15.000,00 15.000,00 26-01-2006 (1)

Inadaptadas de Fafe

Idem Cooperativa de Prod. Agrícolas Fafe 220.000,00 110.000,00 110.000,00 220.000,00 26-01-2006 (1)

Idem Corpo Nacional de Escutas 150,00 15.000,00 150,00 12-01-2006

15.000,00 15.000,00 15.000,00 24-11-2005 (1)

4.250,00 4.250,00 4.250,00 22-06-2006

Idem Cruz Vermelha Portuguesa 20.276,36 20.276,36 20.276,36 22-07-2004 (2)

12.500,00 7.500,00 5.000,00 12.500,00 23-02-2006 (2)

36.510,89 20.802,60 15.708,29 36.510,89 18-10-2001 (2)

11.000,00 11.000,00 11.000,00 22-06-2006

Idem Empresa Municipal de Turismo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 22-06-2006 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 07-09-2006

Idem Grupo Cultural e Desportivo 250,00 250,00 250,00 22-06-2006

Restauradores da Granja 3.000,00 3.000,00 3.000,00 22-06-2006

10.000,00 5.000,00 5.000,00 08-06-2006 (1)

13.000,00 13.000,00 13.000,00 08-06-2006

Idem Grupo Cultural 250,00 250,00 250,00 26-01-2006

e Recreativo Nun`Alvares 3.000,00 3.000,00 3.000,00 06-04-2006

250,00 250,00 250,00 22-06-2006

3.000,00 3.000,00 3.000,00 08-06-2006

20.000,00 20.000,00 20.000,00 08-06-2006 (1)

Idem Grupo Desportivo Cultural 2.000,00 2.000,00 2.000,00 22-06-2006

e Recreativo de Golães 1.250,00 1.250,00 1.250,00 08-06-2006

15.000,00 15.000,00 15.000,00 08-06-2006 (1)

250,00 250,00 250,00 07-09-2006

Fafe, 21 de Março de 2007
O Presidente da Câmara

(1) – Válidos por 4 anos
(2) - Renovável automaticamente
(3) - Montante atribuído em 2005 (José Ribeiro)
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Relação dos subsídios atribuídos pelo Município de Fafe, durante o ano de 2006, a favor de pessoas
singulares ou colectivas exteriores ao Sector Público Administrativo (Lei 26/94 de 19 de Agosto),
superiores  a três anualizações do salário mínimo nacional (13.892,40 euros).
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|  Taça de Portugal de DHI

II prova da Taça de Portugal
DHI
No Monte de S. Salvador de Armil

Com o apoio da autarquia, realizou-se em Fafe, entre os dias

20 e 22 de Abril, a terceira prova da Taça de Portugal DHI,

numa organização da Multimix, em conjunto com a Federação

Portuguesa de Ciclismo e União de Ciclismo Internacional.

A prova trouxe a Fafe mais de 300 atletas de equipas nacionais

e internacionais que percorreram os circuitos preparados

pela organização no Monte de S. Salvador de Armil.

As emoções do
Desporto automóvel
Fafe continua Capital dos Ralis

Decorreu no passado dia 10 de Fevereiro o Rali Montelongo

Cidade de Fafe, uma organização conjunto da Câmara

Municipal de Fafe, Naturfafe e Futebol Clube do Porto.

Pedro Peres foi o grande vencedor desta prova inaugural do

Campeonato Open de Ralis, numa prova marcada pela

indecisão até perto do final. Destaque igualmente para o

muito público, num rali com mais de cinco dezenas de parti-

cipantes

Entretanto, Bruno Magalhães (Peugeot 207 S2000) consolidou

a liderança ao ganhar em Fafe a 3ª prova do Campeonato

Nacional de Ralis (Rali FC Porto).

Paralelamente a terceira ronda do Challenge C2/TOTAL

terminou com uma brilhante mas suada vitória do piloto

fafense Paulo Antunes que se superiorizou a Rodrigo Ferreira

(2º) e Frederico Gomes (3º).

Gira-Volei nas escolas

Com a inclusão das aulas de Educação Física no 1.º Ciclo,

surgiu a oportunidade para a celebração de um protocolo

entre a Federação Portuguesa de Voleibol e a autarquia,

visando a adesão dos alunos das várias escolas do município

ao projecto Gira-volei, o qual se destina a crianças até aos

15 anos.

A Federação comprometeu-se a auxiliar as escolas com a

entrega de material (bolas, postes e redes), t’shirts, cartões

e seguro desportivo para as crianças inscritas. A autarquia e

as escolas comprometeram-se a ministrar aulas, de acordo

com as orientações da Federação.

Em consequência, foram desenvolvidos vários eventos

organizados pelos docentes de educação física dos respectivos

estabelecimentos nas Escola EB 1 de Fornelos; Adonela,

Serrinha, Antime, Bairro e St.º Ovídio. Deu-se início também

à formação de uma equipa de Gira-volei no Grupo Nun’Álvares,

realizando-se um evento no seu Pavilhão, na perspectiva de

detecção de talentos para a modalidade.

 Gira-Volei

|  Rali Montelongo
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|  IX Triatlo de Fafe |  Vencedor Escalão A - G.D. Travassós

IX Triatlo
de Fafe
Com elevada participação

A nona edição do Triatlo de Fafe realizou-se na manhã de

27 de Maio, numa prova organizada pela Câmara, com o

apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal. A prova

pontuou para o Circuito Nacional de Estrada, e esteve aberta

a todos os escalões. O total de participantes foi de cerca de

140, representativos de equipas de norte a sul do país,

incluindo a presença de duas dezenas de equipas fafenses,

nas estafetas.

Os vencedores foram João Silva e Mariana Costa, do Olímpico

de Oeiras, sendo o melhor fafense (36º) Hélder Avelino Costa.

Em estafetas o trio vencedor representou o Centro de Ciclismo

José Martins.

XXI Torneio de Futebol Juvenil
Travassós e Fornelos foram os

vencedores

O Grupo Desportivo de Travassós (escalão A) e o Grupo

Desportivo e Cultural de Fornelos (escalão B) foram os

vencedores do XXI Torneio de Futebol Juvenil, organizado

pela Câmara Municipal de Fafe e que se desenrolou desde

o dia 25 de Abril até 10 de Junho.

O torneio contou com a participação de 32 equipas do

concelho (16 em cada escalão), movimentando mais de tre-

zentos jovens atletas, com idades compreendidas entre os

8 e os 13 anos.

O Grupo Desportivo de Travassós venceu na final o Desportivo

Ases de S. Jorge “A” por 2-1. Além da vitória no escalão,

averbou ainda o troféu para o melhor ataque (31 golos

marcados) e a Taça Disciplina. O troféu para a melhor defesa

(apenas 4 golos sofridos) contemplou as Juntas de Arões S.

Romão e de Medelo e o Desportivo Ases de S. Jorge “A”.

Entretanto, no escalão B (11-13 anos), o Grupo Desportivo

e Cultural de Fornelos cilindrou, na final, o Grupo Desportivo

de Travassós por 12-2.

O Grupo Desportivo e Cultural de Fornelos foi também o

vencedor da Taça Disciplina, enquanto o troféu para o melhor

ataque foi para o Grupo Cultural e Desportivo de Estorãos

(58 golos), que venceu também o troféu para a melhor

defesa, em conjunto com a Sociedade de Recreio Cepanense

(10 golos sofridos).

 Vencedor Escalão B - G.D.C. Fornelos
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Câmara Municipal de Fafe

[Avenida 5 de Outubro]
[telefone 253 700 400 | fax 253 700 409]
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Ficha Técnica

Edicação e Propriedade  Câmara Municipal de Fafe
Director Antero Barbosa
Textos Artur Coimbra e Luís Meireles
Fotografia Manuel Meira
Design e Produção Grafinvest
Tiragem 5000
Distribuição Gratuita

Entidades e convidados internacionais participaram num

Seminário Internacional, subordinado ao tema “Memórias e

Migrações”, que decorreu em Fafe, entre os dias 5 e 8 de

Julho.

O evento foi organizado conjuntamente pelo Museu da

Emigração e das Comunidades – Município de Fafe, UNESCO-

IOM, Fundação da Casa Rui Barbosa do Rio de Janeiro,

Federação das Associações Portuguesas de França e Instituto

de Estudos Superiores de Fafe (IESF).

A sessão de abertura decorreu no auditório da Biblioteca

Municipal e contou com a presença do Secretário de Estado

das Comunidades, António Braga; Presidente da Câmara de

Fafe, José Ribeiro; Paul de Guchteneire e Carine Rouah, em

representação da UNESCO-IOM.

Estiveram presentes no acto como instituições e personalidades

da Comissão de Honra, o Presidente do Tribunal da Relação

de Guimarães, Dr. Juiz Lázaro Martins de Faria; o Reverendíssimo

Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga; e o Presidente da

Associação Europeia das Migrações, Dr. Brian Lambkin.

O Presidente da Câmara, destacou a importância “deste Museu

que nasceu em Fafe, mas rapidamente foi reconhecido

internacionalmente. O Dr. Miguel Monteiro e Prof.ª Dr.ª Maria

Beatriz Rocha-Trindade são os responsáveis por este

reconhecimento, pelo trabalho de alta qualidade científica

Seminário Internacional “Memórias e Migrações”

|  Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no 1º dia de trabalho

que desenvolvem. Espero que ao longo deste seminário seja

reforçado o reconhecimento internacional deste projecto”.

Por sua vez, António Braga sublinhou que “o governo se

associa a este projecto, pela grande importância que tem.

Estamos em falta com a nossa história pela ausência de estudos

e é tempo de reconstruir essa mesma história. Esta iniciativa

é o melhor sinal disso mesmo e espero que o seminário corra

da melhor maneira”.

As sessões científicas do seminário decorreram nas instalações

do Instituto de Estudos Superiores de Fafe, abordando o tema

“Memória e Migrações: Diversidades, Culturas e Direitos

Humanos; História, Património e Educação; Museus e Arquivos

de Memórias”.

Foram ainda assinados protocolos com a Universidade Aberta,

a Universidade do Minho, a Faculdade de Letras da Universidade

do Porto e com o Museu dos Pioneiros de Toronto – Canadá.

Paralelamente, foram inauguradas três exposições interna-

cionais: “Ellis Island Portraits 1905-1920” – U.S.A. Ellis Island

Immigration Museum; “Le Rêve Portugais: 25 ans d’Immigration

Portugaise en France” na Casa Minicipal da Cultura e “Aristides

Sousa Mendes – Le Juste de Bordeux” no IESF, os quais podem

ser vistos até ao final de Agosto Museu da Emigração e das

Comunidades – Fafe, as quais podem ser visitadas nas galerias

da Casa Municipal da Cultura de Fafe.

Fafe no palco do Mundo

|  Inauguração de uma das Exposições
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