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A grave crise que o nosso País, a Europa e o Mundo
atravessam, agora mais acutilante ao nível das
contas públicas, vulgo défices orçamentais, levaram
a medidas de restrição na despesa e ao aumento
dos impostos e redução de salários, para aumento
da receita.
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Anunciamos e vamos cumprir uma redução de
taxas e a manutenção da redução de 2% no IRS
dos fafenses. Temos, por isso, que fazer um grande
esforço para reduzir despesas e manter o ritmo de
investimento necessário.
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É tempo de contenção para todos, não nos
iludamos, com tendência para piorar, mas, apesar
disso, sem nos descontrolarmos, manteremos um
forte investimento.
Investimento mais selectivo, aproveitando o
financiamento do QREN e as taxas bonificadas para
2010.
Julgo poder dizer que, melhor e mais que nunca,
temos apresentado candidaturas e estas têm obtido
aprovação dos Fundos Comunitários.

De todas, destaco a mais relevante, em obra e
volume financeiro: a candidatura que engloba
o Teatro-Cinema, a rua dos Aliados e das Forças
Armadas, de quase 7 milhões de euros.
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Conseguimos apoio para a obra do Teatro-Cinema,
que há muito perseguíamos, o que nos permitirá
antecipar o pagamento da maior parte do
empréstimo contraído e, assim, reduzir em cerca de
25% o nosso endividamento.
São boas notícias para Fafe e para os fafenses!
Conseguimos!
O Presidente da Câmara
José Ribeiro
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Assim, também as autarquias são chamadas a dar o
seu contributo e, no nosso caso, em 2010 ser-nosão retirado mais de 500.000€ nas transferências do
Estado.
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No início deste ano, foi aprovada para Fafe uma
verba elegível de 6.623.034,75 euros no âmbito
da Candidatura ao programa operacional ON. “O
Novo Norte” – “Política das Cidades – Parceria para
a Regeneração Urbana – Pru/02/2008 – Eixo IV –
Qualificação do Sistema Urbano”, em que são parceiros
o Município de Fafe, a Santa Casa da Misericórdia e a
Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e
Celorico de Basto. Sendo a comparticipação FEDER de
80%, o total a receber é de 5 298 427,2 euros.
Em 11 de Janeiro, realizou-se no Salão Nobre dos
Paços do Concelho a assinatura do protocolo relativo
ao programa de acção designado “A Caminho da
Excelência: Cultural, Social, Económica e Urbanística”,
entre os parceiros e a Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento da Região Norte (CCDRN),
representada pelo seu Presidente, Carlos Lage.
Várias obras foram aprovadas, como se refere abaixo,
a mais emblemática das quais é o Teatro-Cinema de
Fafe que teve um apoio de mais de 2,8 milhões de
 Requalificação das ruas Luís Camões, Aliados e Cidade Guimarães


 Requalificação da Associação Comercial
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euros, verba que foi destinada ao abatimento da
dívida contraída pela autarquia aquando da realização
das obras de requalificação do edifício.
Foi com grande satisfação que o Presidente da Câmara,
José Ribeiro, recebeu a notícia e quis demonstrar o
seu agradecimento “por todo o empenho da CCDRN,
que nos proporciona uma verba considerável que vai
enriquecer o nosso património urbanístico e cultural,
para além das verbas que os nossos parceiros (Santa
Casa e Associação Empresarial) irão também receber
e que tanta falta nos fazem. As contas da Câmara
estão equilibradas, mas com estas verbas vamos ter a
oportunidade de requalificar o espaço público dandoos algum fôlego financeiro ” – declarou o autarca, na
ocasião.
Carlos Lage, presidente da CCDRN, lembrou o

via

5,2 milhões de euros para
Fafe: o maior contrato de
sempre

PD

| Assinatura do contrato, envolvendo o presidente da Câmara de Fafe e o presidente da CCDRN, Carlos Lage.
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Para além da verba para o Teatro-Cinema que se
enquadra no desenvolvimento Cultural, a autarquia
viu igualmente serem aprovadas verbas no âmbito na
Qualificação do Espaço Público e Ambiente Urbano.
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objectivo do programa “que pretende a regeneração
urbana. Estamos satisfeitos por Fafe ter acesso a estas
verbas e espero que seja um programa útil à cidade”
– considerou.

INVESTIMENTOS DE PROXIMIDADE – PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO URBANA - PROGRAMA DE
ACÇÃO “A CAMINHO DA EXCELÊNCIA: CULTURAL, SOCIAL, ECONÓMICA E URBANÍSTICA”
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RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINE TEATRO
Investimento Total Candidatado: 3.623.034.75 €
Investimento Elegível: 3.623.034.75 €
Comparticipação (80%) – Feder – 2.898.427,80 €

AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO LAR DE IDOSOS
Investimento Total Candidatado: 600.000,00 €
Investimento Elegível: 600.000,00 €
Comparticipação (80%) – Feder – 480.000,00 €
Obs: Promotor: Santa Casa da Misericórdia de Fafe
REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DAS FORÇAS ARMADAS E RUA DE ITÁLIA;
Investimento Total Candidatado: 800.000,00 €
Investimento Elegível: 800.000,00 €
Comparticipação (80%) – Feder – 640.000,00 €
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REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DA RUA LUÍS DE CAMÕES E RUA DOS ALIADOS;
Investimento Total Candidatado: 1.100.000,00 / 2.029.011,46 €
Investimento Elegível: 1 100.000,00 €
Comparticipação (80%) – Feder – 880.000,00 €
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| Requalificação da Avenida das Forças Armadas

REMODELAÇÃO DE UM EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO;
Investimento Total Candidatado: 400.000,00 €
Investimento Elegível: 400.000,00 €
Comparticipação (80%) – Feder – 320.000,00 €
Obs: Promotor: Associação Empresarial de Fafe e Cab. e Celorico de Basto
ANIMAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA PARCERIA;
Investimento Total Candidatado: 100.000,00 €
Investimento Elegível: 100.000,00 €
Comparticipação (80%) – Feder – 80.000,00 €
Obs: Promotor: Associação Empresarial de Fafe e Cab. e Celorico de Basto •

Recolha de Resíduos
sólidos e limpeza no
Concelho

via

José Ribeiro eleito
presidente da CIMAVE até
2013
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Em 24 de Novembro de 2009, o Presidente da Câmara
de Fafe, José Ribeiro, foi eleito por unanimidade dos
seus homólogos primeiro presidente da Comunidade
Intermunicipal do Ave (CIMAVE), associação de fins
múltiplos criada em 14 de Abril do mesmo ano e que
integra os concelhos de Mondim de Basto, Cabeceiras
de Basto, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Fafe,
Guimarães, Vizela e Vila Nova de Famalicão.
O autarca fafense vai liderar a Comunidade
Intermunicipal do Ave até 2013, período em que
vai gerir projectos financeiros que ascendem a 130
milhões de euros.
De recordar, entretanto, que o deputado e médico
Raul Cunha foi pouco depois eleito presidente da
Assembleia Intermunicipal da mesma CIMAVE.
Claramente uma honra para Fafe, distinguido com
a eleição de dois seus autarcas para os cargos
mais importantes da recém-criada Comunidade
Intermunicipal do Ave. •
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Município louva
Lingote-Alumínios, SA

O Executivo aprovou em Março um voto de
congratulação à empresa fafense “Lingote – Alumínios
S.A.”, por proposta do vereador Humberto Castro.
Em causa o facto da empresa ter registado em 2010
um crescimento económico de cerca de 2,3% em
relação ao ano anterior, numa época de crise e malestar social.
Recorde-se que a empresa está no ranking das maiores
empresas do país, segundo um estudo publicado pelo
jornal Diário de Notícias, em Novembro de 2009. •

Após análise do Júri do procedimento, a Câmara
contratou a prestação de serviços na área da Recolha
de Resíduos Sólidos, Limpeza e Higiene Urbana do
concelho de Fafe ao consórcio “Ecoambiente/Horto
Casimiro”, por ser o que reunia as melhores condições
para lhe serem entregues os aludidos serviços.
A recolha começou a ser efectuada no início do mês
de Junho, em toda a área do município. •

Vereadores da oposição já
têm gabinetes de trabalho
Reivindicação antiga, os gabinetes para os vereadores
da oposição foram entregues em Abril e ficam no
novo edifício construído pela autarquia, para onde
passaram diversos serviços.
O momento foi registado com satisfação pelos actuais
vereadores da oposição que passaram a dispor de um
local de trabalho e de atendimento aos munícipes. •
 Entrega dos gabinetes de trabalho à oposição
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| Ecoambiente já opera na cidade
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| José Ribeiro
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erigida na rotunda da “Sacor”, é da autoria de Rogério
Augusto Almeida Rebelo, de Arões Stª. Cristina.
O Monumento que irá ser erigido na rotunda da
Auto-Estrada (perto do Modelo e Pingo Doce), será da
autoria do portuense, mas há muitos anos radicado
em Fafe, Armindo Manuel Tavares Fernandes e será
dedicado ao “Migrante – Emigrante/Imigrante”.
A Câmara aprovou a escolha efectuada por um júri
de selecção e só após a aprovação é que se ficou a
conhecer a identidade dos vencedores. •
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Concurso de ideias para
novos monumentos já
tem vencedores
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O concurso de ideias lançado pela Câmara para a
edificação de dois novos monumentos na cidade já
tem vencedores.
O Monumento ao “Autarca e Poder Local”, que irá ser

Prestação de Contas 2009
83% de execução
orçamental
Foi apresentada, em Abril, a Prestação de Contas
de 2009, onde se pode concluir que a autarquia
teve um excelente desempenho, com uma execução
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orçamental na ordem dos 83%.
No exercício de 2009 foi apurado um Resultado
Líquido Positivo de 1.148.393,31 euros (um milhão
cento e quarenta e oito mil trezentos e noventa e três
euros, e trinta e um cêntimos).
Segundo as normas do POCAL, ficou decidido que 95%
da verba vai para reforço do Património, no montante
de 1.0901973,64 Euros e 5% para constituição de
Reserva Legal, no montante de 57.419,67 Euros. •

Aprovado o Conselho de
Gestão de Riscos

Novo Hospital de Fafe entra
em funcionamento em 2013

A Câmara aprovou em Fevereiro o Conselho de Gestão
de Riscos, no âmbito do Plano de Gestão de Riscos de
Corrupção, que apresentou até final do ano passado.
Considera a autarquia que a sua aplicação e gestão
sejam claras, transparentes e participadas por todo o
Executivo.
Assim, foi criado aquela Conselho, que é presidido
pelo Presidente da Câmara, José Ribeiro e integra os
vereadores Cláudia Carvalho e Humberto Castro. •

Em resposta ao deputado Agostinho Lopes, do
PCP, acerca da construção dos novos hospitais de
Barcelos e Fafe, o Secretário de Estado da Saúde
referiu, designadamente, que “a construção dos
novos hospitais encontra-se inserida no conjunto das
novas unidades hospitalares que o actual Governo
pretende colocar ao serviço dos portugueses, estando
prevista para 2013 a conclusão das obras e entrada
em funcionamento”.
Também se pode ler que “o Ministério da Saúde prevê
investir no Hospital de Fafe 34 milhões de euros”. •
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| Projecto do Monumento ao Migrante

Relação dos subsídios atribuídos pelo Município de Fafe, para o ano de 2009, 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 (€ 16.200,00).
Entid. Decisora

Montante
Atribuído
P/ ano 2009

Beneficiário

Agrupamento Vertical de Escolas de Arões

Idem

Agrupamento de Escolas Carlos Teixeira

Idem

Agrupamento de Escolas de Montelongo

Idem

Agrupamento Vertical de Escolas Padre Joaquim Flores

Idem

Agrupamento Vertical de Escolas de Silvares

Idem

Andebol Clube de Fafe

Idem

APEMF - Associação Pais Encarregados Educ. E.B. 2/3
Montelongo-Fafe

via

Data
Deliberação
22-01-2009
05-03-2009
06-08-2009
05-11-2009
22-01-2009
05-03-2009
06-08-2009
05-11-2009
22-01-2009
05-03-2009
06-08-2009
05-11-2009
22-01-2009
05-03-2009
06-08-2009
05-11-2009
22-01-2009
05-03-2009
06-08-2009
05-11-2009

600,00 €
37.390,00 €
6.020,00 €
616,00 €
800,00 €
51.775,00 €
5.816,00 €
967,00 €
400,00 €
50.925,00 €
10.384,00 €
893,00 €
900,00 €
50.245,00 €
9.146,00 €
1.081,00 €
400,00 €
32.205,00 €
3.896,00 €
319,00 €

600,00 €
20.177,50 €
6.020,00 €
616,00 €
800,00 €
38.750,00 €
5.816,00 €
967,00 €
400,00 €
27.525,00 €
10.384,00 €
893,00 €
900,00 €
26,995,00 €
9.146,00 €
1.081,00 €
400,00 €
16.530,00 €
3.896,00 €
319,00 €

70.000,00 €
5.000,00 €

70.000,00 € 12-01-2006 (1)
5.000,00 € 06-08-2009

97,333,34 €
500,00 €

97,333,34 € 23-10-2008
500,00 € 02-07-2009

PD

Município de Fafe

Montante
Pago no ano de
2009

a)
275.000,00 €
100.000,00 €
250,00 €
30.567,62 €

50.000,00 €
183.333,34 €
100.000,00 €
250,00 €
30.567,62 €

12-01-2006 (1)
03-10-2008
12-01-2006 (1)
22-01-2009
07-05-2009

Associação Cultural de Educação pelas Artes

Idem

Associação Cultural e Desportiva da Pica

5.000,00 €
30.000,00 €
375,00 €

5.000,00 € 02-07-2009
30.000,00 € 02-07-2009
375,00 € 06-08-2009

Idem

Associação Cultural e Recreativa de Fornelos

40.000,00 €
2.000,00 €

40.000,00 € 23-10-2008
2.000,00 € 02-07-2009
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Idem

Idem

Associação Desportiva de Fafe

w.

Idem

127.500,00 €
a)
10.000,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
1.250,00 €
950,00 €

127.500,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
1.250,00 €
950,00 €

12-01-2006 (1)
08-06-2006 (1)
08-06-2006 (1)
19-02-2009
06-08-2009
06-08-2009
02-07-2009

Associação de Futebol Popular de Fafe

25.000,00 €

25.000,00 € 08-06-2006 (1)

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Fafe

25.000,00 €
87.500,00 €
150,00 €
b)

25.000,00 €
87.500,00 €
150,00 €
29.984,58 €

Associação Pais Agrupamento de Escolas de Revelhe

24.500,00 €
500,00 €
26.550,00 €

24.500,00 € 23-10-2008
500,00 € 02-07-2009
26.550,00 € 19-11-2009

Idem

Associação de Karate de Fafe

a)
1.000,00 €
16.000,00 €

1.000,00 € 10-07-2008
1.000,00 € 02-07-2009
16.000,00 € 02-07-2009

Idem

Banda de Golães - Soc. Art. Mus. Fafense

22.500,00 €

22.500,00 € 08-06-2006 (1)

Idem

Centro Cultural, Social, Desp. Trabalhadores C. M. Fafe

150,00 €
15.000,00 €
8.000,00 €

150,00 € 05-02-2009
15.000,00 € 05-03-2009
8.000,00 € 03-12-2009

Idem

Cercifafe - Coop. Educ. Reabilitação Crianças
Inadaptadas de Fafe

Idem

Coopfafe - Coop. Solid. Social de Fafe CRL

Idem

Cooperativa de Produtores Agrícolas de Fafe COFAFE,
CRL

Idem

ww

Idem

8.000,00 €
300.000,00 €
a)
1.500,00 €
220.000,00 €

12-01-2006 (1)
26-01-2006 (2)
05-02-2009
20-03-2008 (3)

8.000,00 € 08-06-2006 (1)
200.000,00 € 23-10-2008
25.000,00 € 01-02-2007
1.500,00 € 02-07-2009
220.000,00 € 26-01-2006 (1)
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Idem

Fáb. Igreja Paroquial Sta. Mª Ribeiros

Idem

Fáb. Igreja Paroquial S. Tomé Estorãos

Idem

Centro Cultural e Desportivo Restauradores da Granja

Idem

Grupo Cultural e Recreativo Nun’Álvares

Idem

Jardim de Infância de Antime

Idem

Santa Casa da Misericórdia de Fafe

Idem

Soc. Filarm. Fafense - Banda de Revelhe

Idem

Naturfafe - Prestação de Serviços de Turismo, Desporto,
Cultura e Tempos Livres

Fafe, 23 de Março de 2009

15.000,00 €
600,00 €
1.000,00 €
4.250,00 €

25.000,00 €

25.000,00 € 02-07-2009

20.000,00 €
250,00 €

20.000,00 € 02-07-2009
250,00 € 22-01-2009

10.000,00 €
18.000,00 €

10.000,00 € 08-06-2006 (1)
18.000,00 € 02-07-2009

20.000,00 €
250,00 €
1.500,00 €
12.000,00 €
250,00 €

20.000,00 €
250,00 €
1.500,00 €
12.000,00 €
250,00 €

30.000,00 €
1.000,00 €

30.000,00 € 23-10-2008
1.000,00 € 22-01-2009

200,00 €
60.000,00 €

200,00 € 22-01-2009
60.000,00 € 16-04-2009

22.500,00 €

22.500,00 € 08-06-2006 (1)

375.000,00 €

08-06-2006 (1)
22-01-2009
05-03-2009
16-04-2009
02-07-2009

375.000,00 € 07-02-2008

O Presidente da Câmara

______________________________
(José Ribeiro)

(1) – Vigência por 4 anos
(2) – Renovado Automaticamente
(3) – Variável, valor estimado para o ano, Protocolo renovável por 3 anos
a) – Montante de 2008 pago em 2009
b) – Atribuído o montante correspondente a 50% dos vencimentos e encargos da Equipa de Intervenção Permanente.
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19-02-2009
05-02-2009
02-07-2009
18-06-2009

15.000,00 €
600,00 €
1.000,00 €
4.250,00 €
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Idem

 SEIDÕES - EM 615 da EM 607 ao Cruzamento da Igreja
Muros, construção de passeios, drenagem de águas pluviais e residuais,
pavimentação, sinalização e pinturas.

ww
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Custo: 627 207,83 Euros

 TRAVASSÓS - Beneficiação da EM 612-1 do Cruzamento da EN 207 ao
cruzamento da Barragem - Sanfins - Rua da Restauração.
Muros, movimentos de terras, construção de passeios, drenagem de águas
pluviais e residuais, pavimentação, sinalização e pinturas
Custo: 511 268,93 Euros

Lançado concurso de
beneficiação da estrada
de Vilarelho (Serafão)

público referente à beneficiação e pavimentação da
EM 610, da EN 207 (Toural) a Vilarelho, Serafão,
cujo orçamento se estima em 1.125.010,42 euros,
acrescido à taxa do IVA em vigor. Lá para o final do
ano deve arrancar a obra que em muito vai beneficiar
aquele longínquo lugar da freguesia.

Foi aprovada recentemente a abertura do concurso

O prazo de execução é de 300 dias. •

via

A minuta do contrato a efectuar para a empreitada

de ampliação e apetrechamento do Centro Educativo
de Regadas, foi aprovada em reunião do Executivo no
mês de Maio.
O valor da empreitada ascende a um milhão noventa
e sete mil e oitocentos euros acrescido da taxa de IVA
em vigor. •

ne
e

Assinados Protocolos
com os Agrupamentos de
Escolas

Foram assinados protocolos, com os Agrupamentos
de Escolas do Concelho (Arões, Montelongo, Padre
Joaquim Flores, Prof. Carlos Teixeira e Silvares), cujo
valor global ascende acerca de 235 mil euros.
A autarquia procura, assim, articular com os agrupamentos medidas que garantam uma melhor gestão

w.

Actividades para milhares
de crianças

ww

Nos primeiros meses de 2010, realizaram-se actividades diversas que envolveram milhares de crianças das
escolas.
Em 9 de Janeiro, teve lugar, pela décima primeira vez
consecutiva, a festa de cantares de reis das crianças
das escolas do primeiro ciclo do ensino básico e dos
jardins-de-infância do concelho, com a participação
de 29 estabelecimentos de ensino e mais de 2500 crianças.
Depois, o tradicional desfile de Carnaval das crianças,
em 14 de Fevereiro e pela primeira vez realizado na
tarde de um domingo, teve a participação de 2 000
crianças de mais de duas dezenas estabelecimentos
de ensino, que passearam a cor, o movimento, a vivacidade, a criatividade dos trajes e das mensagens

de recursos humanos e materiais, permitindo uma
melhoria do serviço público, respeitando a autonomia
das escolas no sentido de tomar decisões nos domínios da organização pedagógica e curricular, bem como
na gestão dos recursos humanos, na acção social escolar e nas gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira.
Com aquela verba as escolas passaram a dispor da
responsabilidade de zelo em vários domínios, desde
a conservação das instalações, apetrechamento, equipamentos audiovisuais, equipamento de refeitório,
etc. •

pelas principais artérias da cidade.
De realçar ainda, em Março, a exibição das peças de
teatro “Maldita Matemática” e “Falar Verdade a Mentir”, para os alunos das escolas do concelho, que envolveram mais de 900 jovens.
Entretanto, em 8 de Fevereiro, foi apresentada a obra
de Nuno Castelo, O Homem de Papelão, para 150
alunos de escolas do concelho e em 23 de Fevereiro,
Uma corrida marada, para mais 140 crianças. •


Desfile de Carnaval

FAFE   EDUCAÇÃO
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Regadas avança
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estiverem envolvidos: pela Câmara Municipal de Fafe, o
Vereador da Educação, Dr. Antero Barbosa Fernandes,
a Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas
Escolares, Drª Teresa Calçada, os Directores dos cinco
Agrupamentos de Escolas e da Escola Secundária de
Fafe.
De referir que a Câmara, através da biblioteca
municipal, tem sido um importante aliado da Rede de
Bibliotecas Escolares, conseguindo sobretudo ao nível
do 1º ciclo e jardins-de-infância uma operacionalização
no terreno mais consistente em perfeita sintonia com
os anseios e disponibilidade das escolas e que assenta
em princípios efectivos de cooperação. Neste sentido
desde 2007 e, até ao momento, já foram integradas
na Rede oito bibliotecas escolares neste concelho. •

via

I Encontro do Serviço
de Apoio às Bibliotecas
Escolares

ne
e

Decorreu no dia 22 de Maio, o I Encontro do Serviço
de Apoio às Bibliotecas Escolares do Concelho de
Fafe. Esta iniciativa foi organizada pela Biblioteca
Municipal em colaboração com a Rede de Bibliotecas
Escolares (RBE), os cinco Agrupamentos de Escolas do
Concelho e a Escola Secundária de Fafe.
O encontro sob o tema “Quem Lê, S.A.B.E.” e
culminou com a assinatura do Protocolo do Serviço
de Apoio às Bibliotecas Escolares (S.A.B.E.), no qual

Câmara distribui fruta
pelas escolas do 1º Ciclo
No âmbito do Regime de Fruta Escolar (RFE), a Câmara implementou, no último trimestre do ano lectivo, a
distribuição de fruta às crianças nos estabelecimentos
de ensino público do 1º Ciclo, no quadro do regime

w.
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Dia Mundial da Criança
para mais de 3000
participantes

ww
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 Dia Mundial da Criança

europeu de distribuição de fruta nas escolas.
A fruta foi distribuída dois dias por semana, com o
objectivo de promover hábitos de consumo de alimentos benéficos para a saúde das populações mais
jovens e reduzir custos de saúde associados a regimes alimentares menos saudáveis, não substituindo
programas já existentes, como o leite escolar, nem a
distribuição de fruta nas refeições escolares. •

O Dia Mundial da Criança voltou a ser de festa rija
para os mais novos, na manhã de 1 de Junho.
A festa teve lugar no Pavilhão Multiusos, estando inscritas mais de 3000 crianças de 36 escolas do ensino
básico, jardins-de-infância e instituições particulares
de solidariedade social.
A atracção desta edição da Festa da Criança foi o musical infantil “As Aventuras da Banda do João Ratão”,
que maravilhou todos os presentes, com canções
conhecidas e bem interpretadas.
A autarquia ofereceu, como habitualmente, um pequeno lanche a todos os participantes na festa. Pela
primeira vez, entregou a cada criança uma t-shirt e
um chapéu de palha, como recordação do evento. •

O Museu Hidroeléctrico de Santa Rita, jóia do nosso
património industrial, aderiu à Rede Nacional de Mu-

ne
e

Primeiras Jornadas
Literárias resultaram num
enorme êxito

w.

As 1ªs Jornadas Literárias de Fafe, que se realizaram
entre 15 e 19 de Março, com um vasto conjunto de
iniciativas culturais, saldaram-se por um inegável e
enorme êxito. Mais de 2000 pessoas, sobretudo jovens estudantes, assistiram às diversas actividades do
programa, como teatro, colóquios, exposições, apre-

ww

 Exposição “De Fafe, com Amor...”

sentação de livros, exibição de filmes e declamação de
poesia, entre outras.
A iniciativa, que decorreu sob o lema “A Força Viva
das Palavras…”, foi organizada pela Câmara Municipal de Fafe e pela Escola Secundária de Fafe, tendo
como co-organizadores o Núcleo de Artes e Letras de
Fafe, a editora Labirinto e o Cineclube de Fafe.
As Jornadas desenrolaram-se em espaços como a Escola Secundária, a Biblioteca Municipal, a Casa Municipal de Cultura e o Teatro-Cinema.
A primeira edição das Jornadas culminou, no TeatroCinema, com um espectáculo de variedades intitulado
“De Fafe, com Amor…”. •

FAFE   CULTURA
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seus de Energia, fruto de um protocolo mecenático
estabelecido entre a autarquia e a EDP.
Recorde-se que a Fundação EDP apoiou, há três anos,
as obras de requalificação deste espaço museológico
do concelho.
Mais recentemente custeou a reparação do grupo gerador que trouxe uma mais valia ao espaço, permitindo que os visitantes tenham a noção da produção de
energia eléctrica. •

via

Museu de Santa Rita na
Rede Nacional de Museus
de Energia
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Uma mão cheia de novos
livros

 Artur Magalhães Leite

ne
e

via

No âmbito da promoção do livro e da leitura, realizouse ao longo do primeiro semestre o lançamento, de
diversas obras literárias, de autores locais e de âmbito
nacional, tendo como palco privilegiado a Biblioteca
Municipal.
Em 22 de Janeiro, foi apresentada a segunda edição
da obra Fafenses Nascidos no Século XIX, de Luís
Gonzaga Pereira Silva, em nova edição da Câmara
Municipal.

Em 19 de Fevereiro, no mesmo espaço, foi lançada
a obra Sete faces de amor Um só coração, de Luís
Filipe Pereira e em 24 do mesmo mês o conhecido
ex-investigador da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral,
veio a Fafe apresentar o seu última trabalho, A Mordaça Inglesa.

w.
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Em 15 de Março, foi lançada a obra Nos Braços de um
Anjo, estreia literária do jovem Tiago Magalhães, no
âmbito das Jornadas Literárias de Fafe.
De relevar a apresentação das obras Fafe em Datas,
de Artur Magalhães (21 de Maio) e Os Rios Também
Choram, de Carlos Afonso 19 de Junho). •

ww

12

| Luís Gonzaga Pereira da Silva

 Tiago Magalhães

 Carlos Afonso

 Companhia de Dança Contemporânea

A nível da animação cultural, neste meio ano, avulta a
programação regular no Teatro-Cinema, com a marca
de qualidade e diversidade.
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Em Janeiro, realizaram-se o Recital de Música de
Câmara com Oxana Chvets, Violoncelo, Domingos
Castro, Clarinete e José Dias, Piano (dia 9), o concerto pelo pianista fafense José Miguel Dias (16), a
representação de “O Pássaro de papel”, pelo Centro
de Criatividade (23) e a estreia nacional “Esganarelo,
O cornudo imaginário”, de Molière, pela FilandorraTeatro do Nordeste (dia 30).
Em Fevereiro, realce para o espectáculo de magia com
Helder Guimarães (dia 6), o musical Faith Gospel Choir
(13), Edu Miranda Trio (20) e “Quarto 108” (27).

ww

Em Março, relevam o espectáculo de dança “Fugas &
O Corvo” – pela Buzz – Companhia de Dança de Fafe
(dia 6), o recital pelo pianista Giusué de Vincenti (12),
a comédia musical “Sarilhos & Cadilhos” (13), a Tuna
da Faculdade de Medicina do Porto (20), os espectáculos da Academia de música José Atalaya (26, 27 e
28) e do Orfeão Universitário do Porto (31).
Em Abril, a programação continuou com os espectáculos Fee-Fi-Fo-Fum – quarteto luso-alemão de jazz
(dia 10), Olá e Adeusinho – Encenação de Beatriz Batarda (17), Lali Chilaia (soprano) & Yuri Ananiev (piano) (23) e “Abril, músicas mil”, de Jacinta, espectáculo comemorativo do 1º aniversário da reabertura do
Teatro-Cinema.

Em Junho, actuaram a fadista Susana Cardoso (dia
4), os pianistas Carla Nogueira e Miguel Costa (dia
11), Tributo aos Queen (dia 12), o teatro “Homens de
Escabeche” (dia 19) e fim de ano da Escola de Música
José Atalaya (dias 25 e 26). •
 Homens de Escabeche

FAFE   CULTURA

F.
co
m

Em Maio, destacaram-se os espectáculos com o Tramadix (dia 8), Companhia de Dança Contemporânea
(22) e a comédia “Aqui há Fantasmas” (dia 29).

via

Teatro-Cinema
espectáculos para todos
os gostos
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Mia Couto em Fafe

Foi um momento de alta importância cultural, que
resultou num privilégio a quem teve a felicidade de a ele
assistir, até porque estamos em presença do maior escritor
moçambicano da actualidade.•

via

O conhecido e criativo escritor moçambicano Mia
Couto, deslocou-se à Biblioteca Municipal, em 17 de
Junho, para uma conversa com os leitores fafenses.

Exposições na Galeria
Municipal

 Nuno Castelo

ne
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A nível de exposições, de evidenciar a realização da
23ª Mostra de Artes Plásticas de Fafe, para artistas
naturais ou residentes no concelho, que se manteve
patente entre os dias 15 de Janeiro e 12 de Fevereiro. A exposição integrou cerca de quatro dezenas de
obras de pintura e desenho de 25 artistas.
Entre 15 e 31 de Março, esteve patente uma exposição biobibliográfica sobre Trindade Coelho, no âmbito das 1ªs Jornadas Literárias de Fafe.
De evidenciar a realização das exposições de pintura
de Nuno Castelo (1-21 de Maio), um grande fresco
sobre a região duriense, a 2ª Mostra de Expressão Artística, da Associação dos Antigos Professores, Funcionários e Alunos da Escola Industrial e Comercial (514 de Junho) e de Eurico Borges, sob a designação “O
Direito à Cobiça” (18 de Junho-9 de Julho). •

w.
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Câmara comprou espólio
do Foto Victor
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A Câmara comprou o espólio da casa “Foto Victor”,
que operava em Fafe há mais de meio século e que
entretanto encerrou.
Trata-se de um valioso espólio que, para além de toda
maquinaria usada pelo fotógrafo (máquinas fotográficas, de revelação, de secagem, etc.), integra um
enorme lote de “negativos” que ao longo dos anos
foi produzindo e que mostram o evoluir da cidade de
Fafe, no território, como no aspecto humano. •

 Eurico Borges

Assinatura de protocolos e
contratos-programa

ne
e

13º Encontro de
Emigrantes no dia 12 de
Agosto

ww
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Pelo décimo terceiro ano consecutivo, vai realizar-se
o encontro de emigrantes fafenses espalhados pelo
mundo. O evento tem lugar no dia 12 de Agosto,
com a concentração a ocorrer pelas 18h00, nos jardins da Casa Municipal de Cultura e visita à exposição
sobre a emigração e ao Museu da Imprensa. Seguemse uma visita ao Teatro-Cinema e o tradicional jantar
de confraternização, a partir das 20h00, no Jardim do
Calvário, com a presença do Presidente da Câmara e
vereadores.
Pelas 22h00, tem lugar na Arcada um espectáculo
musical, animado pelo grupo Água Viva. •

Animação de Verão até 29
de Agosto
A Câmara de Fafe está a levar a efeito o já tradicional
programa de animação das noites de Verão, que começou na segunda quinzena de Julho e se prolonga
até final de Agosto.
O programa de animação das noites de Verão inclui
oito espectáculos, vocacionados, quer para os fafen-

ses que não se encontram de férias, quer para os muitos emigrantes que, por esta altura, demandam a sua
terra natal.
Os espectáculos realizam-se na Arcada, local nobre
do coração da cidade, com início marcado para as
22h00.
Os espectáculos em Agosto são os seguintes:
Dia 7 – Fados com Susana Cardoso
Dia 12 – Água Viva – XIII Encontro de Emigrantes Fafenses
Dia 13 – Grupo de Cantares do Centro Cultural Social
e Desportivo dos Trabalhadores da CM Fafe
Dia 21 – Grupo de Concertinas de Seidões
Dia 28 – Grupo A. M. Show •

FAFE   CULTURA
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Foram, assim, assinados Contratos-programa de Desenvolvimento Cultural e Desportivo com as Bandas de
Revelhe e Golães (27.500 euros cada), Associação de
Futebol Popular (25.000 euros); Associação de Ciclismo do Minho (10.000 euros); Secção de Natação da
ADF (10.000 euros), Restauradores da Granja (10.000
euros) e Grupo Nun’Álvares (21.000 euros).
Todas estas associações terão de cumprir o contratoprograma assinado com a autarquia. •

via

Foram assinados, em 5 de Julho, protocolos e contratos-programa com sete associações culturais e desportivas, para o mandato 2010-2013, que perfazem
um total de 121 mil euros, por ano.
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O pelouro da Juventude da Câmara de Fafe levou a
cabo uma acção de formação dirigida às Associações
Juvenis do concelho, no sentido de formar dirigentes
para a apresentação de candidaturas ao Programa
«Juventude em Acção» da Comissão Europeia.
Para o Vereador da Juventude, Pompeu Martins, «esta
acção é o primeiro de muitos passos que serão dados
no sentido de dotar a juventude fafense de meios e
competências para acederem a apoios e realizarem
projectos que visem a internacionalização das suas
actividade enquanto jovens e dirigentes. A Câmara está
empenhada em ser parceira das organizações juvenis
neste esforço de mudança que trará ao nosso concelho
novas ideias, novos projectos e novas atitudes».
Nesta acção de formação coordenada pela Agência
Nacional deste programa comunitário, foram desen-

volvidos módulos referentes a Intercâmbios Juvenis
(Engº Jorge Cristino), Iniciativas Jovens e Participação
Política dos Jovens (Drª Joana Lima) e Serviço Voluntário Europeu (Drª Gabriela Salgado).
A esta iniciativa deram resposta positiva a maioria das
associações que compõem o Conselho Municipal de
Juventude, bem como outras que prestam serviços
direccionados aos mais jovens.
O programa «Juventude em Acção» possibilita aos
jovens entre os 13 e os 30 anos a organização e
participação em projectos de Intercâmbios, Serviço
Voluntário Europeu, Sistema Democrático e Formação
no âmbito do trabalho de juventude. Para quem
não pôde participar nesta Acção de Formação pode
obter informações sobre o programa e respectivas
candidaturas no sítio da internet: www.juventude.pt•

Reformulação do Cartão
Jovem Municipal

Neste sentido, a Câmara de Fafe aderiu a esta
iniciativa, substituindo o Cartão Jovem Municipal por
esta nova versão, na certeza de que está a aumentar
no município e no país as vantagens para os jovens
portadores do referido cartão. •

O Cartão Jovem Municipal vai se reformulado e mais
abrangente, uma vez que vai passar a estar integrado
no Cartão Jovem <26.
O Município foi dos primeiros em Portugal a criar
um cartão de descontos para jovens, abrangendo os
serviços municipais mas também convidando a aderir
ao mesmo as empresas de produção de bens ou
serviços do concelho. Desde 1998 que Fafe e os seus
jovens contam com esta iniciativa da autarquia.
Contudo, a par do Cartão Jovem Municipal de Fafe,
existe também o Cartão Jovem Euro<26 produzido
pela Movijovem que prevê a existência de descontos
em cerca de 8000 entidades em todo o país e pode
ser utilizado em todos os países da União Europeia.
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Apostar na internacionalização dos jovens fafenses
– Pelouro da Juventude organizou acção de formação
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O pelouro da Juventude levou a cabo uma sessão
de dinamização e divulgação dirigida às Associações
Juvenis do concelho, e a várias Instituições ligadas
á temática do voluntariado, procurando assim
sensibilizar a sociedade civil para a importância do
voluntariado, através da apresentação de projectos
(em diversas áreas) que envolvam voluntários, e, por
outro, promover iniciativas de cidadania, solidariedade,
em parceria com o Banco de Voluntariado Local.
Nesta sessão, o Vereador Pompeu Martins realçou
o compromisso da Câmara Municipal em relançar o
debate em torno do voluntariado jovem, assumindo

ww
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Conselho Municipal da
Juventude
– conhece melhor as
aspirações dos Jovens

O Conselho Municipal da Juventude (C.M.J.) tem
reunido ordinariamente no Salão Nobre dos Paços
do Concelho, com o principal objectivo de conhecer
melhor os anseios e aspirações dos jovens fafenses, e
envolver todos os agentes envolvidos na área local da
juventude na definição da Política de Juventude do
Município.
Assim, durante o mês de Março procedeu-se à
instalação dos representantes do movimento
associativo local, juventudes partidárias, representantes
dos partidos políticos e grupos informais de jovens
para o mandato de 2009/2013. Nesta reunião foram
ainda apresentadas e debatidas diversas actividades

para o 1.º semestre de 2010, tendo Cíntia Costa,
líder da Juventude Popular de Fafe sido eleita por
unanimidade representante do C.M.J. no Conselho
Municipal de Educação.
Em Maio foram alinhavadas novas acções a actividades
que o Município de Fafe vai desempenhar no campo
da juventude, designadamente o projecto “Juventude
2010” que visa conhecer as prioridades dos jovens no
âmbito da actuação política nos mais diversos sectores
da actuação municipal.
O Conselho Municipal da Juventude do Município
de Fafe é composto pelos seguintes elementos: José
Ribeiro (Presidente do Município de Fafe), Pompeu
Martins (Vereador da Juventude do Município de
Fafe), Elvira Teixeira (Guias de Travassós), Jorge Costa
(PSD), Simão Freitas (IPF), Leonor Castro (CDU), João
Vieira Mendes (PS), José Manuel Cardoso (CDS), João
Castro (JS), Vanessa Barata (JSD), Nuno Pereira (JCP),
Paulo Doellinger (JB), Cíntia Costa (JP), Maria Ferreira
(A.C.S.R. de Felgueiras), Domingos Lopes (G.D.C. de
Vila Cova), Frederico Freitas (Rumo ao Futuro), Adriano
Pereira (CNE), Edgar Alves (Club Alfa), Rotaract Club
de Fafe, ARA do Bugio.. •
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tocante à formação dos seus quadros de modo a
elevar os padrões de qualidade do voluntariado que se
venha a praticar no concelho. Também esteve presente
nesta sessão Pedro Valente, Comandante Operacional
Municipal e coordenador do Banco de Voluntariado
de Fafe, que expressou a sua satisfação pelo facto de
ver enriquecida esta iniciativa com novos conteúdos,
sobretudo a partir da juventude.
Convidados para esta sessão, Glória Teixeira,
responsável pelos programas de Voluntariado da
Direcção Regional do Norte do Instituto Português
da Juventude, Rosa Ferreira, da Agência Nacional do
Programa Juventude em Acção, e Francisco Melo,
do Teatro Construção de Vila Nova de Famalicão,
realçaram a importância do voluntariado jovem na
sociedade e a mais valia social que representa esta
área em qualquer sociedade. •

via

Voluntariado jovem:
nova aposta do pelouro
da Juventude
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Este projecto insere-se no programa de comemorações
do centenário da implantação da República em
Portugal, realçando a necessidade de auscultação dos
anseios dos jovens no âmbito de uma planificação
participada de políticas municipais de juventude, e
conta com a presença da bolsa de formadores do
Conselho Nacional de Juventude, a mais experiente
equipa em Portugal no sector.
São parceiros nesta iniciativa a Comissão para as
Comemorações do Centenário da República, o
Conselho Nacional de Juventude, o Instituto Português
da Juventude e a Fundação para a Divulgação das
Tecnologias de Informação e Comunicação.
Para o vereador do pelouro da Juventude, Pompeu
Martins, “este é um momento marcante no nosso
concelho pois estamos a cumprir com aquilo que deve
ser o amadurecimento do nosso sistema democrático.
Um sistema construtivo, a contar com o contributo
de todos no mais absoluto respeito pela pluralidade
de opiniões. Os jovens, dentro de um quadro de
trabalho da educação não formal, deram à sua terra
um precioso contributo para que possamos governar
tendo em conta as aspirações e a disponibilidade de
cooperação dos nossos cidadãos”. •

via

Juventude 2010 – Jovens
fafenses participam no
sistema democrático

ne
e

A primeira sessão de trabalhos da iniciativa do
Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de
Fafe, “Juventude 2010 – 100 anos, 100 ideias para
participar”, teve lugar na Biblioteca Municipal
contando com a presença de jovens oriundos de
diversas freguesias, de várias formações políticas,
crenças religiosas, associações e organizações locais.
As áreas temáticas em discussão nesta sessão foram:
Cultura, Desporto, Juventude, Educação, Ambiente e
Urbanismo, Turismo, Diversidade Cultural e Igualdade
de Oportunidades, Emancipação Jovem, Saúde e
Cooperação Internacional.
Já a segunda sessão, que decorreu também nos
mesmos moldes, abordou as temáticas do Ambiente,
Turismo, Desporto, Diversidade Cultural e Igualdade
de Oportunidades, Cooperação Internacional e
Urbanismo. •

w.
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No âmbito do projecto Voluntariado Jovem para
a Floresta, promovido pelo Instituto Português
da Juventude, foram aprovados os projectos das

Programa OTL - curta
duração

w.

O Município de Fafe promoveu uma vez mais, em
parceria com o Instituto Português da Juventude, entre
21 de Junho e 9 de Julho inscrições para o Programa
OTL – Curta Duração, que pretende ocupar os tempos
livres dos jovens nas férias escolares do Verão. Este
programa, que decorre entre Julho e Setembro,
destina-se a jovens com idades compreendidas entre
os 12 e os 25 anos. •

ww

 Projecto à Descoberta da Biblioteca

Este ano, o Município de Fafe concorreu novamente
com vários projectos para os jovens participarem, sendo
que pela Biblioteca Municipal, Arquivo Municipal,
Piscina Municipal, NATURFAFE, Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística e Departamento
de Gestão de Recursos Humanos e Acção Social, vão
passar nas quatro quinzenas do período de férias
de Verão, durante quatro horas diárias, dezenas de
jovens fafenses.
Aos jovens é garantida uma bolsa quinzenal no
montante de 2,00 €/hora, e um certificado de
participação. O Município pretende assim dinamizar
a participação dos jovens em projectos úteis à
comunidade durante as férias de Verão. •
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Silvares S. Martinho e Arões S. Romão, que contará
no total com a participação de 48 jovens no apoio à
vigilância florestal do concelho.
Para a optimização e eficácia deste projecto foi
promovida uma sessão de formação, destinada
aos jovens e patrocinada pelo Município e pelas
Freguesias envolvidas, para enquadramento dos
participantes com os objectivos do programa e com
as metodologias a seguir para a optimização do seu
desempenho, durante os períodos de vigilância e de
sensibilização da população. •

via

Sessão de formação
aos jovens do projecto
Voluntariado Jovem para a
Floresta

PD
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democracia. “Os autarcas das nossas freguesias são
os esteios maiores do nosso poder local, os esteios
da nossa democracia e do nosso desenvolvimento
colectivo. São homens e mulheres que deram o melhor
de si pela causa pública” – justificou José Ribeiro. Pelo
que fizeram, lutando contra as maiores adversidades,
merecem o tributo e a gratidão de toda a sociedade
fafense.
Usaram ainda da palavra nessa sessão, além dos
representantes dos partidos políticos, o presidente
da Assembleia Municipal, Laurentino Dias e o
representante da Associação 25 de Abril, Rui
Guimarães, que recebeu a medalha de ouro de mérito
concelhio, outorgada pela Câmara de Fafe àquela
associação, “em reconhecimento e gratidão pela sua
prestimosa colaboração com a autarquia ao longo das
duas últimas décadas e, mais genericamente, como
homenagem do povo de Fafe aos valorosos ‘homens
sem sono’ que derrubaram a ditadura e reinstauraram
o país democrático, há 36 anos atrás”. Foram ainda
entregues o Prémio Dr. Maximino de Matos à recémmestrada Teresa Paula Ferreira Leite de Freitas e placas
e emblemas a mais de duas dezenas de funcionários
municipais que completaram, 15, 20 e 25 anos de
serviço à autarquia. •

via

Câmara homenageou
obreiros da Democracia
em 25 de Abril

ne
e

O programa comemorativo do 36º aniversário do 25
de Abril teve como momento alto a condecoração de
118 presidentes de Junta de Freguesia que, desde o
alvorecer da Revolução, completaram pelo menos um
mandato.
A sessão solene decorreu no Teatro-Cinema que
encheu para homenagear os obreiros da Democracia,
nas 36 freguesias do concelho. Foi a sessão mais
participada de sempre.
O destaque do programa vai para a condecoração
de 118 Presidentes de Junta de Freguesia que se
dedicaram com mérito à causa autárquica, entre
1976 e 2009.
“Esta é uma das sessões mais simbólicas, mais
expressivas e mais importantes que já realizámos
no 25 de Abril” – declarou o presidente da Câmara,
aludindo à consagração que a autarquia decidiu
prestar aos autarcas que serviram o concelho em

w.
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| Condecoração dos Presidentes de Junta

 Entrega da Medalha de Ouro à Associação 25 de Abril

Tarde de Inaugurações

ne
e

w.

Seguiu-se a inauguração do arranjo urbanístico dos
terrenos envolventes à sede da Junta de Freguesia de
Estorãos.

ww

 Arranjo Urbanístico de Estorãos

As inaugurações terminaram em Paços, com o
descerramento da placa alusiva ao novo polidesportivo
de ar livre.
Enquadrada junto ao Campo de Futebol, a obra custou
135 mil euros, tendo igualmente sido suportada em
75% por ajudas comunitárias e o restante pela Câmara
e Junta de Freguesia.
O Presidente da Junta considerou que “se trata de
um sonho tornado realidade. Os nossos jovens, e
são muitos, encontram aqui um espaço de convívio e
prática desportiva de qualidade” – disse.
O Presidente da Câmara referiu, por seu turno:
“A obra que hoje inauguramos deve ser motivo de
orgulho para todos. Espero que a rentabilizem ao
máximo. Respira-se ar puro e pratica-se desporto de
excelência” – rematou.
Para finalizar, a Junta de Freguesia homenageou o
anterior presidente, Joaquim Barbosa Fernandes, cuja
fotografia ficou numa galeria criada para o efeito na
sede da Junta. •
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Foi mais um momento de emoção. O acto foi
igualmente aproveitado para a bênção de mais uma
carrinha adquirida pela Junta para o transporte de
alunos e outras necessidades.
Paula Rocha, presidente da Junta, depois de agradecer
o apoio da Câmara, disse que “este arranjo muito
melhorou a zona envolvente a este edifício que há
muito necessitava. Tivemos outras prioridades e só
agora foi possível” – finalizou.
A obra custou 7.000 Euros tendo a Câmara
comparticipado com 5.000. •

via

De tarde, a cerimónia continuou com a inauguração
de várias infra-estruturas desportivas. Depois de ter
dado o pontapé de saída no XXIV Torneio de Futebol
Juvenil, organizado pela autarquia, o Presidente da
Câmara inaugurou o Polidesportivo de ar livre de
Seidões. Trata-se de uma obra que custou 37 mil euros
e teve uma comparticipação de fundos comunitários
na ordem dos 75%, com o restante a ser suportado
pela Junta de Freguesia (6.000 Euros) e a Câmara
Municipal (15.000 euros).
Para o Presidente da Junta de Seidões, a inauguração
desta obra “é mais um passo em relação ao futuro.
Este era já um desejo antigo da população de Seidões
e este dia vai ficar para a nossa história” – referiu.
Verdadeiramente emocionado agradeceu à Câmara
todo o empenho e recomendou aos seus concidadãos
o maior empenho na preservação do equipamento. •

| Polidesportivo de Paços
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Comemorações do
Centenário da República

ne
e

via

No âmbito das comemorações do Centenário da
Implantação da República, que este ano se comemora,
a Câmara preparou um vasto programa que decorre
ao longo de 2010.
A primeira intenção da Câmara Municipal ao
comemorar o Centenário é tornar esta data o mais
participada possível pela população, especialmente
porque em Fafe a 1ª República trouxe consigo um forte
desenvolvimento, de que são expressão obras públicas,
a imprensa e as ideias veiculadas neste período.
O Presidente da Câmara, José Ribeiro, considera
que “este será um ano de grandes iniciativas nas
diferentes áreas. Fafe é conhecido, nesta temática,
pela importância que tem na nossa história a
mudança de regime 1910. A República significa novos
valores, tais como o progresso, liberdade, igualdade,
fraternidade. Este centenário merece ser comemorado
e reforça tudo aquilo que o 5 de Outubro representa

na História. Numa altura em que se fala cada vez
mais dos valores, da ética, vamos buscar à República
e aos seus ideais muitos desses valores, inspiradores
dos dirigentes e daqueles que se dedicam à causa
pública. O nosso concelho sempre comemorou a
República. Estou convencido que vamos tocar todas
as gerações”.
As comemorações do Centenário passam pela
realização de várias acções na Biblioteca Municipal,
Arquivo Municipal, Casa da Cultura, Museu das
Migrações e das Comunidade Portuguesas, Juventude,
Desporto e Educação.
A primeira grande iniciativa, tem sido a publicação
mensal de um jornal com o título Fafe em 1910, que
recolhe notícias, imagens e anúncios de publicações
de há cem anos, como O Desforço, O Jornal de Fafe e
Almanach Ilustrado de Fafe.
Entretanto, foi inaugurada uma exposição “Ideias
& Sociedade” que expressa anúncios publicados na
imprensa da 1ª República. Abrindo uma janela sobre
as lojas, as ruas e os produtos da época, a mostra
está patente até ao mês de Setembro na Biblioteca
Municipal. •

ww
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| Exposição “Ideias e Sociedade”

“Centenário da República
– A visão de uma criança”

Foram encontrados os vencedores do concurso promovido pelo Pelouro da Educação e dirigido às
escolas do 1º Ciclo do Concelho.
Trata-se de um desafio lançado aos estabelecimentos de ensino, enquadrado nas Comemorações do
Centenário da República, cujos vencedores vão receber (cada um) uma caneta digitalizadora para os
computadores “Magalhães”.
Os trabalhos irão ser expostos oportunamente na Biblioteca Municipal.

ne
e

A Secretária de Estado para a Igualdade, Elza Pais,
esteve em Fafe, em 16 de Dezembro de 2009, para
inaugurar o Centro Documental para a Igualdade, na
Biblioteca Municipal. •

Dia Internacional da
Mulher comemorado pelo
Município

ww
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O Dia Internacional da Mulher foi o mote para, uma vez
mais, o Presidente da Câmara lembrar a necessidade
de incorporar a perspectiva de género dentro da
Organização Social que é o Município, contribuindo
com esta iniciativa para o Desenvolvimento Social
Local.
Na parte da manhã o autarca distribuiu uma “Pen”
a todas as trabalhadoras do Município e da parte de
tarde ofereceu uma esferográfica às mulheres que se
encontram nos Programas Ocupacionais. •
 Dia Internacional da Mulher

Aprovado Plano de Acção
da Rede Social
Foi aprovado por unanimidade, em plenário, o Plano
de Acção da Rede Social para o ano de 2010.
No âmbito da Rede Social do Concelho, neste ano
foram já emitidos seis pareceres favoráveis à criação
de novas respostas, essencialmente na área da 3ª
Idade. •
 Rede Social
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Trata-se de um espaço documental, inserido no
programa POPH, no âmbito do Plano Municipal para
a Igualdade.
O objectivo é dotar a biblioteca de um espaço com
documentação especializada na área da igualdade.
A Secretária de Estado lembrou que “o Município
de Fafe foi pioneiro na promoção de um plano de
igualdade. Temos cerca de 30 planos municipais em
todo o país, dez em fase mais adiantada, mas Fafe
abraçou este projecto desde o início, continua a andar,
mas o projecto já está a favorecer o desenvolvimento
da promoção da cidadania e defesa da igualdade de
género”. •

via

Centro Documental para
a Igualdade inaugurado
pela Secretária de Estado
Elza Pais
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Gabinete de Inserção
Profissional (GIP)

AVE mais SOLIDÁRIO

Este projecto surge como fruto de uma candidatura
da REAPN ao Programa do Ano Europeu de Combate
à Pobreza e à Exclusão Social em que o Município de
Fafe é parceiro activo.

via

O Gabinete de Inserção Profissional é uma organização/
serviço de intervenção social que presta apoio a
jovens e adultos desempregados para a definição
ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou
reinserção no mercado de trabalho. O Gabinete é uma
promoção do Município, em estreita cooperação com
o Centro de Emprego de Fafe.

ne
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Projecto Territórios_IN
aborda violência no
namoro

O Projecto Territórios_IN, em colaboração com o
Serviço Social da Câmara, dinamiza, desde o início
do corrente ano, sessões de sensibilização junto das
escolas sobre a temática da violência no namoro.
As sessões decorreram numa turma do 9º ano
da Escola EB 2/3 de Montelongo e na Associação
Empresarial de Fafe. Com destaque para esta última,
foram dinamizadas 7 sessões aos alunos do nível III
(Ensino profissional), perfazendo um total de 122
alunos e 5 sessões aos alunos do nível II (Ensino
profissional), abrangendo 64 alunos. •

ww
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| Gabinete de Inserção Profissional (GIP)

 Aspecto da sessão de sensibilização

Acções:
• Campanhas informativas
• Fóruns Inter-Concelhios •

Informática Sénior teve
mais uma acção
Decorreram no Serviço Social, no período de Maio a
Junho, aulas de Informática destinadas à população
sénior, concretizadas numa turma composta por nove
participantes. A acção foi uma promoção conjunta do
Município e do programa Territórios_IN. Dado o seu
sucesso, prevê-se a sua repetição no futuro. •
 Informática Sénior

Actividades do Gabinete
IN_Jovem

Terminou no passado dia 31 de Maio, a 9ª edição do
programa “Ser Solidário”. Estiveram envolvidos nesta
acção 45 jovens oriundos de várias freguesias do
concelho que desenvolveram actividades de apoio nos
Serviços Municipais, em Instituições Sociais, Juntas de
Freguesia e estabelecimentos de ensino pré primário,
durante 20 horas semanais nos últimos 8 meses. De
forma a assinalar o encerramento do programa, o
Município convidou todos os jovens para um jantar
convívio que ocorreu no passado dia 1 de Junho. •
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via

O Gabinete IN_Jovem – que funciona no Serviço
Social do Município – promove sessões colectivas
onde se abordam assuntos adaptados às dúvidas e
questões inerentes à adolescência e juventude, tais
como “Relações Seguras” ou “Alimentação Saudável/
Distúrbios Alimentares”.
As sessões foram realizadas nos Agrupamentos de
Arões e Montelongo, Padre Joaquim Flores, Escola
Secundária de Fafe e Escola Profissional de Fafe.
O IN_Jovem é um espaço destinado às camadas
jovens onde, de forma gratuita e sigilosa, podem
colocar as suas questões e desabafos. A decorrer no
Serviço Social do Município e nos Agrupamentos
do concelho, de forma itinerante. Este ano, foram
atendidos 67 jovens. •

Terminou mais um “Ser
Solidário”

w.

Formação sobre Síndrome
Alcoólico Fetal

ww

Durante a manhã do dia 15 de Junho decorreu, na
Biblioteca Municipal, uma Acção de (In)Formação
sobre o Síndrome Alcoólico Fetal, promovida pelo
Grupo de Trabalho Concelhio para as Deficiências e
Incapacidades. Tendo como destinatários profissionais
da educação, da saúde e da acção social e outros
técnicos interessados nestas temáticas, a adesão a
esta acção foi importante, lotando a sala. •

Promoção da Ocupação
de Tempos Livres nas
paragens lectivas
A autarquia realiza campos de Férias e Formação
cujo objectivo é a promoção do regresso à escola
ou a inserção dos jovens em percursos formativos,
preferencialmente em cursos de dupla certificação,
contribuindo, assim, para combater o abandono e
insucesso escolar. Na programação deste período,
conta com a colaboração de um conjunto de entidades
locais, como a GNR, a Cruz Vermelha, a Santa Casa da
Misericórdia, a empresa Fafediesel, os Restauradores
da Granja, etc.). •
 Uma das ocupações dos tempos livres
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| Marchas Populares Séniores

Animação e intercâmbio
de idosos

Semana do Idoso repetiu
animação
O Município voltou a promover a Semana do Idoso,
entre os dias 21 e 25 de Junho passados. O evento
foi preenchido por diversas actividades, tais como as
aulas de ginástica e hidroginástica sénior, uma vista
ao Museus da Imprensa e das Migrações, a exibição
do filme Amália, passando por jogos tradicionais
(sueca, damas e dominó) e terminando a semana
com uma caminhada e piquenique na praia fluvial de
Docim- Quinchães. O ponto culminante do evento foi,
indubitavelmente, as marchas populares realizadas
no centro da cidade e que aqui trouxeram, em 23 de
Junho, inúmeros “foliões” das diversas instituições do
concelho. •

ne
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via

Decorreram durante este semestre vários intercâmbios
em diversas instituições do concelho. Trata-se de uma
forma de proporcionar momentos de convívio e lazer
entre os seniores, conhecer outros espaços, assim
como terem uma tarde diferente do usual.
Entretanto, durante o mês de Junho o Município
promoveu junto das Instituições do Concelho ligadas à
terceira idade momentos de animação, com o Palhaço
Xombita. A última das acções teve como palco o
Teatro-Cinema. •

Colónia de Férias Infantil
João Paulo II - Apúlia
À semelhança de anos anteriores, no período estival,
a Autarquia em parceria com a Colónia de Férias João
Paulo II, proporciona 10 dias de férias, com um conjunto de actividades na praia, para as crianças mais
carenciadas do Concelho.
Este ano o período atribuído é o de 20 a 29 de Julho,
para um grupo de 40 crianças, que iniciaram viagem
hoje para a Apúlia, cujo transporte é da responsabilidade da Autarquia. Pela primeira vez este ano, o Município comparticipou metade do valor que compete
a cada criança pagar na referida Colónia de Férias. •

ww
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 Colónia de Férias Crianças

via

Tendo como objectivo contribuir para a solução das
dificuldades habitacionais que se deparam aos jovens

agregados familiares, o Município tomou a iniciativa
de promover um empreendimento de 40 fogos de
habitação a custos controlados.
As obras decorrem em ritmo elevado, estando prevista
a conclusão dos primeiros fogos para o primeiro
trimestre de 2011. •

ne
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Câmara congela rendas na
Habitação Social

w.

O Executivo aprovou uma proposta relativa aos fogos
destinados à habitação social, que congela as rendas,
a título extraordinário, durante o ano de 2010.
Considera o Município que se mostra pertinente
implementar medidas de apoio excepcionais, como
resposta social dirigida às famílias de menores recursos
e com reflexos imediatos aos respectivos orçamentos
familiares. •

ww

 Entrega de Cheques

Programa municipal para
a melhoria da habitação
degradada
Desde 1988, existe em Fafe o Programa Municipal
para Melhoria de Habitação de Agregados Familiares
Carenciados, promovido pela autarquia e que tem
permitido a criação de condições de habitabilidade a
centenas de edifícios.
Desde o seu lançamento já foram recuperadas 483
habitações, por todo o concelho. •
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controlados avança
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a aquisição de uma nova ambulância de transporte
múltiplo, para os Bombeiros Voluntários de Fafe.
Este tipo de veículo, tão necessário para os Bombeiros,
tem uma plataforma, para cadeira de rodas bem como
um corredor com uma calha para a prender.
A sua entrega ocorreu em 24 de Abril, no âmbito do
programa comemorativo dos 120 anos da humanitária
associação. •

via

Câmara oferece uma nova
ambulância aos Bombeiros
Voluntários de Fafe

A Câmara concedeu a verba de 32.000 euros para

ne
e

Comissão Municipal de
Defesa da Floresta aprova
plano operacional

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios de Fafe reuniu no dia 6 de Julho para
discutir uma proposta de revisão do Plano Operacional
Municipal 2010, aprovado anteriormente por esta
Comissão.
Após a aprovação das alterações ao documento,
foram os seus membros informados que o Município
de Fafe consta na informação oficial da Autoridade

ww

w.

FAFE   PROTECÇÃO CIVIL

28

| Ambulância oferecida aos Bombeiros

Florestal Nacional sobre os Municípios que detêm
Plano Operacional Municipal para o ano de 2010,
sendo que apenas cerca de 20% dos Municípios se
encontram com a situação regularizada.
Foi também comunicado que os pontos de água
– infra-estruturas fundamentais no apoio aos meios
terrestres e aéreos de combate a incêndios florestais –
foram todos alvo de intervenções de manutenção da
vegetação e de desassoreamento, tendo o Município
realizado um investimento na beneficiação de três
pontos terrestres, vocacionando-os para servir os
meios aéreos, ficando assim, quase a totalidade do
território concelhio com a possibilidade de intervenção
com meios mais diversificados. •
 Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios

ne
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via

A Protecção Civil de Fafe, antecedendo a realização do
Campeonato Mundial de Andebol Escolar, preparou
um simulacro com o objectivo de testar a resposta
operacional a um eventual acidente grave no Pavilhão
Multiusos.
O simulacro – incêndio durante um evento – revelou-se
muito produtivo, tendo permitido testar a resposta do
dispositivo municipal e aferir de eventuais dificuldades
que poderiam surgir em cenários desta natureza. •

Na iniciativa estiveram empenhados, para além do
pessoal da NATURFAFE afecto a estas instalações,
quase todos os Agentes de Protecção Civil local –
Bombeiros Voluntários de Fafe, Guarda Nacional
Republicana, Cruz Vermelha Portuguesa, Centro de
Saúde, Centro Hospitalar do Alto Ave e Delegado de
Saúde Concelhio – e organismos de apoio – Câmara
Municipal de Fafe (Serviço Municipal de Protecção
Civil e Polícia Municipal), Núcleo de Escuteiros de Fafe
e órgãos de comunicação social – tendo o simulacro
sido observado por elementos do Comando Distrital
do CDOS e por convidados externos das várias
entidades envolvidas. •

Protocolo com a COFAFE

w.

A autarquia aprovou um protocolo a celebrar com a
Cofafe, no âmbito da equipa de Sapadores Florestais,
com o principal objectivo de aumentar o índice
de eficácia na prevenção de incêndios florestais,
nomeadamente através da silvicultura preventiva.
Recorde-se que nos últimos anos a autarquia tem
vindo a protocolar com a Cooperativa dos Produtores
Agrícolas de Fafe, este tipo de serviço.
A Câmara vai comparticipar com 20.000 euros. •

ww

Obras nos Pontos de água
O Município, em colaboração com algumas juntas de
freguesia, realizou a limpeza da vegetação envolvente
a alguns pontos de água, o seu desassoreamento e
beneficiação de acessos.
A intervenção realizou-se nos pontos de água de
Gontim, Várzea Cova, Moreira do Rei, S. Pedro/
Ribeiros, Salgueirós/S. Gens, EN 216, Quinchães,
Armil e Ponte do Avial, tendo os de Arnozela (Açude
de Tarrio) e de Golães (Ponte de Calvelos) passado de
classificação de terrestres para mistos. •

Protocolo para a activação
de kits de 1ª intervenção
Considerando a necessidade de reforçar medidas
operacionais relativas à prevenção de fogos florestais
e considerando a existência de equipamentos de 1ª
intervenção e rescaldo em freguesias do concelho,
propôs-se às autarquias com áreas geográficas contíguas, um protocolo para disponibilização e alargamento da área de influência destes equipamentos,
tendo em vista a sua optimização.
Neste primeiro ano constituíram-se parceiras as freguesias de Agrela/Serafão, Vila Cova/Freitas/ Monte e
Travassós/Paços/Vinhós.
Cada uma destas equipas será composta por um elemento por cada freguesia com uma viatura e terá por
funções a realização de acções de silvicultura preventiva, a vigilância florestal durante o período crítico, o
apoio na 1ª intervenção e rescaldo na área geográfica
de influência dos equipamentos no período crítico e a
manutenção do kit
A Câmara transferirá uma verba anual para comparticipação das despesas de aquisição de viatura, para
a instalação do kit de 1ª intervenção e rescaldo, bem
como para a sua manutenção. •
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o investimento que o Município tem feito nesta área,
sendo referido que Fafe é um bom exemplo de visão e
condução municipal da política de Protecção Civil.
Enquanto o presidente José Ribeiro afirmou que Fafe
está bem apetrechado, cumprindo todos os requisitos
que a Lei exige, dado o esforço financeiro dispendido,
ao nível da construção de caminhos, pontos de água
e outras exigências, estando ainda organizado para
as mais variadas situações, “pois também temos
investido na formação e a linha de comando está bem
definida”, o Secretário de Estado considerou ser uma
honra e uma alegria “confirmar que o município de
Fafe é exemplar na Protecção Civil”.
Vasco Franco endereçou os parabéns à autarquia
“pelo plano apresentado e que já é da última geração.
Fafe sempre esteve na linha da frente, nomeadamente
foi dos primeiros concelhos do país a formar a Polícia
Municipal. É preciso ter uma visão integrada e bem
planeada onde todos os agentes se entendam. Fafe
é um exemplo no Plano que tem a funcionar. Muitos
parabéns, Sr. Presidente” – sublinhou o governante.•

via

Secretário de Estado
Vasco Franco:
“O Município de Fafe é
exemplar na Protecção
Civil”

ne
e

No dia 8 de Junho, o Município de Fafe recebeu a
visita do Secretário de Estado da Protecção Civil, Vasco
Franco, para assistir à assinatura de protocolos entre
o Município e os Agrupamentos Escolares e entre o
Município e oito freguesias para o desenvolvimento
de projectos na área da Protecção Civil.
A sessão contou também com a presença de muitos
representantes de agentes de Protecção Civil e de
organizações com interesse nesta área, assim como
com representantes de todos os Clubes da Protecção
Civil das Escolas do Concelho.
Na fase inicial da sessão foi exibido um filme,
produzido pelo Município, com a apresentação de
todo o dispositivo de Protecção Civil Municipal e com
a descrição da sua articulação
em situações de emergência
ou catástrofe.
Seguiu-se a assinatura dos
protocolos, com os agrupamentos de escolas, para a
“Instalação de Viveiros Florestais” e com oito juntas de
freguesia para a “Operacionalização dos Kits de 1ª Intervenção e Rescaldo”.
A cerimónia concluiu com os
discursos do Presidente da Câmara e do Secretário de Estado. Nas alocuções foi realçado
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 Assinatura de protocolos com as Juntas e agrupamentos
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via

O Município de Fafe, com a colaboração da freguesia
de Monte, promoveu em 3 de Maio a realização do
primeiro fogo controlado no concelho.
A iniciativa, coordenada pela Autoridade Florestal
Nacional e pelo Gabinete Técnico Florestal de Fafe,
contou com a participação dos Bombeiros Voluntários
de Fafe, GNR/GIPS, Sapadores Florestais da COFAFE e

Vigilantes Florestais do Município.
O fogo controlado foi realizado no baldio de Monte,
numa área de matos com cerca de 13 hectares,
teve por objectivos a redução da carga combustível
da parcela, a defesa dos povoamentos florestais
contíguos e o contacto e treino das organizações
locais com esta prática.
Outro objectivo da intervenção será motivar os
proprietários locais para que se organizem, tendo em
vista o desenvolvimento futuro de um maior número de
acções desta natureza, que conduzam à melhoria das
condições na defesa do espaço florestal do concelho.•
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Protocolo com
Agrupamentos Escolares
para criação de viveiros
florestais
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A Câmara Municipal e os agrupamentos escolares
celebraram um protocolo que visa, numa primeira
fase, instalar um viveiro florestal por agrupamento e
instituição, com uma área aproximada de 20 m2 e com
capacidade para a produção de 500 árvores e arbustos
autóctones por ano, sendo as sementes oriundas de
actividades desenvolvidas pelos Agrupamentos de
Escuteiros e/ou fornecidas pelo Município.
O projecto será associado, preferencialmente, às
actividades dos Clubes da Protecção Civil e da Floresta,
estando o seu início programado para o ano lectivo
2010/2011.
Posteriormente, as plantas produzidas serão utilizadas
na arborização dos recintos e envolventes dos espaços
escolares, assim como nas áreas florestais, propriedade
do Município, envolvendo não só a comunidade
escolar, como também os Agentes de Protecção Civil e
a população das freguesias e lugares onde decorram
as acções. •

Período crítico de fogos florestais de Julho a Outubro
O período crítico de risco e prevenção de incêndios florestais foi
estabelecido, por Portaria, entre 1 de Julho a 15 de Outubro.
Durante este período, é proibido a realização de queimadas
para renovação de pastagens e ou o lançamento de balões
com mecha acesa ou qualquer tipo de foguetes (salvo com
autorização prévia da Câmara Municipal).
Também não é permitido realizar acções de fumigação ou
desinfestação em apiários (excepto se os fumigadores estiverem
equipados com dispositivos de retenção de faúlhas), fazer lume
ou fogueiras, excepto nos locais expressamente previstos para
o efeito (parques de lazer e recreio), lançar pontas de cigarro
para o chão, ou queimar cortados e amontoados (excepto se
decorrente de exigências fitossanitárias, devendo nesse caso
a queima ser realizada conforme previsto na legislação em
vigor).
Durante o Período Crítico é ainda obrigatório que tractores,
máquinas e veículos de transporte pesados, utilizados
em trabalhos nos espaços florestais, estejam dotados de
dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas e de dispositivos
tapa-chamas nos tubos de escape ou chaminés e que os
tractores, máquinas e veículos de transporte pesados, estejam
equipados com um ou dois extintores de seis quilos.
É ainda obrigatório o condicionamento de acesso, de circulação
e de permanência de pessoas, em zonas críticas, áreas regime
florestal e zonas onde exista sinalização.
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Convívios escolares de
natação e andebol

Mundial de Andebol
Escolar teve grupo em
Fafe

ne
e
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No âmbito do desporto escolar, realizou-se o 11º
Convívio de Natação Escolar Concelhio, na manhã de
25 de Fevereiro, na Piscina Municipal, evento dirigido
às Escolas E.B. 2,3 do Concelho e Secundária. Participaram mais de uma centena de crianças.
De igual modo, de relevar a realização do 11º Convívio Escolar de Andebol, no Pavilhão Municipal, em
Março, que juntou 140 crianças de várias escolas do
concelho. •

Etapa do Campeonato
Mundial de Enduro em Fafe
Numa organização do Motor Clube de Guimarães,
com o apoio financeiro do Município de Fafe, que
concedeu 60 000 euros para o efeito, decorreu entre
16 e 18 de Abril, a segunda jornada do Campeonato
Mundial de Enduro que teve em Fafe o seu centro
nevrálgico.
As magníficas serras de Fafe acolheram a grande caravana do Mundial de Enduro, tendo agradado de sobremaneira aos melhores pilotos do mundo, que aqui
competiram, no designado Grande Prémio Polisport
de Portugal Maxxis FIM.
Milhares de pessoas assistiram às diversas etapas da
prova, em particular à Super – Especial, que se realizou nos arredores do Pavilhão Multiusos, no dia 16.
Nos dias seguintes, os 96 pilotos inscritos nas diversas
categorias cumpriram por duas vezes os 180 Km de
competição, nas serras de Fafe, em especial nas zonas
do Parque de Merendas do Passadouro e da Lagoa.
O evento teve grande repercussão nos media nacionais e internacionais, que assim lançaram Fafe para o
mundo inteiro. •

ww

w.

FAFE   DESPORTO

32

| Convívio escolar de natação

Entre 20 e 27 de Março, decorreu no Minho (Braga,
Guimarães e Fafe) o Campeonato Mundial de Andebol Escolar – ISF 2010, com a presença de 24 equipas
masculinas e 24 femininas.
A cerimónia de abertura teve lugar no Pavilhão Multiusos de Fafe, no dia 20, com a presença da Ministra
da Educação, Isabel Alçada e do Secretário de Estado
do Desporto, Laurentino Dias.
Em Fafe esteve sedeado um dos grupos femininos, integrando a Turquia, a Holanda, a Croácia, a Bulgária,
o Luxemburgo e a França. Aqui se realizaram sete 15
jogos na primeira fase e sete na fase final do torneio.
O município de Fafe deu um contributo essencial para
a concretização do importante evento, do ponto de
vista financeiro e logístico. Mas também outras entidades tiveram acção fundamental para o êxito da iniciativa, casos das Escolas Secundária e Montelongo,
além do Andebol Clube de Fafe e estabelecimentos
de ensino locais, que garantiram molduras humanas
e animação fantástica ao longo da prova. O Município de Fafe saiu claramente prestigiado no final deste
evento. •
 Mundial de Enduro em Fafe

via

O circuito de Armil recebeu nos dias 23, 24 e 25 Abril,
a segunda prova da Maxxis Cup Internacional, uma
competição de BTT-Down Hill um dos maiores eventos Mundiais de BTT, a Maxxis Cup Internacional.

Contando com a presença de cerca de 150 atletas,
entre eles alguns dos nomes mais sonantes da modalidade a nível mundial, sobretudo espanhóis e britânicos, a etapa de Fafe da Maxxis Cup International foi
organizada sob a égide da União de Ciclismo Internacional pela Multimix, Federação Portuguesa de Ciclismo, Associação de Ciclismo do Minho, Município de
Fafe e Restauradores da Granja.
Apoiaram o evento diversas entidades e associações
locais. •
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XXIV Torneio de Futebol
Juvenil teve três equipas
vencedoras
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A Associação Desportiva de Oleiros/Junta de Arões S.
Romão (escalão A), o Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo de Golães (escalão B) e o Grupo Desportivo
de Travassós (escalão C) foram os vencedores do XXIV
Torneio de Futebol Juvenil organizado este ano pela
Câmara de Fafe, com a colaboração da Associação de
Futsal de Fafe.
Pela primeira vez, o Torneio englobou três escalões,
mais um do que era habitual.
No escalão A, em futsal, para crianças entre os 6 e
os 7 anos, participaram 6 equipas. O troféu para o
melhor ataque foi atribuído ao Arões Sport Clube, en-

 GDCR Golães - 1º escalão B

quanto o troféu para a melhor defesa premiou o Ases
de S. Jorge. A taça disciplina foi entregue à equipa
vencedora do escalão.
No escalão B, para crianças entre os 8 e os 10 anos,
participaram 17 equipas. O troféu para o melhor ataque foi entregue à Sociedade de Recreio Cepanense,
enquanto a melhor defesa foi dividida entre o Club
Alfa, Grupo Desportivo de Travassós e Grupo Desportivo e Cultural de Fornelos. O troféu disciplina foi ganho pela equipa vencedora do escalão.
Finalmente, o escalão C, em futebol de 7, para jovens
dos 11 aos 13 anos, participaram 14 equipas.
O troféu para o melhor ataque foi para a equipa vencedora do escalão, enquanto a melhor defesa foi a
do Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo de Golães,
que foi também a vencedora do troféu disciplina.
A distribuição dos prémios teve a presença do presidente da Câmara, José Ribeiro e do Vereador do Desporto, Pompeu Martins. •
 GD Travassós - 1º Escalão C

FAFE   DESPORTO

F.
co
m

Maxis Cup Internacional
no circuito de Armil

PD

| Maxxis Cup Internacional

33

F.
co
m
PD

Em terceiro lugar classificou-se o Grupo Cultural e
Desportivo de Armil, que venceu o Grupo Nun’Álvares
por 2-0.
O troféu para o melhor ataque premiou o Grupo
Cultural e Desportivo de Estorãos, enquanto o troféu para a melhor defesa foi entregue, ex-aequo, ao
mesmo Grupo Cultural e Desportivo de Estorãos e ao
Grupo Cultural e Desportivo de Armil.
Ao longo de cerca de um mês, evoluíram pelo Pavilhão Municipal oito equipas com jovens entre os 11 e
os 14 anos. Além das referidas, participaram o Grupo
Recreativo de Ardegão/Silvares S. Clemente “A” e “B”,
a Associação Desportiva de Oleiros e o Grupo Cultural
e Desportivo de Regadas. •

via

Grupo Desportivo e
Cultural de Golães venceu
IX Torneio de Futsal
Feminino 2010
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O Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo de Golães
venceu a nona edição do Torneio de Futsal Juvenil Feminino, ao triunfar, na final, sobre o Grupo Cultural e
Desportivo de Estorãos (vencedor da edição anterior)
por 1-0. O grupo vencedor arrebatou ainda a taça de
disciplina.

Câmara vai colocar
Desfibrilhadores em infra‑estruturas desportivas
autárquicas

w.
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No âmbito de uma proposta apresentada pelo Vereador da Coligação “Juntos por Fafe”, Humberto Castro, a
autarquia decidiu colocar desfibrilhadores em todos os
equipamentos desportivos sobre a alçada autárquica.
Foi, entretanto, pensado um plano de formação para
os funcionários que poderão usar tal equipamento,
alargado a outras colectividades desportivas espalhadas pelo concelho.
Esta formação incide não apenas sobre o manuseamento de tal equipamento, alargando-a ao aspecto
mais médico, para que os utilizadores saibam exactamente a altura certa de o usar. •
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Melhoria das infra‑estruturas desportivas relvados sintéticos

Em 2011 Volta a Portugal
em Bicicleta arranca em Fafe
A Câmara deliberou renovar por mais quatro anos
(até 2013) o protocolo com a PAD, tendo em vista a
vinda a Fafe da Volta a Portugal em Bicicleta.
A autarquia pagará à PAD um montante global de
400.000 euros, repartidos pelos próximos quatro
anos.
A prova ficará assim, em termos de passagem pela
cidade de Fafe: 2010 - partida de etapa da 72ª edição
da Volta a Portugal em Bicicleta (neste caso, em 10 de
Agosto); 2011 - Início da 73ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta, com prólogo inicial em Fafe; 2012
e 2013 respectivamente – chegada de etapa da 74ª e
75ª edições da Volta a Portugal em Bicicleta. •

A autarquia abriu candidaturas para melhoria das infra-estruturas desportivas para aplicação de relvados
sintéticos.
Concorreram diversos clubes locais que reúnem os requisitos constantes do regulamento, estando as candidaturas em fase de apreciação. •

Reunião de 18 de Março:

-

-

-

Deliberado aprovar e aceitar o protocolo de apoio mecenático e de adesão à rede nacional de museus da energia.
Deliberado aprovar a transferência de verbas para as Juntas de Freguesia
em matéria de transporte escolar.
Deliberado concordar com o proposto pelo senhor presidente em relação à renovação do contrato-programa com a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Fafe.
Deliberado aprovar, por maioria, com as abstenções dos vereadores Parcídio Summavielle, Cláudia Carvalho e Joaquim Magalhães, o Contrato
de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Desportiva de Fafe no
valor de 150.000 euros.

-

Reunião de 21 de Janeiro:
-

Deliberado aprovar a proposta de reformulação do “Cartão Jovem”.
Deliberado aprovar a proposta do uso de desfibrilhadores em recintos
desportivos, apresentada pelo senhor Vereador Humberto Castro.
Deliberado aprovar o pagamento aos grupos participantes no XVIII Encontro de Coros de Música de Natal.
Deliberado aprovar e mandar pagar 100 euros, por escola e/ou Associação/Instituição que participaram nos Cantares de Reis – Escolas do 1.º
Ciclo e Jardins-de-infância.

Reunião de 01 de Abril:
-

Reunião de 04 de Fevereiro:

Reunião de 15 de Abril:
-

Deliberado aprovar a 2.ª modificação aos documentos previsionais de
2010.
Deliberado aprovar os subsídios nas áreas da Saúde e Social, no valor
total de 77.500 euros.
Deliberado aprovar protocolos com os Agrupamentos Escolares para o
regime de fruta escolar.
Deliberado aprovar a atribuição de 800 euros ao Grupo Coral de Antime
para apoio ao encontro de coros que realizou por ocasião do seu 25º
aniversário.
Deliberado aprovar um Voto de Louvor às 1ªs Jornadas Literárias de
Fafe, estendendo-o a todas as estruturas envolvidas no evento.

PD

Deliberado aprovar, por maioria, com as abstenções dos vereadores Joaquim Magalhães, Cláudia Carvalho e Leonel Castro, a actualização do
tarifário de distribuição de água para o ano de 2010.
Deliberado aprovar, por maioria, com as abstenções dos mesmos vereadores, o Contrato-Programa a celebrar com a Naturfafe.
Deliberado aprovar o protocolo de delegação de competências a celebrar com a Junta de Freguesia de Estorãos, que tem como objectivo
assegurar a gestão e garantir a limpeza e boa manutenção do parque de
Merendas e Zona de Lazer do Passadouro, bem como idêntico protocolo
com a Junta de Freguesia de Moreira do Rei relativamente à Praia Fluvial
de Marinhão/Ruivães.
Deliberado aprovar idêntico protocolo a celebrar com a Juntas de Freguesia respectivas, para assegurar a gestão e garantir a limpeza e boa
manutenção das Praias Fluviais de Docim/Quinchães, Serafão/Agrela e
Vinhós.
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 60.000
euros, a processar em 4 prestações de igual montante, para o Motor
Clube de Guimarães, tendo em vista a realização da prova do Mundial
de Enduro em Fafe e elaborar relatório pormenorizado sobre a mesma.
Deliberado aprovar um subsídio no valor de 15 000 euros para o Centro
Cultural, Social e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de
Fafe destinado à Festa de Natal e consequente entrega de prendas aos
filhos dos funcionários.
Deliberado aprovar o protocolo a celebrar com a Associação Cultural de
Educação pelas Artes (Academia de Música José Atalaya).
Deliberado aprovar o protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Fafe e os Agrupamentos de Escolas do Concelho, para o mandato
2010-2013.
Reunião de 18 de Fevereiro:

Deliberado aprovar, por maioria, com as abstenções dos Vereadores
Joaquim Magalhães, Cláudia Carvalho e Leonel Castro, a prestação de
contas de 2009 e remeter à Assembleia Municipal.
Deliberado aprovar a matriz de protocolo de colaboração entre o município de Fafe, os Agrupamentos de Escolas e Instituições sem fins lucrativos do concelho.
Deliberado aprovar a concessão de 32.000 euros para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe, visando a aquisição de
uma ambulância.

-

Reunião de 06 de Maio:
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-

Deliberado submeter a apreciação pública as propostas de regulamento
do transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de
passageiros – transporte em táxi; regulamento municipal dos requisitos
de instalação e funcionamento dos estabelecimentos de hospedagem;
projecto de regulamento do cemitério municipal de Fafe regulamento
da feira municipal; regulamento municipal de manutenção e inspecção
de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes; regulamento municipal de estacionamento de duração limitada; regulamento municipal de ocupação de espaços públicos; regulamento de publicidade e
propaganda do município de Fafe; regulamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de
serviços do concelho de Fafe; regulamento do licenciamento do exercício e da fiscalização da actividade de guarda-nocturno no município
de Fafe; regulamento do licenciamento do exercício e da fiscalização da
actividade de realização de espectáculos ou manifestação desportivas e
divertimentos públicos; regulamento municipal de remoção de veículos
automóveis do concelho de Fafe; regulamento municipal de exploração
de máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e electrónicas de diversão do concelho de Fafe; regulamento de urbanização e edificação;
regulamento de liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais.
Deliberado aprovar a celebração de protocolos com as Juntas de Freguesia de Antime, Arões S. Romão, Arões Stª Cristina, Estorãos, Medelo,
Moreira do Rei, Quinchães, Ribeiros, Serafão, Silvares S. Martinho e Vila
Cova, para o transporte para as actividades no âmbito do plano de actividades do serviço social.
Deliberado aprovar a renovação do Contrato – Programa com o Andebol Clube de Fafe, para o presente mandato, no valor de 85 000 euros/
ano.
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-

Deliberado aprovar, por maioria, com as abstenções dos vereadores Joaquim Magalhães, Cláudia Carvalho, Leonel Castro e Humberto Castro, o
relatório final e adjudicar ao concorrente n.º 7 – consórcio Ecoambiente/
Horto Casimiro – a prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos e
limpeza e higiene urbana do concelho de Fafe, pelo valor de 5 895 140
euros.
Deliberado aprovar o regulamento do troféu disciplina “Não à Violência
– Viva o Desporto” 2009/2010.
Deliberado aprovar o concurso de desenho intitulado “Centenário da
República – A visão de uma Criança”.
Deliberado aprovar o protocolo de colaboração entre o Município de
Fafe e as Águas do Ave.
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Deliberado aprovar o protocolo de colaboração entre o Município
de Fafe e a Associação de Defesa dos Direitos dos Animais e Floresta
(ADAF)
Deliberado aprovar, por maioria, com as abstenções dos Vereadores
Cláudia Carvalho, Leonel Castro, Joaquim Magalhães e Humberto Castro, o contrato de prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos e
limpeza e higiene urbana do concelho de Fafe.
Deliberado aprovar o Protocolo de Colaboração com a Associação Norte
Cultural (Orquestra do Norte).

Reunião do dia 20 de Maio:
-

Deliberado aprovar a empreitada de ampliação e apetrechamento do
Centro Educativo de Regadas.
Deliberado aprovar o protocolo de colaboração com freguesias detentoras de Kit de 1.ª intervenção.
Deliberado aprovar, por maioria, a realização do contrato de patrocínio
com a PAD – Produção de Actividades Desportivas, SA, relativo à Volta a
Portugal em Bicicleta.
Deliberado aprovar um subsídio de 10.000 euros a atribuir à Associação
Cultural, Social e Desportiva de Pedraído, para o Projecto Integrado de
Resposta Social para a CSIF N.º 2.
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio de 150.0000 euros à
Associação Cultural e Recreativa de Fornelos, para apoio à construção
de um Pavilhão Multiusos.
Deliberado aprovar um subsídio de 50.000 euros para a COOPFAFE –
Cooperativa de Solidariedade Social de Fafe, CRL.
Deliberado aprovar um subsídio de 40.000 euros ao Grupo Cultural Recreativo Martim de Freitas para a compra de viaturas de transporte de
crianças.

Reunião de 02 de Junho:
-

Deliberado aprovar a decisão do júri relativamente aos vencedores do
concurso de ideias para os novos monumentos: Monumento ao Autarca
e ao Poder Local – Rogério Augusto Rebelo Almeida e Monumento ao
Migrante – Armindo Manuel Tavares Fernandes.

-

Deliberado aprovar a proposta de atribuição de um voto de congratulação e louvor à Associação Desportiva de Fafe, ao Operário Futebol Clube
de Antime e ao Arões Sport Clube pela sua prestação desportiva no final
da época 2009/2010.

Reunião da Câmara de 04 de Março:

Reunião de 17 de Junho:

-

-

-

Deliberado aprovar a proposta relativa aos objectivos estratégicos plurianuais.
Deliberado aprovar um voto de congratulação à empresa Lingote, apresentada pelo Vereador Humberto Castro.
Deliberado aprovar a 1.ª modificação aos documentos previsionais do
ano em curso.
Deliberado aprovar a aquisição à firma Foto Victor dos instrumentos de
fotografia, considerado, uma mais-valia para o património cultural do
concelho e um excelente contributo para o Museu da Imprensa e seus
serviços educativos.

-

-

Deliberado aprovar a proposta de atribuição de subsídios ordinários às
associações culturais e desportivas do concelho para o ano de 2010
Deliberado aprovar os Contratos Programa de Desenvolvimento Cultural
e Desportivo a assinar com o Grupo Cultural e Desportivo “Restauradores
da Granja”, Grupo Cultural e Recreativo Nun’Álvares, Banda de Revelhe,
Banda de Golães, Associação de Futebol Popular de Fafe, Associação de
Ciclismo do Minho e Associação Desportiva de Fafe (natação).
Deliberado aprovar, por maioria, com os votos contra dos Vereadores
Joaquim Magalhães, Cláudia Carvalho e Leonel Castro, a ajuda monetária ao Clube Fafense.

FAFE   DELIBERAÇÕES

Reunião de 07 de Janeiro:
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Entre 9 e 12 de Julho, teve lugar mais uma edição
das Grandes Festas do Concelho, em honra de Nossa
Senhora de Antime, organizadas pelo município e
pela Naturfafe.
Ao longo de quatro dias de festividades preenchidos
por um programa rico de espectáculos musicais,
fogo de artifício e outras animações, milhares de
pessoas encheram as ruas da cidade de muita alegria
e animação.
Sem dúvida que o momento mais significativo desta
festa foi a procissão, Na manhã de domingo, que

todos os anos é acompanhada por milhares de fieis
entre as igrejas de Antime e de Fafe.
Mas as festividades tiveram, igualmente, outros
momentos. O destaque vai para os espectáculos
de sexta-feira (dia 9) “Músicas do Mundo” e Grupo
Fados de Coimbra “Alma Mater”, bem como para a
actuação dos “Corvos”, na noite seguinte.
O concerto de Mafalda Veiga, na noite de domingo,
foi outro grande momento musical, assim como
o despique das nossas afamadas filarmónicas,
culminando as festas com a tradicional Marcha
Luminosa, na noite de segunda-feira, que integrou
oito carros alegóricos, vistos por dezenas de milhares
de pessoas que se espalharam ao longo do percurso,
nas principais ruas da cidade. •

ww
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