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2011
Ano de forte investimento 

do mAior investimento

1. Plano e orçamento 2011
Apesar da grave crise que Portugal, a Europa e o Mundo atravessam 
e que 2011 ainda não resolverá, Fafe deve conhecer, através do 
orçamento municipal, o maior investimento de sempre feito pelo 
Município.
De facto, prevemos investir mais de 10 milhões de Euros em obras 
públicas e outros projectos, o que se deve a duas razões: 

O grande numero de projectos apoiados pelo QREN (Fundos 1.1 
Comunitários) e o seu apoio a 80%, em geral;
A boa situação financeira da Câmara, que nos permite, sem 1.2 
dificuldade, concorrer aos concursos e cumprir os prazos de 
execução dos projectos.

 2011 será, sem dúvida, um ano de forte dinâmica do investimento 
publico no nosso concelho, paradoxalmente ao que se espera para 
o país e o mérito é, sem dúvida e sem falsa modéstia, da nossa 
gestão.
Talvez os fafenses esperassem que aqui lhes viesse dizer que iríamos 
reduzir, cortar, não fazer, em 2011, por falta de verbas. É exactamente 
o contrário, felizmente.

2 - A nossa boa situação financeira 
O nosso Município tem uma boa situação financeira, felizmente, em 
resultado do rigor e da exigência que temos colocado na sua gestão. 
Isto graças a um princípio elementar que deve presidir e orientar a 
nossa vida pessoal e das instituições: não gastar o que não temos!
Diminuímos em Dezembro em 2,200 M€ a nossa dívida de médio/
longo prazo e reduzimos, quase a zero, a nossa dívida de curto prazo. 
Estamos a pagar dentro da Lei aos nossos fornecedores (30 dias)!
É esta boa situação que nos permite ter maior crédito ainda junto dos 
nossos fornecedores e credores e obter ganhos em preços inferiores 
aos do mercado, porque pagamos a tempo e horas, como é nossa 
(e de todos) obrigação.
Orgulhamo-nos disto e todos os fafenses se devem igualmente 
orgulhar!

3 - A parceria público privada (PPP)
A Assembleia Municipal aprovou, em 10 de Dezembro, em definitivo, 
a constituição da nossa PPP.
É um marco histórico na gestão municipal, já que nos levará ao 
maior projecto de investimento de sempre no Município. Estamos a 
falar de mais de 40 M€ em 3 anos!
Reconhecemos todos que é uma decisão corajosa, arriscada e de 
grande ousadia, mas da maior importância para Fafe.
Tal só é possível dada a nossa saúde financeira e, por isso, não tenho 
dúvidas de que vamos estar à altura deste grande desafio.
Infelizmente as nossas oposições, que reclamam sempre mais e mais 
obra, na hora de arriscar e ter ousadia encolhem-se e escondem-se 
atrás do papão que é um suposto hipotecar do futuro!
Há muito que as pessoas, as instituições, as autarquias e os Governos 
não têm futuro sem risco, sem recurso ao crédito, sem a capacidade 
de aproveitar as oportunidades, sem repartir os custos das coisas 
pelas diversas gerações que delas usufruem!
É o que vamos fazer! Vamos antecipar investimentos, por todos 
reconhecidos como necessários e pagá-los em 25 anos!
Uma vez mais, tal só é possível porque temos uma gestão exigente e 
rigorosa, mas corajosa, e uma boa e saudável situação financeira.
Temos bem presente que há crise, uma grave crise, mas, felizmente, 
no nosso Município temos condições para a combater e esta é uma 
forma clássica de o fazer: aumentar o investimento público.

O Presidente da Câmara

José Ribeiro
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Em contra-ciclo com o que se passa na maioria dos 
municípios e no País, a Câmara de Fafe diminuiu a 
dívida de médio e longo prazo em cerca de 25%, ou 
seja, no valor de € 2.200.000. 
Com esta amortização, a autarquia libertou cerca de 
65% da sua capacidade de endividamento, ou seja, só 
tem comprometido 35% da mesma.
Esta realidade foi anunciada pelo Presidente da Câ-
mara, José Ribeiro, em conferência de Imprensa, onde 
divulgou aos jornalistas o panorama económico da 
Câmara.
Segundo o autarca, “apesar de tudo, a nossa gestão 
não sem sido de corte puro e duro nas despesas na 
Câmara, mas antes uma gestão equilibrada e respon-
sável. No que se refere à dívida de curto prazo, no 
ano de 2010, conseguimos recuperar cerca de 25%. 
No endividamento global, vamos chegar ao final de 
2010, com uma redução na ordem dos 30%”.
O Presidente da Câmara afirmou que este ano a edi-
lidade irá amortizar quatro empréstimos de médio e 
longo prazo. Por outro lado, cumprindo o que estipu-
la a Lei, a autarquia começou a pagar a 30 dias ou em 
casos excepcionais até 60 dias. “A Câmara de Fafe tem 
a tradição de cumprir os seus compromissos atem-
padamente e agora mais do que nunca está numa 
situação favorável em relação aos fornecedores, o que 
representa também um ganho, estamos em melho-
res condições de negociar, pois sabem que recebem a 
tempo e horas. Nos últimos concursos que lançámos 
já tivemos ganhos na ordem dos 30%. Estou a falar 
em três concursos que significam um ganho de um 
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Câmara reduz a dívida em 
€ 2.200.000 e equilibra 
finanças municipais

milhão de euros. Os fornecedores confiam na nossa 
gestão e a vantagem está nos preços” – afirmou o 
autarca.
De igual modo, anunciou que “está previsto para 2011 
um reforço nos apoios sociais, o maior investimento 
de sempre e continuar com o apoio às colectividades. 
Temos um programa de apoio a arrelvamento sintéti-
co de alguns campos de futebol e prevemos reduzir a 
dívida e não contrair qualquer empréstimo”.
Ao invés do que sucede pelo país, neste momento 
crítico, a Câmara de Fafe prevê para 2011 um forte 
investimento, sobretudo através das acções do QREN. 
“Reduzimos a nossa dívida quer de curto, quer de 
médio e longo prazo, mantemos para as freguesias 
as transferências, sem qualquer corte, apesar de nos 
últimos anos termos uma quebra nas transferências 
do Estado de € 1.200.000, para além da quebra na 
receita própria em alguns impostos locais. No entan-
to, vamos reforçar os apoios sociais, quer às pessoas 
quer às instituições”, adiantou ainda José Ribeiro, re-
ferindo que a Câmara fez um exercício da redução da 
despesa corrente, que é uma tendência dos últimos 
anos e vai ensaiar este ano uma espécie de orçamento 
Zero para tentar ir à despesa corrente no sentido de a 
comprimir ainda mais. 
Na mesma conferência de imprensa, José Ribeiro re-
feriu que em 2011 a Câmara estará em condições de 
avançar com a parceria público-privada, cuja primei-
ra obra a avançar será a requalificação da Feira e do 
Mercado Municipal.
Mas outras obras estão em agenda no âmbito da par-
ceria, designadamente, a construção da nova piscina 
e zona de lagos no Parque da Cidade, a construção de 
um parque de estacionamento subterrâneo na Feira 
Velha, a requalificação do jardim da Praça José Florên-
cio Soares, no qual será construído mais um parque 
de estacionamento e a edificação do novo Parque 
Municipal de Desportos.

| O Presidente da Câmara usando da palavra na conferência de imprensa
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| Padre Peixoto Lopes | Instituto de Estudos Superiores de Fafe

AOS EMIGRANTES FAFENSES:

A Câmara Municipal de Fafe solicita aos emigrantes que recebem o Boletim Municipal o favor de o 
divulgarem junto de outros emigrantes fafenses.
Mais se agradece que nos indiquem os endereços de amigos, familiares ou conhecidos de Fafe que 
queiram receber o Boletim, o que podem fazer por escrito para o município de Fafe – Avenida 5 de 
Outubro, 4824-501 Fafe ou para o endereço electrónico decd@cm-fafe.pt.
A nossa antecipada gratidão!

Câmara agracia o Padre 
Peixoto Lopes com a 
Medalha de Ouro…
A Câmara vai atribuir a medalha de ouro de mérito 
concelhio ao Padre José Peixoto Lopes, a qual será en-
tregue em 25 de Abril próximo.
A proposta, apresentada pelo presidente e aprovada 
por unanimidade, em reunião de 5 de Agosto, tem 
como pretexto a celebração dos 25 anos do exercício 
pastoral de Peixoto Lopes na paróquia de Fafe, “onde 
prestou relevantes serviços” à comunidade.
O conhecido clérigo, que foi vítima de um afastamen-
to polémico da igreja da cidade, em Setembro, deixou 
marcas indeléveis “em muita obra feita”, neste quarto 
de século, como são os casos das capelas mortuárias, 
das capelas da Granja e dos Fiéis de Deus, a aquisição 
da residência paroquial, a renovação do salão paro-
quial e da tipografia e a construção da nova Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus, entre outros, “enriquecen-
do a Igreja, mas também, patrimonialmente, a nossa 
cidade”.
Por todas essas razões, entendeu o Executivo “ser de 
justiça reconhecer os seus méritos e a sua acção, na 
hora em que cessa funções”.

…e Instituto de Estudos 
Superiores de Fafe
com a Medalha de Prata
O Executivo decidiu igualmente atribuir a Medalha 
de Prata de Mérito Concelhio ao Instituto de Estudos 
Superiores de Fafe, aproveitando a oportunidade 
da comemoração do 25º aniversário da fundação 
daquele estabelecimento de ensino.
Ao longo deste quarto de século, o Instituto de 
Estudos Superiores de Fafe conduziu à formação de 
milhares de alunos de todo o país, mas em especial 
oriundos do nosso concelho, aos mais diversos 
níveis académicos (bacharelatos, licenciaturas, 
especializações, mestrados), cons-tituindo-se como 
uma mais valia para o tecido cultural e formativo do 
município. 
A condecoração é um reconhecimento da sua 
meritória e relevante actividade ao nível da formação 
académica de nível superior de sucessivas gerações, 
no quadro da Escola Superior de Educação e Escola 
Superior de Tecnologias de Fafe
A condecoração vai ser entregue também em 25 de 
Abril.
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| José Ribeiro | Ecoambiente já opera na cidade

Câmara vai comprar 
instalações para a Cruz 
Vermelha
A autarquia vai adquirir uma área coberta (antiga 
fábrica) de novecentos metros quadrados e uma área 
descoberta de três mil e quatrocentos e um metros 
quadrados, para aí instalar todos os serviços da Cruz 
Vermelha Portuguesa, Núcleo de Fafe.
O local já foi visitado pelo assessor do presidente 

da Cruz Vermelha Nacional e pelo Coordenador 
Nacional de Emergência da Cruz Vermelha que se 
comprometeram a aí instalar a Plataforma Nº1 de 
Emergência, que cobre todo o território e delegações 
a norte do Rio Douro.
Trata-se de uma óbvia benfeitoria para a instituição e 
para o Concelho de Fafe.
A autarquia preferiu comprar e ceder as instalações à 
Cruz Vermelha, que se compromete a realizar obras 
de recuperação à sua custa, ficando assim as instala-
ções e terreno em nome da Câmara, que vai despen-
der a quantia de € 250 000.

Candidaturas ao QREN
Aprovados investimentos 
na ordem dos
€16.863.571,12 
A autarquia candidatou-se a vários projectos inseridos 
no Quadro de Referência Estratégica Nacional 
(QREN), e viu aprovados investimentos na ordem dos 
€ 16.863.571,12.
Este é o montante das candidaturas aprovadas até 
ao momento, tendo a autarquia outras candidaturas 
que vai igualmente sujeitar à aprovação deste pro-
grama.
Do montante total aprovado, o investimento elegível 
foi de € 14.218.825,96, comparticipando o FEDER 
com € 11.294.298,77, o que andará na média dos 
77% de comparticipação nas várias obras.
São 32 as acções a desenvolver em todo o conce-
lho, de que se realçam o apetrechamento do Centro 
Educativo de Regadas que vai custar € 1.833.399,71; 

a rectificação e beneficiação das ruas da Cumieira e 
Guerra Junqueiro (€ 1.474.686,55); a instalação do 
Arquivo Municipal no palacete do ex-Grémio da La-
voura (€ 1.656.518,92); a requalificação das ruas Luís 
de Camões e Aliados (€ 1.686.956,72) e a recupera-
ção do Teatro-Cinema de Fafe (€ 3.779.302,07, dos 
quais a Câmara já recebeu € 2.879.468,24).
Recorde-se que, para além dos investimentos no 
concelho, a autarquia tem igualmente parcerias com 
outras entidades, nomeadamente a AMAVE, cujos 
investimentos imputados ao Município ascendem a € 
375.151,40 e cuja contrapartida totaliza o montante 
de € 271.424,06 (77%).

| Actuais instalações da Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Fafe
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| Entrega de Diplomas

Presidente da Câmara 
recebe personalidades
Na tarde de 10 de Dezembro, o presidente da 
autarquia, José Ribeiro, recebeu os cumprimentos de 
duas personalidades conhecidas das áreas politica e 
religiosa.

 O Presidente da Câmara com D. António Couto

A meio da tarde, passou por Fafe em campanha 
eleitoral o então candidato à Presidência da República, 
Fernando Nobre, que quis encontrar-se com o chefe 
da autarquia, para apresentação de cumprimentos.
Mais tarde, o autarca recebeu o bispo auxiliar de 
Braga, D. António Couto, numa altura em que se 
encontrava em vista pastoral a diversas paróquias do 
concelho.

Ligações da Rede Pública 
de Drenagem 
de Águas Residuais ao 
Sistema Multimunicipal 
Vão entrar em serviço parte dos interceptores de 
águas residuais que servem o Município de Fafe, 
pois estão reunidas as condições para aumento de 

cobertura do serviço drenagem de águas residuais 
a destino adequado, pela possibilidade de entrada 
em funcionamento de redes municipais já existentes, 
designadamente na Rua Cidade Guimarães (parte); 
parte da Rua de Agrela; Rua da Fafoa; Rua Fieis de 
Deus (parte); Rua de Bouças; Rua da Família; Rua da 
Restauração; Trav. da Restauração (parte) e da Rua da 
Fonte da Cana (parte).
Na Freguesia de Golães estão prontas a Rua de 
Fontelas e Rua de Pequite em Arões S. Romão a Zona 
da Portela e em Arões S. Cristina a Zona da E,B 2,3.
Recorde-se que é obrigatória a ligação ao Sistemas 
Público de Drenagem de Águas Residuais.

 O Presidente da Câmara com o Dr. Fernando Nobre

Entregues Diplomas de 
Educação Parental
No passado dia 3 de Fevereiro, realizou-se no Salão 
Nobre da Câmara mais uma sessão de entrega de 
Certificados para os pais que frequentaram a formação 
de Educação Parental. Estas formações decorreram 
no serviço social do Município e no Centro de Saúde 

de Fafe.
O objectivo da formação é o de melhorar as relações 
entre pais e filhos e fornecer aos pais um conjunto de 
ferramentas que lhes possibilite enfrentar situações 
mais exigentes no dia a dia.
Esta formação foi avaliada por todos os participantes 
como útil, diferente e desafiante e que deveria ser 
proporcionada a mais pais que queiram, de facto, 
possibilitar aos seus filhos um crescimento responsável 
e harmonioso, num clima de partilhas.
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Fafe vai ter Loja Interactiva 
de Turismo
A autarquia aprovou um acordo de parceria a celebrar 
com o Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER, para 
a concepção, desenvolvimento e implementação da 
infra-estrutura tecnológica de apoio à Rede de Lojas 
Interactivas de Turismo.
A Autoridade de Gestão do Programa Operacional 
Regional do Norte 2007-2013 reconhece grande 
importância ao desenvolvimento de uma Infra-
estrutura de Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas 
Interactivas de Turismo na Região Norte, tendo em 

vista a valorização da excelência turística regional.
Assim, a Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., 
pretende divulgar todos os agentes da cadeia de valor 
do Turismo, bem como os seus produtos e serviços, 
com recurso a ferramentas tecnológicas modernas e 
específicas para a finalidade pretendida que permitem 
a partilha da informação, numa plataforma de acesso 
único, a recolha e tratamento da mesma, a promoção 
turística, a comercialização de bens e serviços, em 
suma, a gestão do ciclo de vida do Visitante/turista e 
da sua interacção com a Região Norte.
Esta Loja Interactiva vai ficar instalada nas actuais 
instalações do Posto de Turismo, que irá sofrer obras 
de remodelação.

PUBLICAÇÃO DOS REGULAMENTOS MUNICIPAIS

A autarquia editou em anexo a esta edição do Boletim uma publicação que reúne os Regulamentos 
Municipais aprovados na reunião do Executivo de 18 de Fevereiro de 2010 e sancionados pela Assembleia 
Municipal em 24 de Setembro do mesmo ano.
São 14 os regulamentos publicados sobre as seguintes matérias:

- Cemitério Municipal de Fafe;
- Publicidade e Propaganda;
- Horário de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços; 
- Ocupação dos espaços públicos;
- Estacionamento de duração limitada;
- Manutenção e inspecção de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes;
- Feira Municipal;
- Venda ambulante;
- Requisitos de instalação e funcionamento dos estabelecimentos de hospedagem;
- Transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros – transportes em táxi;
- Licenciamento do exercício e da fiscalização da actividade de guarda-nocturno;
- Licenciamento do exercício e da fiscalização da actividade de realização de espectáculos ou manifestação 

desportiva e divertimentos públicos;
- Remoção de veículos automóveis:
- Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e electrónicas de diversão.

A publicação, de distribuição gratuita, pode ser encontrada na Câmara Municipal, Biblioteca Municipal, Casa 
Municipal de Cultura e sedes de Junta de Freguesia do concelho. 
Está ainda disponível na página electrónica da autarquia, em www.cm-fafe.pt, onde pode ser consultada.
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MUNICÍPIO DE FAFE
Contribuinte n.º 506 841 561

 Relação dos subsídios atribuídos pelo Município de Fafe, durante o primeiro semestre de 2010 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 (€ 17.100,00).

Entid. Decisora Beneficiário
Montante
Atribuído

Montante
Pago no 1.º 
semestre

Data
Deliberação

Município de Fafe Andebol Clube de Fafes 85.00,00 € 85.00,00 € 18-02-2010  (a)

Idem APEMF — Assoc. Pais Encarregados Educ. Esc. E. B. 2/3 
Montelongo  Fafe

179.000,00 € 119.333,34 € 19-11-2009  (b)

Idem Associação Cultural de Educação pelas Artes
286.000,00 €
100.000,00 €

250,00 €

286.000,00 €
25.000,00 €

250,00 €

19-11-2009  (b)
04-02-2010  (a)
21-01-2010

Idem Associação Cultural e Recreativa de Fornelos 42.000,00 €
400,00 €

42.000,00 €
400,00 €

19-11-2009  (b)
21-01-2010

Idem Associação Desportiva de Fafe 150.000,00 € 150.000,00 € 07-01-2010  (a)

Idem Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Fafe

25.000,00 €
100.000,00 €
32.000,00 €

150,00 €
(A)

25.000,00 €
100.000,00 €
32.000,00 €

150,00 €
14.515,68 €

07-01-2010 
07-01-2010  (a)
01-04-2010
04-03-2010
20-03-2008   

Idem Assoc. Pais Agrupamento de Escolas de Revelhe 53.100,00 € 26.550,00 € 19-11-2009   (b) (C)

Idem Centro Social Paroquial de Regadas 50.000,00 € 50.000,00 € 19-11-2009   (b)

Idem Cercifafe - Coop. Educ. Reabilitação Crianças Inadaptadas 
de Fafe Associação Cultural e Desportiva da Pica 300.000,00 € 100.000,00 € 23-10-2008   (B)

Idem Cooperativa de Produtores Agrícolas de Fafe COFAFE, 
CRL 20.000,00 € 20.000,00 € 05-03-2009

Idem Jardim de Infância de Antime 35.000,00 €
100,00 €

35.000,00 €
100,00 €

19-11-2009   (b)
21-01-2010

Idem Motor Clube de Guimarães 60.000,00 € 30.000,00 € 04-02-2010 

Idem Naturfafe  Prestação de Serviços de Turismo, Desporto, 
Cultura e Tempos Livres CRL 470.000,00 € 235.000,00 € 04-02-2010   (a)

Fafe, 13 de Setembro de 2010

                    O Presidente da Câmara

        ______________________________
                                                                                                                                               (José Ribeiro)

a) – Montante anual - protocolo renovável/válido por 4 anos
b) – Ano lectivo 2009/2010
1) – Renovado Automaticamente Anualmente
A) – Atribuído o montante correspondente a 50% dos vencimentos e encargos da Equipa de Intervenção Permanente.
B) – Pagos nos anos anteriores 200.000,00 €
C) – Pagos 26.550,00 € em 2009
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- Rua Serpa Pinto, Rua Luís de Camões, Rua dos
  Aliados e Rua Cidade de Guimarães

- Valor de Adjudicação: €  1.686.965,70
- Valor de Financiamento: € 880.000,00

- Av. das Forças Armadas e Rua de Itália
- Valor de Adjudicação: €  768.569,29
- Valor de Financiamento: € 611.861,71

- Rua da Cumieira e Rua Guerra Junqueira
- Valor de Adjudicação: € 1.348.336,50
- Valor de Financiamento: €  978.503,50
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Eliminação de Pontos Negros – Intervenção em Estradas e Caminhos Municipais
Valor da Empreitada:  €  122.384,18

Av. do Souto Novo – Arões Sta Cristina.

Obra de Beneficiação do CM 1691- Acesso a Montim 
– Quinchães - € 192.703,82

Rua do Cemitério e largo dos coretos - Regadas. Rua do Telhado (Loteamento) - Arões S. Romão.

Rua e Travessas do Bairro - Estorãos. Acesso á Igreja de Travassós

 Acesso ao cemitério de Travassós

Av. N Sr.ª de Fátima – Arões Sta Cristina até à EN 206 
–Arões S. Romão.
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Eliminação de Pontos Negros – Intervenção em Ruas e Urbanização da Cidade
Valor da Empreitada:  €  147.743,06

Beneficiação e Rectificação da Rua da Cumieira e Rua 
Guerra Junqueiro – € 1.272.015,42

Gaveto da Rua João Crisóstomo com a Rua António 
Cândido - € 13.590,00

Urbanização Eng.º Mário ValenteRuas de Inglaterra, Noruega, Bélgica e Travessa de 
Inglaterra

Urbanização António AleixoRuas e Travessa de Cabo Verde e Moçambique

Rua da GalizaTravessa Cidade Guimarães
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Eliminação de Pontos Negros – Tratamento e Reforço de Pavimentos em várias Freguesias
Valor da Empreitada: € 276.819.95
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Caminho desde a Igreja de Queimadela até ao 
cruzamento de Outeiro – Queimadela

EM 612-1 Sanfins- Travassós

 CM 1668-1 Ruivães – S. Gens EM 612, da EN 311 até à Sargaça e EM 614 da 
Sargaça até à Escola de Revelhe

 Construção de Polidesportivo – Armil
Valor da Empreitada: € 50.162,20

Construção de Polidesportivo - Fareja
Valor da Empreitada: € 86.490,00

Execução de Pinturas de Pavimento do CM 612 desde a Igreja de Quimadela a Monte e Luílhas
Valor da Empreitada: € 4.101,50
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Sinalização horizontal em vias Municipais: Seidões – Revelhe – Fafe
Valor da Empreitada: € 14.814.00

Ampliação e apetrechamento do Centro Educativo de 
Regadas — Valor de Adjudicação – € 1.097.807,83

CM615 do CM607 ao cruzamento da Igreja – 
Seidões — Valor de Adjudicação – € 597.340,78

Beneficiação do CM 1657 e Rua do Casal – Medelo
Valor de Adjudicação – € 887 975,17
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Câmara distribui fruta nas 
escolas
Em 2009, os Ministérios da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, da Saúde e 
da Educação lançaram um plano nacional para 
distribuição de fruta aos alunos do 1º ciclo de 
escolaridade, estabelecido pela Portaria nº 1242/2009, 
de 12 de Outubro. A Câmara de Fafe aderiu a esta 
iniciativa, garantindo que todos os alunos do 1º ciclo 
pudessem saborear, duas vezes por semana, a fruta 
disponibilizada. Ao longo do ano, chegaram a todas as 
escolas peças de fruta diversificada que puderam assim 
contribuir para a promoção de hábitos de consumo 
de alimentos benéficos para a saúde. A complementar 
esta medida, em função da verba disponibilizada, os 
Agrupamentos de Escolas do concelho apresentaram 
medidas de acompanhamento que acabaram por se 
traduzir na distribuição de um livro – Gosto Muito de 
Fruta! - para todos os alunos do 1º ciclo.
Dando continuidade a esta iniciativa, a autarquia 
apresentou uma nova candidatura, que foi aprovada, 
cujo valor ronda os € 23 000, tendo-se iniciado a 
distribuição de fruta no passado dia 16 de Novembro. 
Uma iniciativa que este ano tem uma novidade. A 
Câmara decidiu alargar a medida também às crianças 
da educação pré-escolar, para que os hábitos de 
alimentação saudável, em colaboração com as 
famílias, comecem em mais tenra idade.

Refeições escolares para 
todos
No que respeita ao serviço de distribuição de refeições, 
todas as escolas do 1º ciclo e jardins-de-infância do 
concelho dispõem deste serviço, excepto 7 crianças do 
jardim-de-infância de Marinhão (Moreira do Rei), por 
opção dos próprios encarregados de educação. Assim, 
no ano lectivo de 2009/2010, a Câmara Municipal foi 
responsável pela distribuição de refeições a cerca de 
2500 crianças, mensalmente. Indiscutivelmente um 
serviço do interesse dos alunos e encarregados de 
educação, uma vez que, no contexto de uma escola a 
tempo inteiro, as crianças não necessitam de sair da 
escola para almoçar em suas casas. 
Para que o serviço de refeições no pré-escolar e 1º 
ciclo seja possível, a Câmara conta com a colaboração 
das Juntas de Freguesia, algumas Associações de 
Pais e Encarregados de Educação, bem como ainda 
com algumas Instituições Privadas de Solidariedade 
Social. Neste sentido, foram assinados protocolos 
de colaboração que atingiram um valor de € 1 815 
500, que inclui, em algumas situações, também 
colaboração no transporte de crianças. 

De alguns anos a esta parte, a edilidade tem 
procurado minimizar as dificuldades das famílias 
com crianças em idade escolar, no respeitante às que 
frequentam o 1º ciclo de escolaridade. Desta forma, 
anualmente, em articulação com os Agrupamentos 
de escolas, tem apoiado crianças e famílias mais 
carenciadas, atribuindo subsídios para aquisição de 
livros e material escolar. Em 2009/2010, estes apoios 

atingiram um valor global de € 42 798, para um 
universo de 1411 crianças subsidiadas. Valor que, 
em média, corresponde a cerca de € 30 por criança. 
Já em 2010/2011, foram subsidiadas 1269 crianças, 
num valor total de € 39 990. Em média cada criança 
recebeu material escolar no valor de € 31,50, pois, 
percentualmente, foi maior o número de crianças 
apoiadas com o escalão A.

Livros e material escolar no 1º ciclo Houve mais apoio este ano
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| Actividades de enriquecimento curricular

Jovem Médica Joana 
Isabel Silva
venceu Prémio Dr. 
Maximino de Matos 
A jovem médica Joana Isabel Ribeiro da Silva, natural 
e residente na freguesia de Serafão, em Fafe, venceu 
a edição de 2010 do Prémio Dr. Maximino de Matos, 
sendo dos quatro concorrentes ao prémio o que 
apresentou média final mais elevada (17 valores).
Com o patrocínio da autarquia e em cumprimento do 
legado deixado por D. Laura Summavielle Soares de 
Matos, o Prémio Dr. Maximino de Matos tem como 
objectivo galardoar anualmente o aluno do concelho 
que melhor classificação obtenha na licenciatura em 
medicina.
O Prémio, no valor de 750 euros, é entregue à 
contemplada no próximo dia 25 de Abril, no âmbito 
das comemorações do “Dia da Liberdade”.

Actividades de 
Enriquecimento Curricular
no cumprimento de uma 
escola a tempo inteiro
Uma das preocupações da Câmara de Fafe tem sido 
garantir, em condições de razoável funcionamento, 
as Actividades de Enriquecimento Curricular aos 
alunos do 1º ciclo. Uma necessidade que vai também 
ao encontro dos interesses dos encarregados de 
educação, se atendermos à importância daquelas 
actividades no contexto da educação global das 
crianças. Estas actividades, que contam com o apoio 
do Ministério da Educação, têm sido disponibilizadas 
a todos os alunos do 1º ciclo, em parceria com os 
Agrupamentos de Escolas. Apesar do apoio financeiro 
do Ministério da Educação, em cerca de € 500 000, 
a comparticipação da autarquia é já significativa, em 
mais de € 200 000, atendendo às relações contratuais 
que têm sido exigidas em relação ao pessoal 
docente.

| Joana Isabel Silva

Monitorização da Carta 
Educativa
Em 2006 a Câmara Municipal de Fafe viu aprovada 
a sua Carta Educativa, por parte do Ministério da 
Educação. Um documento que analisava a situação 
das escolas e da população escolar, apontado, em 
particular, algumas reestruturações para a rede 
educativa nos diversos níveis de ensino. Decorridos 
cinco anos, procedeu-se a análise da evolução dos 
dados constantes nesta Carta para se ponderar 
possíveis alterações a propor para o futuro próximo 
e que possam dar respostas às necessidades das 
populações deste concelho, num quadro de maior 
qualidade e mais sucesso educativo. Um processo 
no qual estiveram envolvidos o Conselho Municipal 
de Educação, a Câmara e a Assembleia Municipal e 

que resultou numa proposta já remetida à Direcção 
Regional de Educação.
Estando em fase de conclusão algumas das propostas 
apresentadas em 2006, como é o caso da EB1 de 
Regadas, reforçou-se agora a ideia da necessidade de 
manter como urgente a construção da nova escola 
secundária e da requalificação da escola Prof. Carlos 
Teixeira para o 1º ciclo. Nesta monitorização conclui-
se da necessidade de construção de um centro 
educativo na escola EB 2,3 de Montelongo, espaço 
que possa acolher as crianças do pré-escolar e 1º 
ciclo das actuais escolas da cidade já pertencentes 
a este Agrupamento. Esta medida minimizará a 
maior concentração de alunos que deveria acontecer 
com a requalificação da escola Prof. Carlos Teixeira, 
permitindo assim uma melhor gestão do espaço 
e mais proximidade nas relações interpessoais no 
contexto de cada Agrupamento.
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| Protocolo com as Escolas
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Câmara renova protocolo 
com os Agrupamentos de 
Escolas
Parece haver unanimidade na ideia de que a autonomia 
das escolas passa também pela disponibilidade de 
verbas que garantam uma gestão mais criteriosa dos 
recursos. Foi assim que também a Câmara Municipal 

entendeu e quis dar-lhe cumprimento. Um princípio 
que assentou no diálogo com os Agrupamentos de 
Escolas, para se encontrar um valor de financiamento 
que permitisse àqueles levar por diante a execução 
dos seus projectos educativos, mas também que 
garantisse uma resposta imediata aos pequenos 
problemas com as instalações escolares. Razões mais 
que suficientes para a assinatura de protocolos com 
todos os Agrupamentos do concelho. Protocolos que, 
em 2010, atingiram o valor de € 225 395.

O transporte escolar tem sido uma das vertentes da 
acção social da Câmara Municipal ao serviço das po-
pulações, particularmente das crianças e jovens resi-
dentes a maiores distâncias das escolas que frequen-
tam. Como é do conhecimento geral, a autarquia de-
cidiu garantir aos alunos um transporte com número 
ilimitado de viagens, mesmo aos fins-de-semana e em 
tempo de férias. Situação a que o Município garante 
dar continuidade. Beneficiam desta modalidade de 
transporte cerca de 1900 alunos dos diversos níveis 
de ensino. No 1º ciclo foram criados circuitos espe-

Concurso de postais sob o 
lema “Sonhos de Natal”
A Câmara lançou um desafio aos alunos do 2º ciclo 
de escolaridade, propondo-lhes um concurso para 
elaboração de desenhos para postais de Natal, 
subordinado ao tema “Sonhos de Natal”. Um desafio 
que foi aceite, tendo participado neste concurso 168 
alunos de todas as escolas públicas EB 2,3 do concelho. 
Conforme o regulamento, foi seleccionado um aluno 
por escola, cujo desenho serviu na edição de postais 
de Natal do município. A cada aluno seleccionado 
foi atribuído um prémio de 100 euros. Os premiados 
puderam assim, antecipadamente, saber que o Pai 
Natal não se esquecera deles.
Às escolas, professores e em particular aos alunos 
participantes a Câmara Municipal agradece todo o 
empenho e colaboração.

 Desenhos  seleccionado

Transportes Escolares servem dois milhares de alunos
cíficos que a Câmara, mesmo sem o apoio do Minis-
tério da Educação, continua a garantir o seu funcio-
namento. Estes circuitos dizem respeito às freguesias 
onde as escolas foram encerradas no ano lectivo de 
2007/2008, e que têm como destino a Escola Básica 
de Ferreiros (Arões S. Romão), de Silvares S. Marti-
nho e Pe. Joaquim Flores (Revelhe). Para escolas fora 
do concelho, são transportados cerca de 60 alunos, 
em especial aqueles que frequentam cursos do ensino 
secundário que não são leccionados na Escola Secun-
dária de Fafe.
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Animação de Verão para 
milhares de fafenses
Como é tradicional já há anos, a autarquia voltou a 
promover o programa de animação das noites de Verão, 
entre 17 de Julho e 28 de Agosto, com oito espectáculos 
e uma assistência de milhares de fafenses (residentes e 
emigrantes). 
Os espectáculos realizaram-se na Arcada, e incluíram a 
actuação do Onda Curta, Centro de Criatividade, XXVI 
Festival Internacional de Folclore, Susana Cardoso, Água Viva, 
Grupo de Cantares do Centro Cultural Social e Desportivo 
dos Trabalhadores da CM Fafe, Grupo de Concertinas de 
Seidões e, finalmente, Grupo A. M. Show.

Encontro reuniu 350 
emigrantes
Pelo décimo terceiro ano consecutivo, realizou-se o 
encontro de emigrantes fafenses espalhados pelo mundo. O 
evento teve lugar no dia 12 de Agosto, com a concentração a 
ocorrer na Casa Municipal de Cultura, seguindo-se a visita ao 
Teatro-Cinema. O convívio culminou com o jantar convívio, 
no Jardim do Calvário, para cerca de 330 emigrantes. 

Livros para todos os gostos 
No segundo semestre de 2010, teve lugar a apresentação 
das obras literárias Leituras do Desejo em Camilo Castelo 
Branco, organizada pelos professores Cândido Martins 
e Sérgio Sousa (2/7), Poesia Soviética Russa – Selecção, 
tradução e notas de Sampaio Marinho, prefácio e 
apresentação de José Milhazes (16/7), A Noite Fatal de um 
Comunista, romance de João Freitas (20/8) e Ave sem Asas, 
livro de estreia poética de Ana Martins (11/12).

2º Encontro do Ermo repetiu 
êxito
Em 25 de Setembro, realizou-se o 2º Encontro do Ermo, 
que juntou cerca de uma centena de pessoas, em torno de 
aspectos da obra de Camilo Castelo Branco, repetindo o 
êxito da primeira edição. 
Após um momento musical a cargo da Academia de Música 
José Atalaya, realizaram-se três comunicações: o Prof Dr. 
J. Cândido Martins (Universidade Católica Portuguesa – 
Braga) abordou o tema, “Camilo dramaturgo e a comédia 
de costumes”, seguindo-se o Prof. Dr. Sérgio Guimarães de 
Sousa (Universidade do Minho), com o tema «Rir à custa de 
Calisto e rir com Calisto. Aspectos do cómico n’ A Queda dum 
Anjo» e, finalmente, o Dr. João Paulo Braga (Investigador do 
Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Faculdade 
de Filosofia da Universidade Católica (Braga) tratou o tema 
«Uma cena da tragédia humana no Livro de Consolação».

 Conjunto dos oradores

 Aspecto do Encontro de Emigrantes

| Actuação do Centro de Criatividade | João Freitas 
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O evento visa anualmente reviver a tradição e estimular a 
defesa do património cultural que são os cantadores de reis, 
promovendo a sua recolha e recriação.
No final da apresentação dos grupos concorrentes, actuou 
o Grupo de Música Popular dos Bombeiros Voluntários de 
Guimarães.
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Teatro-Cinema com qualidade 
e variedade
Após as férias, regressou a programação regular no Teatro-
Cinema, a cargo do pelouro da cultura da autarquia e que 
tem privilegiado a qualidade, a variedade e a diversificação 
das propostas.
O destaque dos últimos meses vai para espectáculos como a 
“Viagem Musical aos Anos 80” de Lena D’Água (Setembro), 

Grupo Coral de Armil repete 
triunfo no Encontro de 
Cantadores de Reis 
O Grupo Coral de Armil, que já havia triunfado na edição 
anterior, venceu o XXVI Encontro de Cantadores de Reis 
do Concelho de Fafe, realizado no Pavilhão Multiusos, no 
dia 9 de Janeiro.
Em segundo lugar, posicionou-se o Coral de Antime e em 
terceiro o Grupo Recreativo de Ardegão.
O XXVI Encontro de Cantadores de Reis registou este 
ano a participação de 28 grupos ligados a colectividades de 
cultura, recreio e desporto do município. Também o público 
voltou a aderir massivamente àquele evento cultural, na 
maior assistência de sempre, computando-se em perto de 
4 000 o número das pessoas que assistiram ao encontro, 
que durou cerca de quatro horas.

| UHF | Trabalhadores do Comércio e “Já dizia o meu avó”

 O Grupo Coral de Armil em plena actuação

“Trabalhadores do Comércio” (Outubro) e UHF (Novembro), 
naquele que terá sido um dos melhores espectáculos já realizados 
na mítica sala. De destacar ainda a divertida comédia “Já dizia o 
meu avô…”, com João Seabra e Miguel 7 Estacas
Naquele período, realizaram-se espectáculos de teatro de 
grande nível com companhias como a Peripécia Teatro, 
Filandorra – Teatro do Nordeste e Jangada teatro. Também as 
colectividades locais tiveram e têm tido o seu merecido espaço, 
como a Academia de Música José Atalaya e a Escola Bailado de 
Fafe, entre outras.

Cantares de Reis com 2800 
Crianças
Em 7 de Janeiro deste ano, a autarquia promoveu, 
pela décima segunda 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, dedicados ao Presidente da Câmara e à 
Vereação. Inscreveram-se para aquela actividade 48 
estabelecimentos de ensino pré-escolar (público e 

IPSS) e do 1º ciclo do ensino básico concelho, com um 
total que ultrapassou as 2 800 crianças.

 O Presidente da Câmara agradecendo a participação das crianças
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“Concertos Íntimos” com 
nomes sonantes da música 
portuguesa
Entretanto, arranca em 19 de Fevereiro, com TIM (vocalista 
dos Xutos e Pontapés), um novo projecto intitulado “Fafe 
em Concertos Íntimos”, que tem como propósito colocar 
a cidade na rota da programação musical de qualidade do 
nosso país, criando uma ligação íntima entre grandes nomes 
do panorama musical nacional e o público do concelho e 

| TIM | Sérgio Godinho

da região.
O conceito integra uma conversa de natureza mais íntima 
entre o Artista e um grupo de cidadãos que previamente 
já estruturaram o encontro a ter lugar na Sala Manoel de 
Oliveira, sendo este grupo preferencialmente estudantes, 
seguindo-se, por norma no dia seguinte (sábado), um 
concerto acústico também ele com características íntimas 
revisitando as músicas mais significativas e os principais temas 
que mais inspiraram a carreira do artista. 
O conceito vai prosseguir com a vinda de Sérgio Godinho 
(16 de Abril) e Teresa Salgueiro (18 de Junho). No último 
trimestre, virão Rita Red Shoes (Outubro) e a fadista 
Carminho (Dezembro).

Exposições diversificadas
Ao longo dos últimos meses, realizaram-se diversas 
exposições na Galeria Municipal. De relevar, as exposições 
fotográfica sobre a queda do muro de Berlim (15-28 de 
Outubro), de serigrafias de Zé da Luz (19 de Outubro/3 de 
Dezembro) e de pintura dos Alunos do Prof. J. J. Silva (10-
30 de Dezembro).
Entretanto, entre 14 de Janeiro e 11 de Fevereiro, decorreu 
a 24ª Mostra de Artes Plásticas de Fafe, para artistas naturais 
ou residentes no concelho e que tem em vista a divulgação 
do trabalho dos criadores que se dedicam às artes visuais na 
área do município. 
A exposição, de tema livre, integrou mais de quatro dezenas 
de obras de pintura e desenho de 25 artistas locais.
Na Biblioteca Municipal, entretanto, em Janeiro, esteve 
patente a exposição itinerante “Anne Frank – Uma História 
para Hoje”, de grande actualidade e interesse sobretudo 
para os mais jovens.

Fafe – Estudos de História 
Contemporânea: estreia 
auspiciosa de Daniel Bastos
O Teatro-Cinema de Fafe encheu por completo na gélida noite de 
22 de Janeiro para assistir à apresentação da obra Fafe – Estudos 
de História Contemporânea, da autoria do jovem historiador 
Daniel Bastos.A anteceder a sessão, registou-se uma excelente 
intervenção musical pelo compositor fafense Nélson de Quinhones 
que executou um interlúdio de homenagem ao General Humberto 
Delgado e cuja partitura foi gentilmente oferecida pelo autor a Iva 
Delgado, filha do General e presente na sessão.A mesa solene 
da sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, José Ribeiro 
e integrou Iva Delgado, João Artur Pinto, Daniel Bastos e Artur 
Coimbra, autor do posfácio.Todos os intervenientes louvaram 
a competência do jovem autor, o seu esforço, o seu talento, o 
seu trabalho já de uma década em prol da história local deste 
município, que ficou extraordinariamente enriquecida com esta 
obra. Uma sessão cultural de elevado gabarito que honra Fafe e 
dignifica o jovem historiador, de quem a investigação local muito 
fica a esperar.

 Mostra de Artes Plásticas e Exposição itinerante “Anne Frank”

 Iva Delgado esteve presente no lançamento da obra de Daniel Bastosw
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| Conselho Municipal da Juventude

Conselho Municipal da 
Juventude
O Conselho Municipal da Juventude (C.M.J.) tem 
reunido ordinariamente no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, com o objectivo de promover a coordenação 
da política de juventude do Município de Fafe.
Assim, em 3 de Setembro, o Conselho Municipal da 
Juventude reuniu tendo como principais pontos na 
ordem de trabalhos a realização da sessão final do 
projecto “Juventude 2010 – 100 anos, 100 ideias para 
participar”, iniciativa para a qual foram convidados a 
participar todos os membros do C.M.J. Nesta reunião 
foi ainda apresentado pelo Vereador da Juventude, 

Pompeu Martins, o Centro de Recursos de Apoio 
ao Associativismo, que consiste na dinamização 
dos recursos humanos e técnicos existentes no 
Município de Fafe na área da contabilidade, jurídica 
e internacionalização e que estão se encontram 
disponíveis para todas as associações do concelho.
Já na reunião de 15 de Setembro foi apresentado 
o documento final do projecto “Juventude 2010 – 
100 anos, 100 ideias para participar”, e analisada a 
renovação do Cartão Jovem Municipal, que passa a 
conceder benefícios, isenções e descontos na utilização 
e compra de bens, produtos e serviços públicos e 
privados, existentes no concelho e a nível nacional.

Câmara renovou Cartão 
Jovem
O Município de Fafe e a MOVIJOVEM assinaram, em 25 
de Outubro, o protocolo que institui o Cartão-jovem, 
agora com vantagens a nível municipal, nacional 
e europeu. Esta iniciativa do Pelouro da Juventude 
contou com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal, José Ribeiro, do Vereador da Juventude, 
Pompeu Martins, e do Presidente da MOVIJOVEM, 
João Paulo Rebelo, além de várias entidades locais 
aderentes.
Este novo Cartão passa a oferecer aos jovens do 
concelho descontos em viagens, transportes públicos, 
bilhetes de cinema, entrada em recintos desportivos, 
produtos e serviços no âmbito da cultura, lazer, 
comunicações, saúde, divertimentos nocturnos, 
festivais de Verão, entre muitas outras.
Durante a apresentação do cartão e dos seus 
inúmeros benefícios a nível nacional e internacional, o 
presidente da MOVIJOVEM salientou a singularidade 
do concelho de Fafe num tão grande número de 
vantagens associadas ao cartão, referindo que «Fafe 
tem o maior número de adesões locais de todo o 
país».
Refira-se que a proposta de renovação do Cartão Jovem 

Municipal foi levada a reunião de Câmara pelo Vereador 
Pompeu Martins, que considerou esta iniciativa como 
mais uma possibilidade de proporcionar aos jovens de 
Fafe vantagens iguais às dos grandes centros, sendo 
uma preocupação do Município pugnar para que, no 
domínio das oportunidades «Fafe esteja sempre na 
linha da frente».
Para o Presidente da Câmara, José Ribeiro, esta é mais 
uma actividade de incentivo a uma vida melhor para os 
jovens do concelho, a somar a outras, originais a nível 
nacional, e que têm dado provas de eficiência junto 
do seu público-alvo, como é exemplo o programa 
«Ser Solidário».
Este novo Cartão-jovem (que agrega o tradicional 
cartão e as vantagens do antigo cartão municipal) 
pode ser adquirido por todos os jovens entre os 12 
e 29 anos, na Biblioteca Municipal de Fafe, pelo valor 
unitário de 10€.

 Assinatura do Protocolo
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| Jovens Fafenses entregaram 100 propostas ao Município

Sessão final do “Juventude 2010 – 100 anos, 100 ideias 
para participar”

JOVENS FAFENSES ENTREGARAM 100 PROPOSTAS AO MUNICÍPIO

No dia 11 de Setembro, realizou-se no Salão Nobre a 
sessão final do projecto “Juventude 2010 – 100 anos, 
100 ideias para participar”. 
No decorrer da iniciativa, jovens oriundos de diversas 
freguesias, formações políticas, crenças religiosas, 
associações e organizações locais, apresentaram 
um documento final que contém 100 propostas 
para o desenvolvimento do concelho nas áreas da 
Cultura, Desporto, Juventude, Educação, Ambiente e 
Urbanismo, Turismo, Diversidade Cultural e Igualdade 
de Oportunidades, Emancipação Jovem, Saúde e 
Cooperação Internacional.
A assistir e comentar a apresentação do documento 
final (que seria entregue formalmente à Câmara em 5 
de Outubro) estiveram os vereadores Antero Barbosa, 
Pompeu Martins e Vítor Moreira, que sugeriram que 
as respectivas conclusões fossem divulgadas nos 
diferentes Conselhos Municipais, no sentido de avaliar 

e aprofundar as propostas que os jovens entregaram 
ao Executivo.
O Vereador da Juventude realçou a importância de 
todo este processo para a maturidade democrática 
do concelho. Este projecto inseriu-se no programa 
de comemorações do Centenário da Proclamação da 
República, realçando a necessidade de auscultação 
dos anseios dos jovens no âmbito de uma planificação 
participada de políticas municipais de juventude, 
e contou com a presença da bolsa de formadores 
do Conselho Nacional de Juventude (CNJ), a mais 
experiente equipa em Portugal no sector.
Foram 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 (FDTI).

Juventude em Linh@
Um novo site para a 
juventude
O Pelouro da Juventude lançou no final do Verão, 
um micro-site com informação destinada aos jovens, 
nomeadamente sobre Associativismo, Programas 
ocupacionais,  Saúde e sexualidade Juvenil, Lazer, 
Programas Internacionais, Emprego, Cidadania e 
Acção Social, entre outros.
O intuito desta iniciativa é facilitar o acesso à 
informação, bem como colocar os jovens mais 

próximos da actividade camarária, podendo de 
forma simples e rápida fazer chegar as suas ideias e 
colocar as suas questões ao Executivo.
Para o vereador do pelouro, Pompeu Martins, «este 
é mais um passo dado pela Câmara em direcção 
ao interesse dos jovens, mas é também mais uma 
prova de compromisso entre o que nos é sugerido 
pelo Conselho Municipal de Juventude e aquilo que 
fazemos. O diálogo estruturado entre os cidadãos e 
os poderes públicos é essencial para a maturidade 
da nossa democracia. Espero que visitem  este 
site e que tirem dele o maior proveito». Para lá 
chegar  basta ir a www.cmf-fafe.pt e escolher 
Juventude em linh@.
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| Aspecto da visita

  Distribuição de Documentos

Visita ao Centro de Produção 
Hidráulica da EDP
No âmbito das reuniões mensais que o Serviço 
Social do Município têm vindo a efectuar com um 
Grupo de Integração e Ajuda Mútua de Pessoas com 
Deficiência Visual em colaboração com a ACAPO 
– Braga, foi organizada uma visita à Barragem do 
Alto do Lindoso. Durante a manhã do dia 12 de 
Julho os nossos Munícipes tiveram oportunidade de 
efectuar uma visita guiada a este Centro de Produção 
Hidráulica da EDP, culminado com um almoço 
convívio nas imediações. Contámos com a presença 
de 8 elementos das freguesias de Fafe, Queimadela, S. 
Gens, Pedraído e Arões S. Romão, que se deslocaram 
com as Assistentes Sociais do Município e da ACAPO, 
num transporte assegurado pelo Município de Fafe.

Colónia de Férias
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 participaram 
40 crianças, que passaram férias na Apúlia de 20 a 
29 de Julho, cujo transporte foi 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.

Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência
Inserido no Programa Comemorativo do Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência, o GTCDI 
- Grupo de Trabalho Concelhio para as Deficiências 
e Incapacidades de Fafe comemorou esta data 
distribuindo um documento com informação sobre a 
Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Assim, no dia 3 de Dezembro, vários jovens da 
CERCIFAF distribuíram esta informação na zona central 
da cidade e contactaram os vários Agrupamentos 
de Escolas, estabelecimentos comerciais bem como 
a população em geral. Pretende-se consciencializar 
a população sobre as questões relacionadas com a 
deficiência, que foi um dos principais objectivos para 
que foi criado pela Organização das Nações Unidas, 
em 14 de Outubro de 1992, o Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência. No mesmo documento 
constam ainda algumas recomendações práticas 
de como todos podemos colaborar, através de uma 
postura cívica, na promoção dos seus direitos.

 Em viagem para a Colónia de Férias
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| Programa “SER SOLIDÁRIO”

Programa “Ser Solidário” 
2010/2011
Iniciou no passado dia 11 de Outubro mais um 
Programa “Ser Solidário” que vai já na sua 10.ª edição 
consecutiva. Trata-se de um programa promovido 
pelo Município de Fafe, específico para jovens que 
não concluíram o 12.º ano, deixando no máximo três 
disciplinas em atraso, e para jovens que não tenham 
conseguido ingressar no Ensino Superior, dando 
especial ênfase aos agregados carenciados.
De Outubro de 2010 a Maio de 2011, 46 jovens 
do concelho de Fafe, vão exercer em Instituições, 
Colectividades e Juntas de Freguesia, durante 20 horas 
semanais, diversas tarefas e actividades de apoio social. 
Cada jovem recebe pelo desempenho das suas funções 
durante os oito meses de vigência do programa uma 
bolsa mensal de 200€.
O programa “Ser Solidário”, visa assim ocupar os jovens 
do concelho com actividades de carácter ocupacional 
e didáctico, possibilitando ainda um primeiro contacto 
com a realidade profissional, uma valorização da 
responsabilização e compromisso com a sociedade, e 
o fomento de espírito de equipa e organização. 

XXI aniversário da 
Convenção Internacional 
sobre os Direitos da 
Criança
No passado dia 19 de Novembro, a Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Fafe comemorou, 
no Teatro-Cinema, o XXI aniversário da celebração da 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 
com a colaboração dos agrupamentos de escolas e 
diversas entidades do concelho. Contando com as 
fabulosas participações das convidadas, Escola de 
Música José Atalaya e Escola de Bailado de Fafe, cujas 
performances pintaram, com traços de bela mestria e 
emocionante profundidade, a tarde, o evento decorreu 

entre a seriedade exigida pelo objecto celebrado 
e a espontaneidade surpreendente de inúmeras 
crianças, muito pequenas algumas. Aludindo a vários 
direitos consagrados na Convenção, desde a família 
à assistência médica, passando pela educação, 
representaram, desfilaram, cantaram, dançaram! 
Nesse sentido, contribuiu igualmente a presença do 
famoso ex-jogador de futebol, Neno, cujas actuações 
musicais mobilizaram a audiência fascinada. Ao 
mesmo tempo, apelava-se ao respeito dos Direitos 
da Criança e à sua real prossecução, conforme as 
palavras de dois ilustres convidados, José Ribeiro, 
Presidente da Câmara Municipal de Fafe, e Maia 
Neto, Procurador Geral Adjunto, em representação 
da Comissão Nacional para a Protecção de Crianças 
e Jovens em Risco, cujos simbólicos e oportunos 
discursos abriram o evento, ficando o encerramento 
a cargo da Presidente da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Fafe, Sílvia Soares.

  Aspecto da Assistências
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Projecto Territórios_IN: um 
balanço positivo
Decorreu durante na tarde do dia 23, no Auditório 
da Biblioteca Municipal, uma sessão pública para 
apresentação dos resultados alcançados com a 
intervenção do Projecto Territórios_IN – Contrato Local 
de Desenvolvimento Social (CLDS) e que contou com 
a presença da Coordenadora Nacional do Projecto, 
Maria José Maia, Presidente da Câmara de Fafe, Dr. 
José Ribeiro, para além da Sol do Ave e técnicos do 
Município.
O objectivo da apresentação foi proceder a um 
balanço do Projecto Territórios_IN que iniciou em 
2008 e terminou em Dezembro de 2010. O objectivo 
geral do projecto foi promover a inclusão social 
dos cidadãos através de metodologias fundadas 

em processos participados e de parcerias, mediante 
o desenvolvimento de actividades com carácter 
multidimensional. Os eixos de intervenção foram:
Eixo 1 Gabinete de Apoio ao Emprego e Empre-

endedorismo
Eixo 2 Intervenção Familiar e Parental
Eixo 3 Capacitação da Comunidade e das Instituições 

Locais
Eixo 4  Informação e Acessibilidade
O projecto saldou-se num sucesso quer pelas 
intervenções levadas a cabo quer pela adesão dos 
públicos alvo.

EIXO 1 - GABINETE DE APOIO AO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Sessões para a Empregabilidade 63
Colocação em Ofertas Formativas 33
Formação em empreendedorismo 117
Atendimentos 58
Criação do Próprio Emprego 2

EIXO 2 - INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL
Acompanhamento Psico-Social 140
Sessões de Formação nas Escolas - Violência Doméstica 676
Campanha 25 de Novembro 500
Sessões para a Comunidade - Violência Doméstica 80
Gabinete de Apoio à Vítima 10
Formação Educação Parental 47
Gabinete IN_Jovem, Atendimentos 114
Gabinete IN_Jovem, Sessões de Esclarecimento 777
Ateliers de Competências Pessoais e Sociais 67

EIXO 3 - CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E DAS INSTITUIÇÕES LOCAIS
Ocupação de tempos Livres 80

EIXO 4 – INFORMAÇÃO E ACESSIBILIDADE
TIC_Itinerante 252
TOTAL 3.016
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 Arranjo Urbanístico de Estorãos

O Projecto Territórios_IN em colaboração com o 
Serviço Social do Município de Fafe, especificamente 
enquadrado na área da violência doméstica, 
dinamizou na Escola Secundária de Fafe, ao longo 
do 1º trimestre do corrente ano lectivo, sessões 
de sensibilização sobre a temática da violência no 
namoro a doze turmas do 12º ano, abrangendo um 
total de 262 alunos. Como forma de encerramento, 
realizou-se na Escola Secundária de Fafe, no passado 
dia 25 de Novembro, um conjunto de actividades, no 
âmbito das comemorações do Dia Internacional da 
Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Os alunos 
simbolizaram o papel de vítimas e agressores através 
de vestes e pinturas faciais, trabalhos com mensagens 
de informação e sensibilização e terminaram com uma 
largada de balões brancos com mensagens escritas 
sobre a violência no namoro. Em simultâneo, estiveram 
disponíveis panfletos informativos e de sensibilização 
sobre a violência, pins, lápis, com especial relevância, 
separadores de livros e calendários elaborados pelos 
próprios alunos.   Acção sobre a violência doméstica

A Beleza da Maturidade
Durante o mês de Dezembro foi realizado um 
Atelier no âmbito do projecto Territórios_IN (CLDS) 
destinado ao público sénior do concelho. O objectivo 
deste atelier foi praticar uma nova modalidade com 
os seniores que é a neuróbica. O atelier foi avaliado 
de forma extremamente positiva pelos participantes 
que de sua iniciativa organizaram um espectáculo 
intitulado “O passado, o presente e o futuro”. No final 
do espectáculo o Sr. Presidente do Município atribuiu 
os certificados de presença a todos os seniores.
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Ave mais solidário:
combate à pobreza e 
exclusão
Este projecto surge 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. Os objectivos são: Sensibilizar 
para os fenómenos da pobreza e exclusão social, com 
vista à construção de uma sociedade mais coesa, 
solidária e responsável e Promover a participação das 
pessoas nos processos de tomada de decisão, iniciativa 
e mudança sobre as situações que directamente lhes 
dizem respeito.

ACÇÕES
Campanhas informativas•	
Fóruns Inter Concelhios•	

As campanhas iniciaram a 16 de Junho e terminaram 
a 4 de Dezembro de 2010.
O projecto “Ave Mais Solidário” inserido no âmbito 
do Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão 
Social e promovido pela Rede Europeia Anti-Pobreza 
Portugal e do qual o Município de Fafe é parceiro.

Igualdade na Diferença
Este projecto foi promovido pelo Município e teve 
por objectivo a adopção de uma perspectiva de 
igualdade de género no âmbito do desenvolvimento 
local, nomeadamente na organização interna dos 
Municípios, passa por uma decisão política do Executivo 
e que deve estar contemplada na sua própria missão. 
Pretendeu-se adoptar a valorização dos dirigentes, 
funcionários(as) e políticos comprometendo-os com 
a transformação das relações de género. Para isso, o 
diálogo, o debate e a reflexão de todos apresentou-
se como factor primordial na organização e na 
incorporação da perspectiva de género.
Este projecto terminou a 30 de Setembro tendo 
alcançado uma taxa de execução de 90% o que traduz 
o emprenho de todos na sua concretização.
O projecto teve 10 acções, todas elas voltadas para os 
funcionários do Município.

 Igualdade na Diferença

Estas Campanhas tiveram por objectivo sensibilizar as 
Entidades, Técnicos, alunos de várias escolas e graus 
de ensino, beneficiários de RSI, etc, e da opinião 
pública em geral para as questões ligadas à pobreza e 
exclusão social e o que podemos fazer no sentido da 
inclusão social dos mais vulneráveis.
Em simultâneo envolveram todos numa exposição 
que se realizou a 15 de Outubro na Biblioteca 
Municipal.
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GIP – Gabinete de 
Inserção Profissional
O GIP é uma estrutura de intervenção social de apoio 
ao emprego e/ou formação/qualificação profissional, e 
de criação do próprio emprego que intervém junto da 
população de diversas freguesias. Este Gabinete é uma 
acção conjunta do Município de Fafe e do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional de Fafe.
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. No ano de 2010 
passaram por este Gabinete cerca de 480 pessoas.

 Hora de almoço no Parque do Gerês

 Cabaz de Natal

Cabaz de Natal
Como tem sido habitual o Município distribuiu cabazes 
de Natal aos agregados familiares mais carenciados do 
concelho, que obedeceu a um conjunto de critérios que 
anualmente vão sendo melhorados e aperfeiçoados.
Este ano, foram distribuídos, pelas 36 freguesias do 
concelho, 914 Cabazes de Natal.
Os cabazes foram divididos em duas categorias: “A” e 
“B”.
Os cabazes tipo “A” foram compostos pelos seguintes 
produtos: 1 bacalhau, 1 garrafa de azeite de 1ª; 2 
embalagens de Aletria de 500 grs; 2 embalagem de 
açúcar e 1 caixa de Sortido. No total foram entregues 
892.
Do tipo “B” foram entregues 22 cabazes que contêm 
precisamente o dobro dos produtos do cabaz “A”..

Um Dia de Praia
À semelhança dos anos transactos, o Município de Fafe 
promoveu no mês de Julho a actividade “Um Dia de 
Praia”. Foram distribuídos, quinzenalmente, bilhetes 
de ida e volta à praia da Póvoa de Varzim no Serviço 
Social e em 19 Juntas de Freguesia, proporcionando a 
regalia a 2484 idosos do concelho.

Passeio ao S. Bento da Porta 
Aberta e Vila do Gerês
O Município de Fafe promoveu um passeio no dia 
25 de Setembro, ao S. Bento da Porta Aberta e Vila 
do Gerês, proporcionado momentos de convívio, 
socialização, bem-estar e boa disposição. 
Os idosos tiveram oportunidade de cumprir as suas 
promessas e assistir à eucaristia, terminando a manha 
com um almoço no parque das Termas do Gerês. 
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Programa municipal para 
a melhoria de habitação 
de agregados familiares 
carenciados
Num País onde as carências habitacionais se 
acumularam durante décadas foi uma preocupação do 
Município implementar uma medida que colmatasse 
estes problemas. A criação do Programa Municipal 
para Melhoria de Habitação de Agregados Familiares 
Carenciados tem um duplo sentido: por um lado 
proporcionar melhores condições de habitabilidade e 
por outro combater a desertificação da população em 
algumas Freguesias do Concelho.
  Atendendo que no Social nenhuma medida é estática 
este Programa não foge à regra porque há sempre a 
preocupação de ir ao encontro de todas as situações 
que vão surgindo, foi  assim proposto a possibilidade 
de alterar o regulamento numa das sua condições 
(art.º 3º - condições especiais relativas ao candidato) 

| Entrega de cheques

 Viagem rumo à Colónia de Férias

e ( art.º 4º - formalização das candidaturas).
Em vez de, e como refere o ponto 1.2 do art.º 3 
«residam na habitação há mais de um ano» passará a 
exigir-se  – serem proprietários do imóvel há mais de 
uma ano, desde que comprovada a situação sócio/
económica do agregado.
Para uma maior justiça social acrescentou-se ainda 
um ponto no art.º 4 que diz respeito à formalização 
das candidaturas: 
O candidato passará a autorizar a entidade gestora 
aceder á informação bancária relevante para a 
atribuição do subsídio, relativamente ao agregado 
familiar.

Desde o início do Programa, já foram apoiados 492 
agregados. Esta intervenção não se centraliza apenas 
na recuperação das habitações, tem também um 
papel educativo e formativo nomeadamente nas 
áreas em que se evidenciam problemas relacionados 
com o desemprego, baixa auto-estima, problemas de 
alcoolismo, elevada taxa de analfabetismo, etc. Para 
isso criou um outro programa “Ao Encontro do Bem 
Estar” que tem como finalidade dinamizar e actuar 
em áreas como higiene e gestão doméstica.

Colónias de Férias 
Realizou-se durante este período mais um turno de 
colónias de Férias Sénior. Sendo contemplados 25 
idosos oriundos das diferentes freguesias do Concelho. 
Estas decorreram na Colónia João Paulo II.

 Comemoração do S. Martinho no Mercado Bar

Comemoração do S. Martinho 
O Município em parceria com a Arpifafe promoveu no 
dia 11 de Novembro, pela parte da tarde, a festa de S. 
Martinho no Mercado Bar, onde estiveram presentes 
idosos oriundos das diversas Freguesias e Instituições 
do Concelho.
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 Marcha Popular na Quinta da Malafaia

Dia dos Avós/Teatro
À semelhança dos anos transactos, o Município 
de Fafe assinalou o dia do Avos, dia 26 de Julho. 
Proporcionando aos idosos do concelho uma tarde 
cultural, onde os avós e netos puderam assistir a 
uma peça de teatro no Teatro-Cinema do Grupo 
Jangada.

Dia Internacional do Idoso 
O Município assinalou no dia 1 de Outubro o Dia 
Internacional do Idoso na Quinta da Malafaia tendo 
sido contemplado 1500 idosos oriundos das diversas 
Freguesias do Concelho.

 Baile Popular na Quinta da Malafaia

Entrega de Brinquedos
Em duas instituições
Tal como em anos anteriores, o Município fez a entrega 
de brinquedos a um conjunto de crianças e jovens do 
Lar de Revelhe e da Coopfafe. 
Assim, na tarde de 22 de Dezembro, o Vice-Presidente 
da Câmara, Antero Barbosa Fernandes, entregou 
a ambas as instituições dezenas de brinquedos que 
fizeram a alegria a estas crianças necessitadas.

Ginástica Sénior 
O Município de Fafe, uma vez mais está a promover 
aulas de ginástica para idosos do Concelho.
Esta actividade reiniciou no Setembro, no Pavilhão 
Municipal, às segundas – feiras e sextas-feiras, das 
9h30m. às 10h30m. e 10h30m. às 11h30m.

 Entrega de Brinquedos
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Festa do Desporto 
distinguiu Atletas e Clubes 
Fafenses
Centenas de atletas e clubes fafenses foram 
galardoados no âmbito da Festa do Desporto, em 4 
de Outubro e relativamente aos resultados desportivo 
da época 2009/10.
Perto de meio milhar de pessoas esteve presente 
no Pavilhão Multiusos para participar na cerimónia 
festiva, presidida pelo Presidente da Câmara, José 
Ribeiro e na qual estiveram vários vereadores e 
dirigentes associativos. 
A Festa do Desporto distingue anualmente os 
vencedores do Troféu “Não à Violência-Viva o 
Desporto” e do “Prémio Desportivo Câmara Municipal 
de Fafe”.
O Troféu Disciplina “Não à Violência-Viva o Desporto” 
contemplou as três equipas mais disciplinadas dos 
campeonatos da Associação de Futebol de Braga, 
no caso, o Operário Futebol Clube de Antime, Grupo 
Desportivo de Fornelos e Grupo Desportivo de Silvares, 
bem como oito equipas ao nível dos escalões de 
formação. Igualmente foram premiadas três equipas 
no âmbito do futebol popular, em seniores (Grupo 

Cultural e Desportivo de Armil, Grupo Cultural e 
Desportivo de Regadas e Grupo Cultural e Desportivo 
“Os Amigos de Quinchães”) e duas nos escalões de 
formação.
Por seu turno, o Prémio Desportivo “Câmara 
Municipal de Fafe” distinguiu os atletas e clubes 
que se salientaram na época desportiva anterior, ao 
nível dos resultados, sendo campeões nacionais ou 
distritais, subindo de divisão ou integrando selecções 
nas diferentes modalidades.
O destaque dos prémios deste ano vai para a 
Associação Desportiva de Fafe, que ascendeu ao 
Campeonato Nacional da 2ª. Divisão B, em futebol; 
Operário Futebol Clube de Antime, que ascendeu à 
1ª divisão dos campeonatos da A. F. Braga; Grupo 
Cultural e Desportivo de Regadas, vencedor do 
campeonato sénior da Associação de Futebol Popular 
de Fafe pelo terceiro ano consecutivo; Associação 
Desportiva de Oleiros, 1º classificado do campeonato 
juvenil da Associação de Futebol Popular de Fafe; 
Grupo Cultural e Desportivo de Armil, vencedor do 
campeonato da mesma associação, em seniores 
femininos e Associação Sócio-Cultural Sol Poente, 
vencedor do Campeonato da Associação de Futsal de 
Fafe.
A animação da Festa do Desporto esteve a cargo da 
Associação de Karaté de Fafe, Grupo Nun’Álvares 
(Patinagem artística) e Ginásio Vital.

1.º convívio de 
Basquetebol escolar 
concelhio movimentou 
260 crianças
Realizou-se em 21 de Janeiro, no Pavilhão Municipal, 
o 1º Convívio de Basquetebol Escolar Concelhio, 
evento que se inclui no plano anual de actividades 
desportivas promovidas e organizadas pela Autarquia 
e que visou promover a divulgação da prática do 
basquetebol junto dos mais novos. Dirigido aos alunos 
dos 4.º, 5º, 6º, 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade 

das escolas do concelho, o evento 
contou com a participação de 260 
alunos, distribuídos por 24 equipas 
mistas dos agrupamentos de escolas 
de Montelongo, Revelhe, Prof. Carlos 
Teixeira, Silvares, Arões e Escola 
Secundária. No total, realizaram-se 
38 jogos, de 10 minutos cada um. 
No final do convívio, todos os 
alunos e colaboradores no mesmo 
tiveram direito a um diploma de 
participação e um lanche oferecido 
pela organização.
Os próximos encontros no âmbito do 
desporto escolar concelhio realizam-
se em 24 de Fevereiro.
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Autarquia protocola 
arrelvamento sintético de 
seis campos de futebol do 
concelho
O município celebrou contratos-programa com 
seis colectividades do concelho, tendo em vista o 
financiamento do arrelvamento de outros tantos 
recintos desportivos. 
O município foi representado pelo Presidente José 
Ribeiro, pelo Vereador do Pelouro da Cultura e 
Desporto, Pompeu Martins e pelo Vereador Vítor 
Moreira, enquanto pelas colectividades signatárias 
estiveram os respectivos presidentes. Os clubes 
beneficiários são o Desportivo Ases de S. Jorge, 
Associação Cultural e Desportiva da Pica, Grupo 
Desportivo de Silvares, Arões Sport Clube, Grupo 
Desportivo de Travassós e Operário Futebol Clube de 
Antime. 
Os contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo assinados têm por objecto a concessão 
de uma comparticipação financeira, a qual se destina 

 Convívio Escolar de Basquetebol

ao arrelvamento sintético dos campos de futebol 
pertença das colectividades referidas, a realizar no 
Município de Fafe, de acordo com o Programa de 
Desenvolvimento e Promoção Desportiva na qual 
compete à Câmara Municipal apoiar e comparticipar, 
pelos meios adequados, actividades de natureza 
social, cultural desportiva e recreativa.
De entre as várias cláusulas resultantes dos contratos-
programa, de salientar a obrigatoriedade das 
entidades detentoras dos campos de futebol cederem 
gratuitamente a infra-estrutura desportiva para a 
realização de jogos integrados nos eventos desportivos 
em que a Autarquia seja a entidade organizadora ou 
co-organizadora e de qualquer outro evento tido 
como de interesse concelhio, desde que previamente 
solicitado pela Câmara Municipal e sempre que não 
ponha em causa ou colida com o calendário oficial 
do clube.  
Cada tapete de relva sintética custará aos cofres da 
Câmara a quantia de 310.000 euros num total de 
1.860.000 Euros.

 Protocolo com Clubes de Futebol
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 Comissão Municipal de Defesa da Floresta

Período Crítico de 
Incêndios Florestais
Após a realização de um levantamento exaustivo de 
todas as áreas ardidas no Município de Fafe, realizou-
se (28 de Outubro) uma reflexão entre todos os 
membros com assento na Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios, da qual se concluiu 
a necessidade de uma maior disponibilidade dos 
proprietários florestais para a realização de queimadas 
durante o período de Inverno/Primavera, recorrendo à 
técnica de fogo controlado. Através do recurso a este 
método, em áreas previamente e estrategicamente 
definidas,  será possível diminuir elevados volumes de 
matos e criar faixas de descontinuidade, em áreas 
habitualmente percorridas por incêndios no Verão.

Paralelamente manteve-se o apelo aos proprietários 
para que se organizem, tornando poss íve l 
a intervenção em áreas florestais de média dimensão 
(5 ou mais hectares) com recurso aos apoios previstos 
nas medidas comunitárias no âmbito do PRODER.

Exercício CPX 2010
Com o objectivo de testar o Plano Municipal de 
Emergência, realizou-se, pela primeira vez, em 6 
de Dezembro, um exercício CPX, em contexto de 
sala e que permite testar, reflectir e melhorar a 
resposta a desenvolver, por todas as organizações 
potencialmente envolvidas, num acidente grave ou 
catástrofe no concelho.
O acidente potencial resultou do despiste de um 
camião cisterna transportando matérias perigosas 
na auto-estrada A7 e participaram o SMPC do 
Município de Fafe, a GNR – Posto Territorial, a GNR 
/ GIPS,  os BV Fafe, o Centro Hospitalar do Alto Ave, 
o Centro de Saúde, a Cruz Vermelha de Fafe e o 
Delegado de Saúde Concelhio.
A estes membros da Comissão Municipal de 
Protecção Civil associaram-se outros Agentes de 
Protecção Civil e Organismos de Apoio externos 
à CMPC, nomeadamente o CDOS de Braga, a GNR 
(Unidade Nacional de Trânsito, a UI.GIPS, a ASCENDI, 
a ARH Norte, os Transportes Freitas, as  Corporações 

de Bombeiros Voluntários de Celorico, Viatodos, 
Barcelinhos, Póvoa de Lanhoso e os Comandante 
Operacionais Municipais de Amares e Vieira do 
Minho.
Tendo por objectivo desenvolver procedimentos base 
de planeamento, de coordenação e de condução 
de operações que ajudem a melhorar a resposta 
de protecção e socorro e as acções de mitigação 
em situações de acidente grave e/ou catástrofe na 
A7, foi possível aferir atribuições e procedimentos 
das entidades do Concelho, definir a capacidade de 
recursos humanos e técnicos das mesmas entidades, 
bem como definir entidades de apoio/reforço externas 
ao concelho e identificar a respectiva capacidade 
de recursos humanos e técnicos. Testar e avaliar o 
Plano Interno de Emergência e o Plano Municipal de 
Emergência, detectar e corrigir eventuais disfunções 
dos Planos de Emergência, testar as comunicações 
entre os diversos agentes de Protecção Civil e 
Organismos de Apoio a envolver e fomentar o 
conhecimento entre os líderes e coordenadores de 
operações das várias Instituições e Organizações a 
envolver foram outros resultados do exercício.

w
w

w
.n

ee
vi

aP
DF

.c
om



33

Visita às pirotecnias do concelho

FA
FE

  
PR

O
TE

CÇ
Ã

O
 C

IV
IL

33
Visita a pirotecnias do 
Concelho
O Pelouro da Protecção Civil do Município de Fafe, 
realizou no dia 5 de Novembro, uma visita de trabalho 
às empresas pirotécnicas com actividade no concelho, 
que contou com a participação de diversos Agentes 
de Protecção Civil - BVF, GNR, GIPS e SMPC.
A iniciativa teve por objectivo o conhecimento mais 
aprofundado das instalações e dos seus planos de 
emergência internos, bem como a aferição dos 
riscos e da organização da resposta, em situações de 
emergência, em empresas com particularidades de 
segurança muito próprias.

Comunicação de riscos
No âmbito do plano de comunicação de riscos 
concelhios à população, prevista no Programa 
GESTRAVE (Gestão de Riscos do Vale do Ave) e co-
financiada pelo Programa Operacional da Região 
Norte – Eixo Prioritário III de “Prevenção e Gestão de 
Riscos Naturais e Tecnológicos – Acções Imateriais”, 
o Município de Fafe lançou, no período de Natal, 
uma acção que pretende complementar todo o 
trabalho anteriormente realizado junto da população 
mais jovem, sensibilizando os condutores para a 
necessidade de adoptarem uma condução defensiva 
nos seus trajectos, a evitarem comportamentos de 
risco e indirectamente um apelo para que todos, sem 
excepção, assumam também comportamentos mais 
seguros enquanto passageiros e peões.
Os acidentes rodoviários, ao nível do concelho, são para 
a população um dos riscos mais significativos e que 
mais vítimas mortais, feridos graves e ligeiros provoca, 
sendo vários os motivos geradores dos resultados no 
nosso território, pelo que será fundamental que, para 
propiciar uma redução mais acentuada dos números 
oficiais, seja incentivada uma reflexão – “Entre a Vida 
e a Morte – Você decide” – de toda a população e 
fundamentalmente dos condutores.

Reunião da Comissão 
Municipal de Protecção 
Civil
Presidida pelo presidente do Município, reuniu a 
Comissão Municipal de Protecção Civil, tendo sido 
discutida a actividade desenvolvida durante o ano 
de 2010, com especial enfoque no relatório final do 
Período Crítico de Incêndios Florestais.
Claro ficou que, face a todo o trabalho desenvolvido 
pelos Agentes de Protecção Civil – Bombeiros 
Voluntários, GNR/GIPS e Sapadores Florestais  – 
apoiados pela bem conservada rede viária,  na rede 
de pontos de água e no resultado da crescente 
monitorização do interface urbano-florestal, os 
incêndios de maiores dimensões, que assolaram o 
Município, não causaram danos em edifícios e infra-
estruturas.
Foi também deliberado por esta Comissão o 
cronograma dos exercícios de teste ao Plano Municipal 
de Emergência a realizar em 2010 e 2011.

 Campanha de outdoors
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| Cláudia Gonçalves

Município de Fafe 
assinalou Centenário da 
República

O Município de Fafe evocou na manhã de 5 de 
Outubro, nos Paços do Concelho, o Centenário da 
República, procurando assinalar este facto marcante 
na história local, mas também o espírito democrático 
e republicano no concelho de Fafe.
As comemorações principiaram com a habitual 
alvorada de morteiros, o hastear da bandeira no 
edifício municipal com o desfile da Fanfarra dos 
Bombeiros Voluntários de Fafe, seguindo-se no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Fafe uma sessão 
solene evocativa da efeméride.
A sessão foi aberta pelo Professor Doutor Norberto 
Cunha, Professor Catedrático jubilado da Universidade 
do Minho, que incidiu a sua intervenção nos valores 

da República que abriram caminho para o progresso e 
para os valores da liberdade, igualdade e cidadania.  

Durante a cerimónia interveio ainda a jovem 
Cláudia Gonçalves, da Escola Secundária de Fafe, 
com uma alocução alusiva à liberdade política e 
participação cívica, e a jovem Francisca Mariana, que 
simbolicamente entregou ao executivo camarário o 
documento final do projecto Juventude 2010 – 100 
anos – 100 ideias para participar, tendo tido ainda 
oportunidade de sintetizar o espírito e as propostas 
contidas no documento.

 A sessão solene foi encerrada pelo Presidente da 
Câmara, José Ribeiro, que evidenciou que o concelho 
de Fafe é herdeiro da tradição da revolução cultural e 
do espírito da República, tendo a sessão finalizando 
com a execução do Hino Nacional por um quarteto 
de sopros que integra a Academia de Música José 
Atalaya.

 Quarteto de Sopros da Academia José Atalaia

| Francisca Mariana
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Reunião de 05 de Agosto 10:

- Deliberado endereçar um voto de pesar à família e à Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Cabo Ruivo, pelo falecimento do 2º Comandante 
daquela corporação, Carlos Santos, quando se dirigia de Fafe de regresso a 
casa, após ter apoiado os bombeiros locais no combate a incêndios.

-  Deliberado aprovar um apelo aos cidadãos em geral para a importância da 
dádiva de sangue.

- Deliberado aprovar uma verba de € 30.000 para a Kebrostress – Actividades 
Desportivas e Culturais, Lda., para ajudar na promoção dos eventos 
desportivos, designadamente Campeonato Nacional de Ginástica Rítmica 
1ª Divisão, Taça Presidente da República em Andebol, Mini – Estádio de 
Futebol, Jogo de Basquetebol Portugal x Geórgia e ainda Torneio de Futsal 
– Master Cup – Cidade de Fafe 2010, levado a efeito com a participação das 
equipas do Boavista F.C., S.L. Benfica, Fundação Jorge Antunes e Modicus.

- Deliberado aprovar os auxílios económicos para os alunos do 1.º Ciclo – 
livros e material escolar – ano lectivo 2010/2011, bem como o Plano de 
Transportes Escolares 2010/2011.

-  Deliberado aprovar a atribuição do valor de € 4.000 ao Centro Cultural, 
Social e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Fafe.

- Deliberado aprovar a atribuição de voto de louvor à Associação Desportiva 
de Fafe, secção de Natação e ao nadador Tiago Teixeira, pelas vitórias 
alcançadas pelo atleta.

- Deliberado aprovar a atribuição de Medalha de Ouro de Mérito Concelhio 
ao Padre José Peixoto Lopes.

Reunião de 09 de Setembro:

-  Deliberado aprovar a renovação do contrato-programa com o Clube Náutico de 
Fafe, para a manutenção dos nadadores-salvadores durante a época balnear 2010-
2012. O clube vai organizar um curso de nadadores-salvadores, no início de 2011, 
aberto a todos os fafenses interessados, de forma a colmatar esta necessidade. O 
subsídio ascende a € 4.500.

-  Deliberado adquirir um terreno para a construção do Polidesportivo de Regadas 
que vai integrar o novo Centro Educativo daquela freguesia. Trata-se de um 
investimento de € 110.000.

- Deliberado aprovadar as verbas necessárias para o fornecimento de refeições aos 
alunos do 1º ciclo que estão sob a influência dos Agrupamentos de Escolas Padre 
Joaquim Flores, Prof. Carlos Teixeira e Silvares.

-  Deliberado aprovar as verbas a atribuir às equipas participantes no XXIV Torneio de 
Futebol Juvenil, o Prémio Desportivo Câmara Municipal de Fafe, referente à época 
2009/2010 e Troféu Disciplina “Não à Violência – Viva o Desporto”.

-  Deliberado aprovar o plano de atribuição dos subsídios ordinários que resultam 
da análise do trabalho desenvolvido pelas colectividades, assim como do plano de 
actividades apresentado para o corrente ano.

Reunião de 23 de Setembro:

-  Deliberado aprovar a 6.ª modificação aos documentos previsionais de 
2010 – 4.ª alteração ao orçamento, PAM E PPI. 

-  Deliberado aprovar um subsídio de € 5.000 para Clube Náutico para ajudar 
a custear as despesas com a final do Circuito Nacional de Kayak Extremo.

Reunião de 07 de Outubro:

-  Deliberado aprovar e remeter à Assembleia Municipal a proposta de 
alteração do Regulamento Municipal para a Melhoria da Habitação de 
Agregados Familiares Carenciados

-  Deliberado aprovar a atribuição do valor solicitado pela Santa Casa de 
Misericórdia de Fafe, no montante de € 32 500.

-  Deliberado aprovar um voto de congratulação pelos resultados obtidos 
pelo piloto fafense Daniel Ribeiro.

- Deliberado aprovar um Voto de Louvor à atleta do Clube Náutico Marta 
Noval pelo resultado obtido no Campeonato do Mundo de Kayak 
Extremo.

- Deliberado aprovar um de voto de congratulação ao Clube Desportivo 
da Cercifaf, a todos os seus atletas e, mais concretamente, aos atletas 
António Soares e Nuno Moreira, pelo resultado obtido pela equipa ANDDI 
– Portugal, na qual os referidos atletas estavam integrados e se sagrou 
campeã do mundo em S. Paulo.

- Deliberado aprovar a atribuição de prémios à Associação Desportiva de Fafe 
e ao Operário Futebol Clube de Antime, pelas subidas para a 2.ª Divisão 
B e 1.ª Divisão do Campeonato Regional de Futebol, na época desportiva 
anterior.

Reunião de 21 de Outubro:

- Deliberado concordar com o proposto pelo senhor presidente sobre o 
projecto-piloto de dinamização das CPCJ na modalidade alargada.

- Deliberado tomar conhecimento das novas especialidades de consultas 
externas no Hospital de S. José, em Fafe.

Reunião de 04 de Novembro:

- Deliberado aprovar os protocolos de colaboração com as Juntas de Freguesia 
e outras instituições para o prolongamento de horário e fornecimento de 
refeições, para o ano lectivo 2010/2011, cujos montantes ultrapassam um 
milhão e oitocentos mil euros.

- Deliberado autorizar a transferência para a Associação Cultural de 
Educação pelas Artes da verba de € 339.960, no âmbito do programa de 
generalização das actividades de enriquecimento curricular nas escolas do 
1º Ciclo.

-  Deliberado celebrar protocolos com as Escolas do Concelho no âmbito do 
programa de Fruta Escolar. 

-  Deliberado voltar a assinar um protocolo com o Governo Civil de Braga, 
no âmbito do projecto “Escola com Vida”, a ser desenvolvido na Escola de 
Trânsito de Fafe.

- Deliberado conceder à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Fafe, um subsídio de 4.000 euros para a sua já habitual Festa de Natal.

- Deliberado tomar conhecimento dos concorrentes à empreitada das obras 
de requalificação da Av. das Forças Armadas e da Rua de Itália.

- Deliberado tomar conhecimento de que o Vereador eleito nas listas do PPD/
PSD – CDS/PP, Dr. Humberto Castro, deixa o Executivo, sendo substituído 
pelo Dr. Pedro Gonçalves. 

Reunião de 18 de Novembro:

- Deliberado aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 
de 2011 com o voto contra do Vereador do PSD, Pedro Gonçalves. 

- Deliberado adjudicar a empreitada de beneficiação e rectificação da Rua 
da Cumieira e Rua Guerra Junqueiro à empresa M. Couto Alves, S.A., pelo 
preço de € 1.272.015,42, para um prazo de execução de 12 meses.

Reunião de 2 de Dezembro:

- Deliberado aprovar, com as abstenções dos vereadores da oposição, os 
concursos públicos relativos à beneficiação da EM 610, da EN 207 a 
Vilarelho, em Serafão, pelo valor global de 824.232,46 Euros à empresa 
Cândido José Rodrigues, S.A. De igual modo, foi aprovada a adjudicação 
da empreitada de requalificação das ruas Luís de Camões, Aliados e Cidade 
de Guimarães, pelo valor de € 1.591.468,60, à empresa M. Couto Alves, 
S.A.

- Deliberado aprovar subsídios extraordinários a conceder ao Rotaract 
Clube de Fafe, no valor de € 5.500, para apoio ao projecto “Esperança 
sobre Rodas” e ao Grupo Nun’Álvares – Secção de Patinagem, no valor de 
€2.000, para ajudar a custear as despesas efectuadas com a sua presença 
no campeonato do mundo de patinagem artístico de 2010.

- Deliberado atribuir ao Centro Desportivo de Vinhós um subsídio de € 2.500, 
para a modalidade de atletismo.

- Deliberado aprovar o Contrato-Programa a assinar com a Associação 
Recreativa e Cultural de Santo Ovídio, no valor global de € 4.000.

- Deliberado aprovar a atribuição da Medalha de Prata de Mérito Concelhio 
ao Instituto de Estudos Superiores de Fafe, por ocasião da comemoração 
do 25º aniversário da sua fundação.

Reunião de 16 de Dezembro:

- Deliberado aprovar a estrutura flexível dos serviços municipais.
- Deliberado aprovar a cedência das antigas instalações da Polícia Municipal, 

na Avenida da Granja, à Naturfafe, CRL.
- Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 6000,00 euros 

ao Cineclube de Fafe.
- Deliberado aprovar a aquisição de instalações para a Cruz vermelha 

Portuguesa – Núcleo de Fafe.
- Deliberado aprovar a minuta dos contratos-programa a assinar com seis 

instituições do concelho, para o arrelvamento dos respectivos recintos 
desportivos.

- Deliberado atribuir, mediante concurso público, a concessão de superfície 
de um lote de terreno destinado à instalação de um posto de abastecimento 
de combustíveis, na Zona Industrial do Socorro.

Reunião de 06 de Janeiro 11:

- Deliberado aprovar um voto de gratidão às empresas fafenses Custódio 
Mendes & Mendes. S.A., Ramiro & Carvalho, Lda e Landfound Cadastrais, 
Lda, por terem sido distinguidas com o Estatuto PME Excelência 2010, 
por apresentarem os melhores desempenhos económico-financeiros e de 
gestão do ano. O voto foi estendido a Nuno Vasco Lopes, vencedor do 
Prémio “Best Student Paper Award”, na 18ª Conferência Internacional 
de Software, Telecomunicações e Redes (SoftCOM 2010) e a Nuno Pinto 
Bastos, na qualidade de administrador da “Edit-Value”, pelo mesmo 
estatuto atribuído a esta empresa. Dias depois o mesmo louvor foi atribuído 
à firma fafense Castimoda – Indústria Têxtil, Lda.

- Deliberado aprovar um voto de pesar pelo falecimento do fafense Aurélio 
Márcio, no passado dia 20 de Dezembro, aos 91 anos. Aurélio Márcio foi 
um dos mais renomados jornalistas desportivos portugueses e aquele que 
mais competições desportivas internacionais acompanharam ao longo da 
sua extensa carreira.

- Deliberado aprovar a 9.ª alteração aos documentos previsionais de 2010. 
- Deliberado, por maioria, atribuir a gestão das novas instalações da Cantina 

Municipal a funcionar no novo edifício e o bar existente na Câmara, ao 
Centro Cultural, Social e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara. De igual 
modo, foi aprovada a atribuição à mesma entidade da gestão dos bares da 
Biblioteca e do Teatro-Cinema.

- Deliberado, por maioria, aprovar o contrato programa a assinar entre a 
autarquia e o Cineclube de Fafe, cujo valor ascende aos € 18.000 anuais, 
tendo em vista a dinamização da exibição cinematográfica na Sala Manoel 
de Oliveira.

Reunião de 20 de Janeiro:

- Deliberado aprovar a 1.ª alteração aos documentos previsionais de 2011. 
- Deliberado, por maioria, aprovar o Plano Municipal de Intervenção Junto 

dos Idosos do Concelho, para o ano em curso.
- Deliberado atribuir o Prémio Dr. Maximino de Matos relativo a 2010 à 

recém-mestrada Joana Isabel Ribeiro da Silva, de Serafão.
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A Emigração na Primeira 
República
Debateu-se em Fafe
“A Emigração na Primeira República” foi o tema global de 
um seminário que decorreu em 21 de Janeiro, ao longo 
do dia, na Biblioteca Municipal de Fafe, e que reuniu os 
melhores especialistas nacionais do fenómeno migratório: 
professores Jorge Fernandes Alves (Universidade do Porto), 
José Viriato Capela (Universidade do Minho), Carlos Pazos 
Justo (Universidade do Minho), Domingo González Lopo 
(Universidade de Santiago de Compostela), Maria Beatriz 
Rocha-Trindade (Universidade Aberta/Centro de Estudos das 
Migrações e das Relações Interculturais) e Jorge Arroteia 
(Universidade de Aveiro).
A iniciativa, que teve como objectivo contextualizar o 
fenómeno migratório daquele período, integrou-se no 
âmbito das comemorações do Centenário da Implantação 
da República. Nela participaram dezenas de interessados, 
que encheram a sala durante o dia.

A organização foi da Câmara Municipal de Fafe, através 
do Museu das Migrações e das Comunidades e do Centro 
de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da 
Universidade Aberta, instituição parceira deste Museu em 
iniciativas anteriores. 
Na sessão de abertura, o presidente do município, José 
Ribeiro, fez questão de evidenciar que a iniciativa da 
realização do seminário se enquadra no relançamento do 
Museu das Migrações, o qual consubstancia “um projecto 
prioritário para o município de Fafe”, que não se poupará a 
esforços para o levar por diante.
O autarca reafirmou que estamos em presença de um 
“projecto nacional” que importa valorizar e consolidar, 
porque não há outro no país.
Nas sete comunicações produzidas ao longo da jornada, 
foram ventilados aspectos diversificados do fenómeno 
migratório daquele importante período.
Na sessão de encerramento, o vereador da cultura, 
Pompeu Martins, agradeceu em especial a colaboração da 
Professora Maria Beatriz Rocha-Trindade nos últimos dez 
anos para o fortalecimento e internacionalização do Museu 
das Migrações e das Comunidades e considerou que “o 
seminário é mais uma peça na consolidação do projecto”. 

| Aspecto da mesa da sessão de abertura

 Comunicação do Prof. Jorge Alves
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