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Mensagem do Presidente da Câmara Municipal

Mais um ano passou e abrimos portas a 
2020: um ano de mais concretizações, de 
novos projetos, de mais ambição e de mais 
querer por Fafe!
2019 foi um ano de especial importân-
cia para todos nós! Conseguimos executar 
obras fundamentais para o desenvolvimento 
económico e social do concelho: requalificá-
mos a Escola Secundária de Fafe e a Escola 
Prof. Professor Carlos Teixeira; iniciámos a 
requalificação do Bairro da Cumieira; cons-
truímos o Nó de Acesso à Zona Industrial 
de Arões/Golães; requalificámos o Centro 
Coordenador de Transportes e terminámos 
a construção das novas instalações de alo-
jamento animal do Canil Municipal.
Desenvolvemos diversas atividades que 
levaram Fafe para todo o país e trouxeram 
imensos visitantes ao concelho! O Festival 
da Vitela Assada à Moda de Fafe, o WRC 
Vodafone Rally de Portugal, o Encontro In-
ternacional de Causas e Valores da Huma-
nidade – Terra Justa, a Volta a Portugal em 
Bicicleta, a participação na Bolsa de Turis-
mo de Lisboa, as Feiras Francas, as Festas 
do Concelho, foram atividades/eventos que 
colocaram Fafe no mapa mediático. Promo-
vemos, assim, a nossa cultura e identidade. 
De mãos dadas com o turismo, importante 
fonte de receita, criámos uma dinâmica cul-
tural e desportiva de grande qualidade que 
deram visibilidade ao concelho.
A Educação cresceu! A par da requalifica-
ção das duas grandes escolas do concelho, 
modernizámos e ganhámos um novo fôle-
go com a implementação de vários projetos 
educativos que têm como finalidade estimu-
lar os alunos e contribuir para a melhoria do 
sucesso escolar.
Mas o trabalho não se ficou por aqui! Na área 
social, mantivemos os apoios que tanta im-

portância tem na vida 
de muitos Fafenses. 
Melhorar a qualidade 
de vida de todos os 
Fafenses continua a 
ser a nossa priorida-
de e, por isso, conti-
nuámos com os nos-
sos programas de 
apoio social e alargá-
mos o investimento 
nesta área.
Foi este o caminho que traçámos, almejan-
do a felicidade de todos, independentemente 
dos seus rendimentos ou poderes económi-
cos!
A proximidade e o trabalho conjunto com as 
Juntas de Freguesia permitiram modernizar 
todo o concelho, com novas obras e novos 
equipamentos, de uma forma mais coesa.
É desta forma que queremos continuar a tra-
balhar! Estamos conscientes de que ainda 
há muito trabalho pela frente e outros pro-
jetos para executar num concelho que que-
remos desenvolver mais e melhor e tenho a 
certeza que juntos seremos capazes.
Para o ano de 2020, eu e a minha equipa con-
tinuaremos a trabalhar com a mesma dedi-
cação e empenho e tudo faremos para que 
Fafe seja um concelho ainda mais desenvol-
vido, moderno, justo, coeso e solidário.
Votos de um excelente ano de 2020 para to-
dos!

O Presidente da Câmara,
Raul Cunha
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INVESTIMENTO MUNICIPAL

CÂMARA DE FAFE REQUALIFICA CENTRAL DE CAMIONAGEMCÂMARA DE FAFE REQUALIFICA CENTRAL DE CAMIONAGEM

INVESTIMENTO INVESTIMENTO 
DE 370 MIL DE 370 MIL 

EUROSEUROS

As obras de requalificação do Centro Coordenador de Transportes executadas pelo Município de Fafe estão em fase de 
conclusão. Um investimento total de 370 mil euros que tem como objetivo dotar o espaço de mais conforto, melhorar as 
condições de utilização e mobilidade para os utilizadores daquele espaço. Outro dos objetivos das obras de requalificação 
consiste  na organização do espaço, com a alteração da localização da sala de espera, que agora passou a ter vista para 
o cais de embarque, a criação de novas instalações sanitárias, com condições para indivíduos com mobilidade reduzida, 
novos gabinetes para as operadoras e sala de apoio aos motoristas.
Este é mais um investimento realizado pelo Município que tem como principal objetivo a criação de mais e melhores con-
dições de vida para todos os Fafenses.O investimento total de 370 mil euros é comparticipado em 85% por fundos comuni-
tários  do Portugal 2020.
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INVESTIMENTO MUNICIPAL

A REQUALIFICAÇÃO DA CUMIEIRA CONTINUA A BOM RITMOA REQUALIFICAÇÃO DA CUMIEIRA CONTINUA A BOM RITMO

As obras de requalificação do Bairro da Cumieira continuam a ser realizadas num bom ritmo. Estão a ser executadas inter-
venções profundas no interior das 195 habitações, propriedade do Município. Através da intervenção exterior dos 11 blocos, 
está prevista a substituição dos telhados, a colocação de isolamento térmico e acústico e novas caixilharias. Este investi-
mento, superior a 7 milhões de euros, teve o apoio do Portugal 2020 - Feder, no valor de 4,5 milhões. 
Pensando nas pessoas e dirigido às pessoas, o Município de Fafe mantém, no Bairro da Cumieira, o Projeto EI! - Educação 
para a Inclusão e o Projeto Trilhos Interculturais.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO 
SUPERIOR SUPERIOR 

A 7 MILHÕESA 7 MILHÕES
DE EUROSDE EUROS
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INVESTIMENTO MUNICIPAL

CÂMARA MANTÉM INVESTIMENTO NA REQUALIFICAÇÃO URBANA CÂMARA MANTÉM INVESTIMENTO NA REQUALIFICAÇÃO URBANA 
INICIADAS AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA RAUL BRANDÃO
A Câmara Municipal de Fafe está a de-
senvolver um projeto de requalificação 
na Rua Raul Brandão. Com um investi-
mento na ordem dos 672 mil euros, esta 
obra pretende dotar aquele espaço de 
melhores condições para a circulação 
entre múltiplos utilizadores (circulação 
pedonal e de veículos), promovendo  
uma mobilidade urbana mais harmo-
niosa e eficiente.  
O projeto vai reorganizar as principais 
morfologias do espaço urbano, das 
quais: a caracterização formal dos 
perfis dos arruamentos, passeios com 

pequenos logradouros, definir os mate-
riais de revestimento e pavimentação, 
caracterização das zonas arborizadas, 
redefinir a localização dos sistemas de 
iluminação pública, o mobiliário urbano, 
a sinalética rodoviária e informativa, o 
estudo do sistema de armazenamento 
de lixo e as redes de infraestruturas na 
área abrangida pelo projeto, e ainda no 
que respeita à caracterização das dife-
rentes utilizações do espaço comum, 
como a área especifica para parque 
público automóvel. Esta requalificação 
surge pela necessidade de recuperar 

o espaço comum, convertendo-o num 
espaço essencialmente de circulação 
e de participação, dando um contributo
para a socialização como lugar de en-
contro da população local, invertendo a 
tendência atual pela constante degra-
dação.Este investimento teve o apoio 
do Portugal 2020 - Plano de Ação de 
Mobilidade Urbana Sustentável (PA-
MUS) e Planos de Ação de Regenera-
çaõ Urbana (PARU), no valor total de 
530811,31 euros.

INVESTIMENTOINVESTIMENTO
SUPERIOR A SUPERIOR A 

670 MIL EUROS670 MIL EUROS
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INVESTIMENTO MUNICIPAL

Está terminada a construção do Nó de Arões/ Golães. Esta nova via vai permitir a ligação direta da Zona Industrial de 
Arões /Golães à via rápida, encurtando o tempo de acesso às principais vias de comunicação.
O Nó de Acesso à Zona Industrial de Arões/Golães não se trata apenas de uma obra de melhoramento da rede viá-
ria, vai também permitir às empresas instaladas naquela área um incremento no seu desenvolvimento económico.

INVESTIMENTOINVESTIMENTO
DE DE 

2 MILHÕES DE2 MILHÕES DE
EUROSEUROS
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INVESTIMENTO MUNICIPAL

No inicio do ano letivo, foram apresentadas as novas insta-
lações da Escola Secundária de Fafe e do Centro Educativo 
Professor Carlos Teixeira. Depois de um processo de requa-
lificação profundo nestes dois espaços, o Município de Fafe 
e os Diretores dos Agrupamentos Escolas de Fafe e Prof. 

Carlos Teixeira apresentaram as novas escolas à população.
Há muito aguardadas, estas obras vão, finalmente, devolver 
melhores condições e valências dignas a alunos, professo-
res, auxiliares e a toda a comunidade educativa.

MUNICÍPIO DE FAFE PROMOVEU MUNICÍPIO DE FAFE PROMOVEU OPEN DAYOPEN DAY NAS ESCOLAS NAS ESCOLAS

MUNICÍPIO DE FAFE ARRANCA COM AS OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E MUNICÍPIO DE FAFE ARRANCA COM AS OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E 
RETIFICAÇÃO DA RUA NOVA EM PARDELHASRETIFICAÇÃO DA RUA NOVA EM PARDELHAS
Já iniciaram os trabalhos de  beneficiação e retificação da Rua Nova em Pardelhas. A obra, cujo investimento ronda os 
312 mil euros, contempla o alargamento da via, acrescida de passeios ou bermas, a pavimentação e o reforço de sina-
lização. Serão ainda introduzidos coletores para a drenagem de águas pluviais e para a drenagem de águas residuais. 
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INVESTIMENTO MUNICIPAL

  

A Câmara Municipal procedeu aos 
trabalhos de instalação de rede wi-
-fi gratuita em várias zonas públicas 
na cidade. Um investimento total que 
ascende os 70 mil euros, e que resul-

tou de uma comparticipação de 50 
000 euros do Turismo de Portugal e 
de uma candidatura ao programa Wi-
Fi4EU. A rede wi-fi respeitará na in-
tegra as especificações do programa 

Valorizar do Turismo de Portugal e a 
autenticação far-se-á com recurso 
a um sistema que garanta o registo 
e monitorização dos utilizadores na 
mesma.

MUNICÍPIO INSTALA REDE WI-FI GRÁTIS NA CIDADEMUNICÍPIO INSTALA REDE WI-FI GRÁTIS NA CIDADE

PRAÇA 25 DE ABRIL, JARDIM DO CALVÁRIO, JARDINS DO 
PARQUE DA CIDADE, PARQUE RADICAL, PAVILHÃO MUL-
TIUSOS, PRAÇA DAS COMUNIDADES, EDIFÍCIOS E EN-
VOLVENTES CASA DE CULTURA, BIBLIOTECA E ARQUIVO 
MUNICIPAL, ARQUIVO, PISCINA MUNICIPAL, EXTERIO-
RES DO TEATRO CINEMA DE FAFE, PAÇOS DO CONCE-
LHO (ENVOLVENTES E INTERIORES DOS EDIFÍCIOS NA 

AV. 5 DE OUTUBRO)

FAFE DISPÕE DE MAIS 11 ESPAÇOS DE CIDADÃOFAFE DISPÕE DE MAIS 11 ESPAÇOS DE CIDADÃO

Encontra-se em fase de conclusão a obra de beneficiação  e retificação do Largo do Cruzeiro e Rua de Bouças, na 
freguesia de Travassós. Com um investimento na ordem dos 223 mil euros, a execução desta obra pretende dotar a 
freguesia de melhores acessos.

OBRA DE BENEFICIAÇÃO  E RETIFICAÇÃO DO LARGO DO CRUZEIRO OBRA DE BENEFICIAÇÃO  E RETIFICAÇÃO DO LARGO DO CRUZEIRO 
E RUA DE BOUÇAS EM TRAVASSÓSE RUA DE BOUÇAS EM TRAVASSÓS

17 freguesias do concelho 
de Fafe já dispõem de espa-
ços de Cidadão. Os Serviços 
estão instalados nas fregue-
sias  de Fafe, Arões S. Romão, 
Regadas, União de freguesias 
de Agrela e Serafão e União 
de Freguesias de Moreira do 
Rei e Várzea Cova. Também 
já estão em funcionamento 
os Espaços Cidadão de Me-
delo, Paços, Revelhe, Antime 
e Silvares S. Clemente, Ar-

degão, Arnozela e Seidões, 
Fornelos e Travassós. A ins-
talação dos Espaços Cidadão 
resulta de uma candidatura 
voluntária apresentada pelas 
Juntas de Freguesia. Pensa-
dos numa lógica de descen-
tralização de serviços, estes 
espaços agregam diversas 
funcionalidades e permitem 
aos cidadãos o acesso à In-
ternet e a diversos serviços 
online disponibilizados pela 

Administração Pública, com 
apoio de mediadores. Para 
além do atendimento digital 
assistido, poderão ainda ser 
prestados serviços de outros 
organismos da Administra-
ção Pública.
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INVESTIMENTO MUNICIPAL

Foram inauguradas as novas instalações de alojamento ani-
mal do Canil Municipal. A obra, que contou com um investi-
mento por parte do Município de mais de 316 mil euros, vai 
devolver melhores condições aos cerca de 240 animais er-
rantes que lá estão alojados ou, temporariamente, em famí-
lias de acolhimento. As novas instalações do Canil Municipal 
têm uma área de implementação de 750 m2 e dispõem de 40 

boxes, uma zona interior coberta, uma zona exterior coberta 
e um pátio exterior descoberto. A localização deste edifício 
foi articulada com as pré existenciais, nomeadamente a ve-
getação, morfologia do terreno e a exposição solar, de forma 
a promover as melhores condições de funcionamento.
Recorde-se que o Canil Municipal foi o projeto vencedor no 
Orçamento Participativo (no valor de 75 mil euros).

FAFE DISPÕE DE NOVAS INSTALAÇÕES DE ALOJAMENTO ANIMAL FAFE DISPÕE DE NOVAS INSTALAÇÕES DE ALOJAMENTO ANIMAL 
DO CANIL MUNICIPALDO CANIL MUNICIPAL



BOLE TIM MUNICIPAL | FAFE 11

INVESTIMENTO MUNICIPAL

INAUGURAÇÃO DE PARQUE INAUGURAÇÃO DE PARQUE 
INFANTIL EM QUINCHÃESINFANTIL EM QUINCHÃES

O Presidente da Câmara Municipal, Raul Cunha, inaugurou o 
Parque Infantil na freguesia de Quinchães, uma obra execu-
tada ao abrigo do Protocolo de Investimentos que o Muni-
cípio de Fafe celebra com todas as Freguesias com vista à 
coesão territorial do nosso concelho.
Este espaço, que integra vários equipamentos de diversão 
para crianças, tem como objetivo criação de espaços de la-
zer e convívio para os mais novos ao ar livre, promovendo o 
seu bem estar.

PARQUE DESPORTIVO E BALNEÁRIOS PARQUE DESPORTIVO E BALNEÁRIOS 
DA SOCIEDADE DE RECREIO DA SOCIEDADE DE RECREIO 

CEPANENSE REQUALIFICADOCEPANENSE REQUALIFICADO

No âmbito do apoio às coletividades levado a cabo pelo Mu-
nicípio de Fafe, o Presidente da Câmara, Raul Cunha, partici-
pou na inauguração das obras de requalificação do Parque 
Desportivo e Balneários da Sociedade de Recreio Cepanense. 
Uma obra importante com a finalidade de promover a prática 
desportiva na freguesia com melhores condições.

INAUGURADO O PARQUE DE LAZER INAUGURADO O PARQUE DE LAZER 
DA FREGUESIA DE S. GENSDA FREGUESIA DE S. GENS

O Presidente da Câmara Municipal, Raul Cunha, inaugurou o 
Parque de lazer da freguesia de S. Gens, uma obra executa-
da ao abrigo do Protocolo de Investimentos que o Município 
de Fafe celebra com todas as Freguesias com vista à coesão 
territorial do nosso concelho. A criação deste espaço que in-
tegra equipamentos gereátricos tem como objetivo promover 
o bem estar da população.
Ainda no âmbito das comemorações do 15° aniversário da 
FNA de S. Gens, foi inaugurada a respetiva sede.

BENÇÃO DO CENTRO PASTORAL BENÇÃO DO CENTRO PASTORAL 
DE SANTA EULÁLIADE SANTA EULÁLIA

O Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, par-
ticipou na celebração da bênção do Centro Pastoral de Santa 
Eulália, conhecida pela escola P3. Este novo espaço pastoral 
ao serviço da Comunidade resulta da parceria assinada entre 
a Câmara Municipal e a Paróquia de Fafe.
O edifício que foi a antiga Escola Básica e Jardim de Infância, 
junto à Igreja Matriz, recebeu no seu interior algumas obras 
de adaptação que o tornam mais ajustado às necessidades 
pastorais.
A iniciativa contou também com a presença do Arcebispo 
Primaz, D. Jorge Ortiga, do Pe. Fernando Araújo e Pe. Pedro 
Daniel, e de José Ribeiro, Presidente da Assembleia Munici-
pal.
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AÇÃO SOCIAL

*O regulamento da concessão destes apoios sociais pode ser consultado no site da Câmara Municipal de Fafe (www.cm-fafe.pt)

O Município de Fafe estabeleceu como prioridade as pessoas e o desenvolvimento de políticas que proporcio-
nem aos Fafenses mais e melhor qualidade de vida, autonomia e a promoção de uma cidadania ativa. Nestes 
termos, desenvolveu programas para dar respostas sociais que vão de encontro às necessidades da população 
do concelho que vive numa situação financeira mais difícil. Os programas de ação social incluem medidas des-
tinadas às famílias, desde os idosos, jovens e crianças. O atendimento e acompanhamento da população é efe-
tuado pelos técnicos do Serviço Social da Autarquia, que têm como missão elaborar os diagnósticos e procurar 
desenvolver as respostas mais adequadas à situação de cada um.

APOIOS SOCIAIS  |  2019APOIOS SOCIAIS  |  2019

EMERGÊNCIA SOCIAL

69 997,22€69 997,22€

LIGA CANCRO+
ACES ALTO AVE
(TRANSPORTE)

1 440,00€1 440,00€

CARTÃO ABEM

13 000,00€13 000,00€

SER SOLIDÁRIO

32 400,00€32 400,00€

APOIO À RENDA

215 416,56€215 416,56€

BOLSAS DE ESTUDO

417 792,52€417 792,52€

PROGRAMA
MUNICIPAL
MELHORIA 

DE HABITAÇÃO

17 318,50€17 318,50€

UNIVERSIDADE DE
VERÃO

2 950,00€2 950,00€

TRANSPORTES
AMBULATÓRIOS

40 208,33€40 208,33€
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AÇÃO SOCIAL

O Projeto Ei! - Educação para a Inclu-
são – E7G tem como área geográfica 
de intervenção o Bairro da Cumieira 
e comunidade envolvente. Este pro-
jeto parte de um encontro entre as 
necessidades de intervenção diag-
nosticadas a nível local junto dos 
participantes diretos. O objetivo do 
Programa Escolhas é promover a in-
clusão social de crianças e jovens 
provenientes de contextos mais vul-
neráveis, particularmente descen-

dentes de migrantes e de crianças 
e jovens ciganos/as. A igualdade, 
a não discriminação e o reforço da 
coesão social,  determinou a escolha 
das duas áreas estratégicas de inter-
venção do projeto e respetivas me-
didas - Educação, Formação e Qua-
lificação e Dinamização Comunitária, 
Participação e Cidadania.
O projeto “EI” apresenta-se como um 
projeto de impacto social junto das 
crianças e jovens deste bairro, com 

idades compreendidas entre os 6 e 
os 25 anos, através do desenvolvi-
mento de diversas atividades educa-
tivas e de participação cívica.
O Bairro da Cumieira, construído na 
década de 70, e atualmente proprie-
dade do Município de Fafe, abrange 
uma população total, residente em 
habitação social, de 279 pessoas, 
das quais 46% são de etnia cigana, 
em situação de particular vulnerabi-
lidade social.

O PROJETO EI! - EDUCAÇÃO PARA A INCLUSÃO – E7GO PROJETO EI! - EDUCAÇÃO PARA A INCLUSÃO – E7G

PROJETO TRILHOS INTERCULTURAIS PROJETO TRILHOS INTERCULTURAIS 

A Câmara Municipal tem como po-
líticas sociais a promoção da inclu-
são e respetiva integração social. 
Nestes termos, a Câmara está a 
desenvolver dois projetos de gran-
de sucesso no Bairro da Cumieira 
direcionados aos seus residentes 
– o Projeto EI! e os Trilhos Inter-

culturais.Estes projetos servem 
como um elo de ligação e um pon-
to facilitador na capacitação das 
comunidades para o acesso aos 
serviços públicos e privados, ofe-
recendo um conjunto de recursos 
suscetíveis de promover a inclusão, 
o sucesso escolar e o exercício de 

uma cidadania ativa. Pretende-se, 
com isto, que a comunidade cigana 
– maioritária naquele Bairro - veja 
as suas condições de vida melho-
radas, através da sua integração na 
sociedade e da promoção de rela-
ções sociais positivas em contex-
tos multiculturais. 

PROJETOS SOCIAISPROJETOS SOCIAIS

O Trilhos Interculturais 
é um projeto de me-
diadores municipais e 
interculturais junto das 
comunidades ciganas 
do Concelho de Fafe.
Assenta, por um lado, 
numa lógica de media-
ção intercultural como 
uma estratégia poten-
ciadora da integração 
das populações desta 
comunidade, facilitando 
desta forma o acesso 
à educação (sucesso 
escolar e continuidade 

dos estudos), emprega-
bilidade e compromisso 
com a saúde e, por outro 
lado, no aprofundamen-
to do diálogo intercul-
tural entre as comuni-
dades. Enquadra-se no 
Programa Operacional 
Inclusão Social e Em-
prego, na tipologia In-
clusão ativa de imigran-
tes e minorias étnicas, e 
a Estratégia Nacional 
para a Integração das 
Comunidades Ciganas 
2013-2020.

Este projeto assenta 
em estratégias e ações 
promotoras da intercul-
turalidade e na partici-
pação cívica, geradora 
de uma igualdade de 
oportunidades e coesão 
social no território. Pre-
vê quatro grandes áreas 
de intervenção: Media-
ção intercultural para a 
educação, para a saúde, 
para o emprego e edu-
cação para a cidadania.
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AÇÃO SOCIAL

CÂMARA DE FAFE DISTRIBUIU CÂMARA DE FAFE DISTRIBUIU 
CABAZES DE NATALCABAZES DE NATAL
O Município de Fafe entregou cabazes de Natal a 500 
famílias carenciadas do concelho, constituído por bens 
alimentares essenciais que permitiram proporcionar às 
famílias com mais necessidades, viver a época de Natal 
mais desafogadamente e com algum conforto.

MUNICÍPIO DE FAFE ASSINALOU DIA MUNICÍPIO DE FAFE ASSINALOU DIA 
DO CUIDADORDO CUIDADOR

No âmbito do projeto 'Cuidar de Quem Cuida', direcionado 
para os Cuidadores Informais, o Município promoveu uma 
formação de implementação de respostas de apoio ao cui-
dador informal que decorreu na Biblioteca Municipal.
O grupo de trabalho é constituído por técnicos do municí-
pio, do ACES do Alto Ave, do CSP de Antime, do CSP de Me-
delo, da ACSS de Regadas, da ACR Travassós, da Delegação 
de Fafe da Cruz Vermelha e da Santa Casa da Misericórdia.
O projeto 'Cuidar de Quem Cuida' tem como parceiros a 
CASTIIS, Maze e entidades financiadoras (Fundação Ca-
louste Gulbenkian e José de Melo Saúde).

700 IDOSOS PARTICIPARAM NAS 700 IDOSOS PARTICIPARAM NAS 
FÉRIAS SENIORESFÉRIAS SENIORES

As Férias Seniores continuam como umas das grandes 
prioridades do Município, de forma a proporcionar aos 
nossos idosos momentos de convívio e lazer. Este ano, 
os seniores participaram na edição de 2019 das Férias 
Seniores em Espanha. Por lá, a alegria e animação fo-
ram as palavras de ordem.

FESTA DE NATAL DOS CENTROS DE FESTA DE NATAL DOS CENTROS DE 
CONVÍVIOCONVÍVIO

O Presidente da Câmara Municipal, Raul Cunha, participou 
na Festa de Natal dos Centros de Convívio, dinamizados pela 
equipa UNIR da Cruz Vermelha. Num momento de convívio, 
dezenas de idosos passaram uma tarde animada, com mui-
ta música, dança e alegria. 
No âmbito da parceria que o Município de Fafe celebrou com 
a Cruz Vermelha foi criada a equipa Unir que tem como ob-
jetivo dinamizar os centros de convívio do concelho. Esta 
equipa tem como propósito a criação e manutenção de vá-
rias atividades que visam o desenvolvimento de um trabalho 
concertado e eficiente na promoção da cidadania e envelhe-
cimento ativo dos residentes nas diversas freguesias, bem 
com o combate ao isolamento e solidão. 
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18 ANOS DE PROGRAMA18 ANOS DE PROGRAMA

800 JOVENS ENVOLVIDOS800 JOVENS ENVOLVIDOS

+ DE 1 MILHÃO DE EUROS+ DE 1 MILHÃO DE EUROS
INVESTIDOSINVESTIDOS

Mais de 600 idosos marcaram presença no Parque de 
Merendas de Pardelhas para assinalar o Dia dos Avós 
e Netos, com diversas actividades. Um mega piqueni-
que, jogos tradicionais, música popular preencheram 
o programa para a celebração deste dia, que contou 
com muita animação e alegria das centenas de avós e 

netos que por lá passaram.Esta celebração tem como 
objetivo estimular  as relações familiares, o convívio 
entre gerações. Num espaço de convívio entre os avós 
e netos, esta foi mais uma iniciativa que procurou 
combater alguns dos problemas da sociedade atual: 
o isolamento e a solidão dos seniores.

MAIS DE 600 IDOSOS CELEBRARAM DIA DOS AVÓS E NETOSMAIS DE 600 IDOSOS CELEBRARAM DIA DOS AVÓS E NETOS

No âmbito dos programas sociais de-
senvolvidos pela Câmara com o objetivo 
de assegurar o princípio de Justiça So-
cial e de Equidade, a Câmara promoveu 
a 19º edição do programa 'Ser Solidário'. 
Este programa destina-se aos jovens do 
concelho que não concluíram o 12º ano, 
bem como àqueles que não conseguiram 
ingressar no Ensino Superior e cujo agre-
gado familiar apresentem dificuldades 
económicas.
Todos os jovens participantes nesta edi-
ção recebem uma bolsa de 200€ men-
sais, pelas 20 horas semanais de traba-
lho, durante oito meses.

MUNICÍPIO PROMOVE 19º EDIÇÃO DO PROGRAMA SER SOLIDÁRIOMUNICÍPIO PROMOVE 19º EDIÇÃO DO PROGRAMA SER SOLIDÁRIO
24 JOVENS COLOCADOS

SARAU SOLIDÁRIO - “JUNTOS PELOS SARAU SOLIDÁRIO - “JUNTOS PELOS 
DIREITOS DE TODAS AS CRIANÇAS”DIREITOS DE TODAS AS CRIANÇAS”
A iniciativa, realizada em Fafe, foi promovida pelas Co-
missões de Proteção de Crianças e Jovens do distrito de 
Braga, assinalou o 30º aniversário da Convenção Inter-
nacional sobre os Direitos as Crianças e contou com a 
participação de 400 crianças.
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Mais de 500 seniores participaram num baile que celebra o S. Martinho, no Pavilhão Multiusos. O evento incluiu os típicos 
símbolos desta data comemorativa, como as castanhas e o vinho verde, numa tarde muito animada.

IDOSOS CELEBRARAM S. MARTINHO EM FAFEIDOSOS CELEBRARAM S. MARTINHO EM FAFE

UNIVERSIDADE DE VERÃOUNIVERSIDADE DE VERÃO
O Município de Fafe atribuiu, uma vez mais,  bolsas de 
mérito a 12 alunos do 10º e 11º anos para participarem 
na iniciativa Universidade de Verão, da Universidade de 
Coimbra. De 21 a 26 de Julho 2019, os alunos tiveram 
oportunidade de experienciar várias atividades, peda-
gógicas e cientificas em diversas áreas do saber, bem 
como participar em iniciativas culturais e desportivas, 
promovendo uma interligação com a cidade de Coimbra.

UTENTES DO GRUPO DE APOIO À REABILITAÇÃO DAS PESSOAS COMUTENTES DO GRUPO DE APOIO À REABILITAÇÃO DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL  DE FAFE VISITARAM OVARDEFICIÊNCIA VISUAL  DE FAFE VISITARAM OVAR
No âmbito do protocolo de colaboração entre o Município 
de Fafe e a Delegação de Braga da ACAPO (Associação de 
cegos e Amblíopes de Portugal), o Grupo de Apoio à Reabi-
litação das Pessoas com Deficiência Visual (GAR) de Fafe, 
realizou a habitual visita de Verão a Ovar, que integrou uma 
visita guiada “Azulejo” (percurso nas ruas da cidade) com 

passagem por uma unidade de Produção de Pão-de-Ló e  
uma visita guiada no Museu Júlio Dinis e ao Polo do Museu 
do Ar em Maceda. Participou um grupo de 15 pessoas com 
deficiência visual (Fafe, Pedraído, Fornelos, Golães e Silvares 
S. Martinho) e seus acompanhantes num transporte asse-
gurado pelo Município de Fafe.

MUNICÍPIO DE FAFE PROMOVEUMUNICÍPIO DE FAFE PROMOVEU
"UM DIA NA PRAIA" PARA OS SENIORES"UM DIA NA PRAIA" PARA OS SENIORES
A tradição mantém-se e, por alturas do Verão, o Municí-
pio de Fafe oferece aos idosos viagens à Póvoa de Varzim, 
durante o mês de Julho. Este ano, cerca de 4700 seniores 
passaram 'Um dia na Praia', num momento que privilegia 
o convívio e o lazer.   
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MUNICÍPIO DE FAFE MUNICÍPIO DE FAFE 
CELEBROU A SEMANA CELEBROU A SEMANA 
SÉNIORSÉNIOR

Mais de 800 seniores participaram 
nas diversas atividades promovidas 
pela Autarquia: jogos tradicionais, 
dança, música, ginástica, caminha-
das. As atividades, que reuniram o 
agrado dos seniores, realizaram-se 
em vários espaços da cidade. Esta 
celebração terminou com a des-
locação de 2300 seniores de todo 
o concelho à Quinta da Malafaia, o 
ponto alto das comemorações, que 
reúne sempre o agrado dos nossos 
seniores.
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FAFE VOLTOU A RECEBER A VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETAFAFE VOLTOU A RECEBER A VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA
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W

Agosto significa, para muitos, o regresso da Volta a Portugal em Bicicleta. Como é habitual, re-
cebemos os atletas com o carinho e entusiasmo que nos caracteriza e provámos, uma vez mais, 
ser uma Terra de Desporto.
Mais um momento especial no panorama desportivo do concelho que marca a agenda fafense. 
Esta é uma prova que faz vibrar milhares de entusiastas do ciclismo e traz a Fafe um ânimo di-
ferente, arrastando multidões que assumem uma verdadeira paixão pela modalidade.
A Volta a Portugal permite que, para além da promoção do desporto, possamos também promo-
ver o território e a marca Fafe, um objetivo que nos tem acompanhado e que temos conseguido 
alcançar em muitos dos eventos e iniciativas que promovemos ao longo do ano.
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Outubro marcou a história do desporto automóvel em Por-
tugal com a realização da 1ª Taça de Portugal com veícu-
los de energias alternativas e Fafe fez parte do percurso 
da prova. Com preocupações e objetivos de sustentabili-
dade de ambiental, a primeira edição da Taça de Taça de 
Portugal de Novas Energias, percorreu os cinc o municí-
pios que integram a AMAVE: Guimarães, Fafe, Vila Nova de 
Famalicão, Vizela e Santo Tirso.

Em Fafe, a prova passou pelos míticos troços do despor-
to automóvel, as Classificativas do WRC, tão conhecidos 
mundialmente: o Confurco e Salto de Fafe-Lameirinha.
Orientada pelas denominadas “energias limpas”, a prova, 
com um percurso total de 222,35 quilómetros, repartidos 
por 5 etapas, contou com 52,159 km disputados em 14 
sectores seletivos.

FAFE RECEBEU A 1ª EDIÇÃO DA TAÇA DE PORTUGAL DE NOVAS ENERGIASFAFE RECEBEU A 1ª EDIÇÃO DA TAÇA DE PORTUGAL DE NOVAS ENERGIAS

FAFE ACOLHEU PASSEIO BTT PELASFAFE ACOLHEU PASSEIO BTT PELAS
SERRAS DO CONCELHOSERRAS DO CONCELHO

As Serras de Fafe foram o cenário escolhido para um Pas-
seio de BTT que integrou a 8ª etapa do GPS Epic Samsys. 
Centenas de participantes pedalaram nas nossas deslum-
brantes e  inesquecíveis paisagens, passando pelos míti-
cos troços do WRC: o célebre Salto da Pedra Sentada e o 
Confurco. Tiveram ainda oportunidade de conhecer a Casa 
do Penedo -  considerada a casa mais estranha do mundo 
– e a maravilhosa Quinta do Confurco. Subindo ao Alto de 
Morgair, ficaram a conhecer um dos sítios mais bonitos do 
mundo, a Lage Branca. O passeio terminou num dos ex-li-
bris do concelho, a Barragem de Queimadela.
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O Prémio de Ciclismo “Fafe – Sala da Visitas do Minho”, com 
provas pontuáveis para a Taça do Minho de Ciclismo de Es-
trada – Arrecadações da Quintã, foi disputado a 7 de Setem-
bro. A iniciativa incluiu provas para os escalões de pupilos, 

benjamins, iniciados, infantis, juvenis e cadetes.
O Prémio de Ciclismo “Fafe — Sala da Visitas do Minho” é 
organizado pela Associação de Ciclismo do Minho com o 
apoio da Câmara de Fafe, entre outros colaboradores.

PRÉMIO DE CICLISMO “FAFE – SALA DA VISITAS DO MINHO”PRÉMIO DE CICLISMO “FAFE – SALA DA VISITAS DO MINHO”

CERIMÓNIA DE DISTINÇÃO DE MÉRITO DESPORTIVO E CIDADANIACERIMÓNIA DE DISTINÇÃO DE MÉRITO DESPORTIVO E CIDADANIA
O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o Pre-
sidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, partici-
param na cerimónia "Desporto e Inclusão" da Cercifaf, inte-
grada nas celebrações do 40º aniversário desta Instituição 
de Solidariedade Social. Nesta sessão, foram homenagea-
dos os atletas que mais se destacaram nos últimos anos, 
em especial os atletas com Síndrome de Down. No final da 
cerimónia, assistiram ao treino dos medalhados João Ma-
chado, Jenny Ferreira e Luís Gonçalves e visitaram as insta-
lações da instituição, nomeadamente as áreas de formação 
profissional.
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AMBIENTE

O Município de Fafe voltou a assinalar o Dia Europeu Sem 
Carros. No centro da cidade, decorreram diversas ativida-
des em parceria com várias associações locais que anima-
ram aquele espaço. O Dia Europeu Sem Carros tem como 
objetivo sensibilizar as autoridades locais e os cidadãos 
para a mobilidade sustentável e inteligente.

DIA EUROPEU SEM CARROSDIA EUROPEU SEM CARROS

FESTIVAL “TERRA MÃE” DEDICADO À SUSTENTABILIDADE AMBIENTALFESTIVAL “TERRA MÃE” DEDICADO À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
O Município de Fafe associou-se ao Movimento Terra Mãe, 
Associação Cultural e Recreativa “Movimento Amigos de 
Fornelos” e à Junta de Freguesia de Fornelos para a realiza-
ção da quarta edição do Festival “Terra Mãe”, na freguesia 
de Fornelos. Este Eco Festival pretende ser uma grande sala 
de exposição das artes tradicionais, ligado a grandes causas 
ambientais e com uma forte componente social.
De 19 a 21 de Julho, foram realizadas várias atividades dire-
cionadas para as famílias, com jogos tradicionais, oficinas de 

nutrição, cozinha vegetariana, eco construção, yoga, teatro, 
danças do mundo, mercadinho biológico, oficinas de partilha 
de saberes, palestras de sensibilização e sustentabilidade 
ambiental. À noite,vários artistas e bandas nacionais e inter-
nacionais marcaram presença. Nomes como Gambeat, Terra 
Livre, Tropikaoz, Foice, Eye Color Dreams. Olive Tree Dance, 
Progeto Aparte, Allatantou, Osvamati, Jahradio, Suna Man-
tra, Nação Vira Lata, Rickshaw, Txiribiti, Flor de Pele, Maina 
Matéria, Zanganitos, animaram o público presente.

O Mercado Bio mantém-se como uma das grandes apostas 
do Município na promoção da educação ambiental e de uma 
alimentação mais saudável. Na Biblioteca Municipal, no úl-
timo sábado de cada mês, os produtores locais reúnem-se 
para a habitual mostra e venda dos seus produtos.

MERCADO BIO - FEIRA DE PRODUTOS MERCADO BIO - FEIRA DE PRODUTOS 
BIOLÓGICOSBIOLÓGICOS
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EDUCAÇÃO

O Município de Fafe comemorou o Dia 
Internacional das Cidades Educadoras, 
celebrado a 30 de Novembro, que este 
ano teve como mote 'Escutar a cidade 
para a transformar'.
Nos Paços do Concelho foi hasteada a 
Bandeira Cidade Educadora ao som do 
Hino das Cidades Educadoras interpre-
tado pelos alunos da Academia de Mú-
sica José Atalaya.
A cerimónia decorreu no Salão Nobre, 
presidida pelo Presidente da Câmara, 
Raul Cunha, que evocou os Princípios 
e Valores da Cidade Educadora. Lem-
brando que Fafe integra a Rede de Ci-
dades Educadoras, assumiu o compro-
misso com a educação, uma educação 
inclusiva e de qualidade e assegurou 

que esse direito fosse promovido sem 
discriminação e reforçando o impor-
tante trabalho educativo exercido por 
escolas e famílias.
Pelo Vereador da Educação, Pompeu 
Martins foram apresentados os pro-
jetos educativos desenvolvidos pelo 
Município de Fafe junto da comunidade 
escolar.
Na cerimónia, o Município de Fafe dis-
tinguiu as instituições de ensino do 
concelho de cariz social e pedagógico 
que fizeram parte dos projetos educa-
tivos promovidos no concelho e cujo 
papel é relevante na promoção da edu-
cação e cidadania.
Ainda no âmbito desta comemoração, 
foi apresentada uma Exposição de Fo-

tografias que retrata as ações e medi-
das que elevam Fafe a Cidade Educa-
dora e foi distribuída uma Carta com os 
Princípios e Valores da Cidade Educa-
dora pelas escolas do concelho e várias 
instituições, para alunos e professores 
refletirem sobre esta temática.
Na celebração do Dia Internacional das 
Cidades Educadoras, centenas de alu-
nos do pré escolar, do 1º e 2º ciclo das 
escolas de Fafe tiveram oportunidade 
de visitar os Museus do Concelho, fi-
cando assim a conhecer a história, cul-
tura e tradições de Fafe. Com os alunos 
do secundário e dos ensinos profissio-
nal e superior, foi realizada uma ativi-
dade de reflexão sobre Fafe enquanto 
território educador.

FAFE ASSINALOU O DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS SOB FAFE ASSINALOU O DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS SOB 
O MOTE - “ESCUTAR A CIDADE PARA A TRANSFORMAR”O MOTE - “ESCUTAR A CIDADE PARA A TRANSFORMAR”
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Os Clubes Terra Justa comemoraram o 71º Aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, com uma Ex-
posição na Biblioteca Municipal, onde retrataram a impor-
tância dos Direitos Humanos na vida quotidiana e a neces-
sidade de fazer ainda mais pela promoção dos mesmos. Na 
Escola Secundária, os alunos juntaram-se para um fotogra-
fia simbólica. 
No âmbito desta comemoração, no Café com Letras, foi pro-
movido um Quiz que alertou a comunidade, sensibilizando-a 
para o que ainda é preciso fazer na promoção e proteção dos 
Direitos do Homem. As questões apresentadas apelaram a 
uma reflexão conjunta sobre a importância da Declaração 
Universal, adotada pela Organização das Nações Unidas, a 

10 de dezembro de 1948 e que delineia os Direitos Básicos 
à vida humana. 
Nesta atividade, estiveram envolvidos os Agrupamentos 
Professor Carlos Teixeira, Escolas de Fafe e Montelongo, 
bem como a Escola Profissional de Fafe. 
Criado em Abril deste ano, no âmbito do Encontro Internacio-
nal de Causas e Valores da Humanidade, o Clube Terra Justa 
procura trazer a este evento associações e instituições de 
ensino do concelho. É um projeto que pretende envolver os 
jovens na discussão sobre as Causas e Valores da nossa 
sociedade, motivando-os para uma reflexão mais profunda, 
através de atividades e iniciativas em contexto escolar. 

CLUBES TERRA JUSTA CELEBRARAM DIREITOS HUMANOS EM FAFECLUBES TERRA JUSTA CELEBRARAM DIREITOS HUMANOS EM FAFE

ALUNOS DE ERASMUS RECEBIDOS NO MUNICÍPIOALUNOS DE ERASMUS RECEBIDOS NO MUNICÍPIO
O Vereador da Educação, Pompeu Martins, recebeu nos Paços do Concelho, os alunos de Erasmus do Agrupamento 
das Escolas de Fafe. O Vereador deu as boas vindas aos estudantes e professores oriundos de vários países da Europa 
e aproveitou para desafiar os visitantes a “Descobrir Fafe - uma Terra de Encantos, de Sabores, Emoções e Cultura".
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O Município de Fafe equipou os agrupamentos escolares 
com Salas de Aula do Futuro, no âmbito do PIICIE – Plano 
Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. No 
total de seis, cada agrupamento dispõe de duas salas que 
aliam a tecnologia à educação. Na prática, estes espaços 
têm como objetivo contribuir para a melhoria dos resultados 
escolares ao nível do 1º ciclo do Ensino Básico, utilizando 
metodologias inovadoras que permitem o aumento da mo-
tivação dos alunos para o estudo e para o seu esforço pes-
soal. Cada sala contempla vários instrumentos interativos 

que vão proporcionar aos alunos formas de aprendizagem 
mais atrativas e estimulantes: um painel interativo, mesa in-
terativa, kits de robótica, impressora 3D, câmara fotográfica, 
manuais digitais, web cam's, tablets, computadores e visua-
lizador de documentos.
A Equipa +Sucesso Educativo – equipa multidisciplinar 
composta por técnicos do município (dois professores e um 
psicólogo) medeiam, junto da comunidade docente, a dina-
mização das salas de aula de futuro.

MUNICÍPIO DE FAFE EQUIPOU ESCOLAS COM SALAS DE AULA DO FUTUROMUNICÍPIO DE FAFE EQUIPOU ESCOLAS COM SALAS DE AULA DO FUTURO
TECNOLOGIA ALIADA À EDUCAÇÃOTECNOLOGIA ALIADA À EDUCAÇÃO



BOLE TIM MUNICIPAL | FAFE26

CULTURA

O Município de Fafe assinalou o 109º aniversário da Implantação da República, numa cerimónia simbólica, uma vez que 
a data coincidiu com o dia de período de reflexão que antecedeu o dia das Eleições Legislativas.
A cerimónia iniciou com o Hastear da Bandeira e o desfile da Fanfarra dos Escuteiros de Estorãos e contou ainda com 
a interpretação do Hino Nacional, pela Orquestra de Fafe.

FAFE ASSINALOU IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICAFAFE ASSINALOU IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA
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Fafe acolheu mais uma 
edição da Mostra Interna-
cional de Folclore. Benim 
(África), Filipinas, Repúbli-
ca Checa, Sérvia e Espanha 
(Canárias) foram os cinco 
países representados na 
iniciativa, que contou com 
organização da Câmara 
Municipal de Fafe, em par-
ceria com o Rancho Folcló-
rico da Corredoura.

FAFE FOI PALCO DE MOSTRA INTERNACIONAL DE FOLCLOREFAFE FOI PALCO DE MOSTRA INTERNACIONAL DE FOLCLORE

Em Julho, Fafe acolheu a 
35ª edição do Festival Na-
cional e Internacional do 
Grupo Folclórico da Casa 
do Povo de Arões. A inicia-
tiva contou com a presen-
ça de sete grupos: Ran-
cho Regional de Fânzeres 
– Gondomar; Grupo Fol-
clórico da Casa do Povo 
de Arões – Fafe; Rancho 
Folclórico de Santa Mari-

nha de Mogege – Fama-
licão; Grupo Associativo 
de Divulgação Tradicional 
de Forjães – Esposende; 
Rancho Folclórico e Etno-
gráfico de Ponte da Barca 
– Ponte da Barca; Grupo 
Ilhás Canárias – Canárias; 
Grupo Folclórico da Casa 
do Povo de Fermentões – 
Guimarães.

XXXV FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DO GRUPO FOLCLÓRICO DA XXXV FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DO GRUPO FOLCLÓRICO DA 
CASA DO POVO DE ARÕESCASA DO POVO DE ARÕES
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Graças ao projeto “Residências Artísticas - Café Cul-
tural”, promovido pela Câmara Municipal de Fafe, 
o Parque da Cidade está cada vez mais colorido. A 

nossa “galeria a céu aberto” ganhou mais grafittis de 
artistas nacionais e internacionais que deixaram em 
Fafe a sua marca.

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS - CAFÉ CULTURALRESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS - CAFÉ CULTURAL

Em Agosto,  a Sociedade Filarmónica Progresso Biscoitense, originária dos Açores, esteve em Fafe para um concerto 
que animou o centro da cidade.

SOCIEDADE FILARMÓNICA PROGRESSO BISCOITENSE EM FAFESOCIEDADE FILARMÓNICA PROGRESSO BISCOITENSE EM FAFE
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Outubro voltou a ser o mês em que o Jazz visitou Fafe e ani-
mou a cidade com diversos concertos. Fafe ficou, mais uma 
vez, envolvida num ambiente ritmado pelos sons do jazz, 
com várias atividades por toda a cidade, destinadas a todo 
o público.

A sala do Teatro Cinema recebeu quatro grandes concertos, 
de entrada livre. Por lá, passaram grandes nomes da cena 
mundial do Jazz: a lenda, Jeff Willians e Trio de Demian Ca-
baud; Nuno Costa Trio; Jogo de Damas, DUENDE – Diogo 
Vida Trio.

HÁ JAZZ EM FAFEHÁ JAZZ EM FAFE
QUATRO CONCERTOS ANIMARAM A CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBROQUATRO CONCERTOS ANIMARAM A CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO
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Dezembro significou o regresso do Festival Rock With Be-
nefits a Fafe. Este ano, a 9ª edição do RWB decorreu no 
Teatro Cinema e contou com António Zambujo,  Luísa So-
bral, Janeiro e Bárbara Tinoco como os grandes convida-
dos. Também o Café Avenida e o Willows Live Café regres-
saram como espaços parceiros, recebendo Niki Moss, El 
Senor, WB, Time for T, IVY, Jepards e Solar Corona.
O  Educations Rock, um ciclo de concertos vocacionados 
para a educação pelas artes e a formação cultural, apre-
sentou três projetos pedagógicos à comunidade educativa: 

A Viagem para a Amizade de Susana Felix, A Floresta e os 
Legumes de Rita Red Shoes e Amar-te e Respeitar-te de 
Jimmy P. 
Este Festival de Inverno, promovido pelo Município de Fafe 
e pela Time to Do, que alia a música às causas, apoiou, 
nesta edição, a Associação de Defesa dos Direitos dos Ani-
mais e da Floresta, da Delegação da Cruz Vermelha de Fafe 
e ainda o jovem fafense Rui, que sofre de  aplasia medular. 
No total, foram angariados 4 toneladas de alimentos e 4360 
euros.

MÚSICA COM CAUSAS REGRESSA COM O ROCK WITH BENEFITSMÚSICA COM CAUSAS REGRESSA COM O ROCK WITH BENEFITS
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FAFE DEU AS BOAS VINDAS AOS EMIGRANTESFAFE DEU AS BOAS VINDAS AOS EMIGRANTES

A TERRA TREMEA TERRA TREME

ASSINALADO O DIA ASSINALADO O DIA 
MUNDIAL DO TURISMOMUNDIAL DO TURISMO

O Presidente da Câmara Raul Cunha deu as boas vindas 
aos emigrantes fafenses na tradicional Festa do Emigrante. 
Muitos emigrantes participaram neste jantar, que teve como 
prato principal a vitela assada à moda de Fafe, ex-líbris da 
gastronomia fafense, acompanhada do típico vinho verde e 

dos doces regionais. Para animar a festa, marcou presença 
o grupo musical Carlos Ribeiro e José Figueiras que propor-
cionou um espetáculo alegre e animado às centenas de pes-
soas que por lá passaram.

Realizou-se o Exercício 'A Terra Treme' 
em vários espaços do concelho, numa 
iniciativa da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil, que pro-
curou chamar atenção para o risco 

sísmico e para a importância de com-
portamentos simples que os cidadãos 
devem adotar em caso de sismo, e que 
podem salvar vidas. Assim, às 11h15 a 
sirene dos Bombeiros Voluntários de 

Fafe tocou durante um minuto para as-
sinalar o abalo sísmico, momento em 
que se adotou os três gestos que po-
dem salvar vidas: BAIXAR, PROTEGER 
E AGUARDAR.

Para celebrar o Dia Mundial do Turis-
mo, o Município de Fafe promoveu um 
Peddy Tour para os alunos de ERAS-
MUS que estudam em Fafe. Cerca de 
30 estudantes do IESF participaram 
na atividade que teve como mote 
'Descubra Fafe'.
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As Festas em honra de Nossa Se-
nhora de Antime trouxeram à ci-
dade milhares de pessoas. De 11 
a 15 de Julho, Fafe esteve em fes-
ta, com uma programação variada 
que aliou a tradição à modernidade, 
chamando mais jovens às come-
morações.
Este ano, a organização foi da res-
ponsabilidade do Grupo Nun’Álva-
res, no âmbito do programa geral 
e da Posição Neutra no tocante à 
“Juventude nas Festas”.
As Festas do Concelho são uma 
das marcas de excelência do con-
celho não só pela mobilização 
de pessoas, mas sobretudo pela 
oferta cultural que oferece. Foram 
várias as atividades realizadas no 
centro da cidade, com destaque 
para a Mostra de Folclore, Desfile 
e Despique das Bandas Filarmóni-
cas de Golães e Revelhe, o desfile e 
concurso dos Vestidos de Chita, a 
Marcha Luminosa, Fados de Coim-
bra, os Encontros de Coros.
O concerto dos Amor Electro mobi-
lizou o grande público que, duran-
te duas horas, vibrou ao som dos 
sucessos da banda portuguesa. 
O músico Fernando Pereira com a 

Orquestra de Academia de Músi-
ca José Atalaya e o grupo Função 
Públika juntaram-se às comemo-
rações, proporcionando momentos 
de alegria e animação aos milhares 
que visitaram o concelho.
Também este ano, a Juventude 
nas Festas voltou a garantir selo 
de qualidade. Os jovens marcaram 
presença nas festas, responden-
do ao esforço que o Município tem 
feito, no sentido de promover es-
pectáculos abrangentes e que con-
videm à presença dos mais novos. 
As noites de sexta-feira e Sábado, 
reuniram, no centro da cidade, mi-
lhares de jovens para assistir aos 
espetáculos de Dj’s bem conheci-
dos do grande público, Bones, Die-
go Miranda, The Fucking Bastards, 
Nino, Projeto Remember Old Times 
e Olga Ryazanova.
No que concerne às comemorações 
religiosas, de salientar a presença 
do Senhor Arcebispo D. Jorge Orti-
ga na celebração da Missa Solene 
na Igreja Paroquial de Antime e a 
Procissão que voltou a revelar-se 
um momento único, com uma mo-
bilização extraordinária e a partici-
pação de milhares de peregrinos.

FESTAS DO CONCELHO TROUXERAM FESTAS DO CONCELHO TROUXERAM 
MILHARES DE VISITANTES À CIDADEMILHARES DE VISITANTES À CIDADE

SOCIEDADE
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VI FESTIVAL DE 
VITELA ASSADA 
À MODA DE FAFE 
SUPERA SUPERA 
EXPECTATIVASEXPECTATIVAS



BOLE TIM MUNICIPAL | FAFE 35

SOCIEDADE

O Município de Fafe promoveu a 
sexta edição do Festival da Vitela 
Assada à Moda de Fafe. Durante 
todo o fim de semana, milhares 
de pessoas deslocaram-se a Fafe 
para degustar este ícone da gas-
tronomia local, ultrapassando as 
melhores expectativas relativas de 
crescimento do evento. Tal como 
em edições anteriores, houve 
uma grande afluência de visitan-
tes oriundos de vários concelhos 
do país (Porto, Guimarães e Bra-
ga, mas também Caminha, Viana 
do Castelo, Amarante, Penafiel, S. 
João da Madeira, Santa Maria da 
Feira, entre outros).
Após os três dias do evento, os 
restaurantes participantes fize-
ram um balanço muito positivo do 
Festival, assumindo mesmo que 
foi a melhor edição de sempre. A 
mobilização em torno do Festival é 

cada vez maior e as pessoas já as-
sociam esta oferta gastronómica 
ao concelho de Fafe.
Esta edição revelou ainda que mui-
tos dos visitantes são já visitantes 
habituais de Fafe, ao longo do ano, 
fruto da realização do festival.
Os quinze expositores presentes 
tiveram oportunidade de promo-
ver, mostrar e comercializar com 
sucesso os seus produtos (doça-
ria tradicional, artesanato, fumeiro, 
produtos biológicos, vinho verde).
A animação, com um programa 
diversificado, que contemplou vá-
rios momentos, juntou milhares de 
pessoas para assistir aos concer-
tos do Carlos Pires e dos Face B. 
No interior do espaço do evento, no 
Domingo, houve animação musical 
com o grupo de cavaquinhos da 
ARPIFAFE.

Durante todo o dia, o nosso concelho esteve  em destaque na RTP1 para, 
uma vez mais, mostrar o que de melhor por aqui se faz. Por lá passaram 
diversos convidados que apresentaram Fafe a todo o país. A presença 
deste programa em Fafe atraiu ainda mais visitantes ao Festival. Uma 
aposta ganha!

PROGRAMA AQUI PORTUGAL ESTEVE EM FAFEPROGRAMA AQUI PORTUGAL ESTEVE EM FAFE
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100 soldados recrutas participaram na cerimónia que 
deu, assim, por terminada a primeira parte da formação 
militar dos soldados que tiveram a Instrução Básica no 
Regimento de Infantaria Nº19, em Chaves, e no Regimen-

to de Cavalaria Nº 6, em Braga. Perante família e amigos, 
estes soldados juraram prontidão para lutar pela liberda-
de e independência da Pátria.

FAFE FOI A CIDADE ESCOLHIDA PARA ACOLHER O JURAMENTO DE BANDEIRA FAFE FOI A CIDADE ESCOLHIDA PARA ACOLHER O JURAMENTO DE BANDEIRA 
DO 7º CURSO DE FORMAÇÃO GERAL COMUM DE PRAÇAS DO EXÉRCITODO 7º CURSO DE FORMAÇÃO GERAL COMUM DE PRAÇAS DO EXÉRCITO

O Município de Fafe celebrou os 40 anos de exis-
tência do Serviço Nacional de Saúde, com a rega da 
“Oliveira SNS” (símbolo de resistência e esperança 
na vitalidade do Serviço Nacional de Saúde), no Par-
que da Cidade. O movimento, ao qual se associaram 
vários municípios e no qual Fafe foi pioneiro, foi lan-
çado pela LAHUC - Liga dos Amigos dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra - para celebrar o 40º ani-

versário e perpetuar a memória de António Arnaut. 
Recorde-se que, também este ano, António Arnaut 
foi homenageado em Fafe, no âmbito do Terra Justa 
– Encontro Internacional de Causas e Valores da Hu-
manidade. O 'Pai do SNS' foi lembrado pelo trabalho 
constante, o empenho e a inteira dedicação na pro-
moção dos cuidados de saúde de toda a população 
portuguesa.

MUNICÍPIO DE FAFE ASSINALOU OS 40 ANOS DO SNSMUNICÍPIO DE FAFE ASSINALOU OS 40 ANOS DO SNS

FAFE CONTINUA A FIGURAR NO RANKING DOS 100 MUNICÍPIOS COM FAFE CONTINUA A FIGURAR NO RANKING DOS 100 MUNICÍPIOS COM 
MELHORES RESULTADOS AO NÍVEL DA EFICIÊNCIA FINANCEIRAMELHORES RESULTADOS AO NÍVEL DA EFICIÊNCIA FINANCEIRA
Fafe está no ranking dos 100 municípios de média dimen-
são com melhor eficiência financeira do país, ocupando o 
31º lugar, de acordo com o anuário financeiro de 2018.
O concelho continua a ser visto como um município com 
as contas em dia e de uma eficiência financeira exemplar, 
sendo, no distrito de Braga, o segundo município de média 
dimensão com melhor pontuação global. A nível nacional, 
Fafe mantém-se no top 100 do ranking global. Com au-
mento de investimento, redução de receitas, Fafe conti-
nuou em 2018, a estar num lugar cimeiro no ranking dos 
municípios com melhor eficiência financeira. Dos 308 Mu-
nicípios, Fafe surge no 41ª lugar, no que concerne ao item 
'Melhor índice de divida total'.

SOCIEDADE
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CÂMARA DE FAFE APRESENTOU PROGRAMA NATALÍCIO DIVERSIFICADOCÂMARA DE FAFE APRESENTOU PROGRAMA NATALÍCIO DIVERSIFICADO
O Município de Fafe, em parceria com a Associação Em-
presarial de Fafe, promoveu o projeto autárquico – Fafe 
Cidade de Natal. A chegada do Pai Natal à cidade, inau-
gurou o início das diversas atividades preparadas para 
a época natalícia. Foi construída a “Praça da Fantasia”, 
com a tradicional Árvore de Natal, a Casa do Pai Natal, 
um Carrossel Infantil e o já tradicional Mercado de Na-

tal que foi palco de muita animação e local de venda de 
produtos tradicionais. A iluminação natalícia trouxe à ci-
dade uma cor especial e um ambiente mágico.
O programa diversificado contou com vários espetácu-
los como os Encontros de Coros, dança, teatro, vários 
ateliers e muitos concertos.
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DELIBERAÇÕESDELIBERAÇÕES

09-05-201909-05-2019

Proposta de regulamento do “Mer-
cado Bio” - Feira de Produtos Bio-
lógicos de Fafe.
A Câmara deliberou, por unanimi-
dade, aprovar sem custos para os 
expositores e remeter à Assem-
bleia Municipal.
Aprovado, por unanimidade, na 
sessão da Assembleia Municipal 
realizada em 28-06-2019.

11-07-201911-07-2019

Regulamento do Prémio de Histó-
ria Local/Câmara Municipal de Fafe 
18ª edição.
A Câmara deliberou, por unanimi-
dade, aprovar.
Regulamento do Prémio Dr. Maxi-
mino de Matos 2019.
A Câmara deliberou, por unanimi-
dade, aprovar.
Regulamento do Prémio literário A. 
Lopes de Oliveira/Câmara Munici-
pal de Fafe – Estudos Históricos-
-Sociais de Âmbito Local ou Regio-
nal 2019/2020. 
A Câmara deliberou, por unanimi-
dade, aprovar.

12-09-201912-09-2019

Proposta de Lançamento de Derra-
ma em 2019 de 1,20% sobre o lu-
cro tributável e não isento de IRC e 
isenção da Derrama para os sujei-
tos passivos cujo volume de negó-
cios no ano anterior não ultrapasse 
os 150 000,00 euros.
A Câmara deliberou, por unanimi-
dade, aprovar e remeter à Assem-
bleia Municipal.
Aprovado, por unanimidade, na 
sessão da Assembleia Municipal 
realizada em 27-09-2019.
Proposta relativa à aplicação do 
Imposto Municipal sobre Imóveis 
para o ano 2019 (a liquidar em 

2020), nos termos do nº 5 do artigo 
112º do CIMI - fixar em 0,3% para 
prédios urbanos e fixar a taxa pre-
vista na alínea a) do referido artigo 
para prédios rústicos em 0,8%.
Fixar, ainda, uma redução da taxa 
mínima de IMI atendendo ao nú-
mero de dependentes que, nos ter-
mos do Código do IRS compõem o 
respetivo agregado familiar, con-
cretamente, agregados familiares 
com um dependente – dedução de 
20 euros; com dois dependentes – 
dedução de 40 euros; 3 ou mais de-
pendentes - dedução de 70 euros.
A Câmara deliberou, por unanimi-
dade, aprovar e remeter à Assem-
bleia Municipal.
Aprovado, por unanimidade, na 
sessão da Assembleia Municipal 
realizada em 27-09-2019.

31-10-201931-10-2019

Grandes Opções do Plano e Orça-
mento – Ano de 2020
A Câmara deliberou, por maioria, 
com as abstenções dos Senhores 
Vereadores Dr. Antero Barbosa, 
Eng. Vitor Moreira e Eng. Helena 
Lemos, todos eleitos pela lista de 
cidadãos eleitores “Fafe Sempre” e 
do Senhor Eng. José Baptista, elei-
to pela coligação “Unidos a Fafe”, 
aprovar e remeter a Assembleia 
Municipal.
Aprovado, por maioria, com 24 abs-
tenções, na sessão da Assembleia 
Municipal realizada em 29-11-
2019.
Deliberou, ainda:
- Autorizar a Câmara Municipal a 
celebrar e denunciar os contratos 
de delegação de competências, 
acordos de execução e outros 
apoios, nos termos das alíneas 
j) e k) do nº 1 do artigo 25º da lei 
75/2013, de 12 de setembro, em 
todos os domínios dos interesses 
próprios das populações das fre-

guesias, de acordo com os critérios 
e/ou orientações aprovadas pela 
Assembleia Municipal.
A Câmara deliberou, por unanimi-
dade, aprovar.
Aprovado, por unanimidade, na 
sessão da Assembleia Municipal 
realizada em 29-11-2019.
- Estabelecer e fixar, nos termos do 
nº 3 alínea b), do artº 106º, da lei 
nº 5/2004 de 10 de fevereiro a taxa 
municipal de direitos de passagem 
(TMDP) em 0,25% para o ano de 
2020.
A Câmara deliberou, por unanimi-
dade, aprovar.
Aprovado, por unanimidade, na 
sessão da Assembleia Municipal 
realizada em 29-11-2019.
- Fixar, nos termos do artº 26º da lei 
nº 73/2013 de 03 de setembro, em 
3%, a participação variável do Mu-
nicípio no IRS a liquidar em 2021, 
sobre os rendimentos dos muníci-
pes de 2020.
A Câmara deliberou, por unanimi-
dade, aprovar.
Aprovado, por unanimidade, na 
sessão da Assembleia Municipal 
realizada em 29-11-2019.

05-12-201905-12-2019

Regulamento do XXVII Encontro de 
Coros de Música de Natal.
A Câmara deliberou, por unanimi-
dade, aprovar.

19-12-201919-12-2019

Proposta de Calendário das Reu-
niões Ordinárias de Câmara para o 
ano de 2020. 
A Câmara deliberou, por unanimi-
dade, aprovar.
Regulamento do XXXV Encontro de 
Cantadores de Reis do Concelho de 
Fafe.
A Câmara deliberou, por unanimi-
dade, aprovar.

INFORMAÇÃO

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2020CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2020
9 JANEIRO9 JANEIRO 9 ABRIL9 ABRIL 9 JULHO9 JULHO 8 OUTUBRO8 OUTUBRO

23 JANEIRO23 JANEIRO 23 ABRIL23 ABRIL 23 JULHO23 JULHO 22 OUTUBRO22 OUTUBRO

6 FEVEREIRO6 FEVEREIRO 7 MAIO7 MAIO 6 AGOSTO6 AGOSTO 5 NOVEMBRO5 NOVEMBRO

20 FEVEREIRO20 FEVEREIRO 21 MAIO21 MAIO 27 AGOSTO27 AGOSTO 19 NOVEMBRO19 NOVEMBRO

12 MARÇO12 MARÇO 4 JUNHO4 JUNHO 10 SETEMBRO10 SETEMBRO 3 DEZEMBRO3 DEZEMBRO

26 MARÇO26 MARÇO 18 JUNHO18 JUNHO 24 SETEMBRO24 SETEMBRO 17 DEZEMBRO17 DEZEMBRO

cccccccccccccccccc
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