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Agrela, Serafão, Freitas, Vila Cova 7h-13h40

Monte, Queimadela, Revelhe, Vinhós 7h-13h40

Travassós, S. Vicente de Passos, Golães 7h-13h40

Estorãos, Pedraído, Várzea Cova, 
Felgueiras, Gontim, Aboim

14h-20h40

Local Horário
Periodicidade

S. Gens, Quinchães 7h-13h40

Moreira, Medelo, Ribeiros 7h-13h40

Arões S. Romão

Fornelos, Armil, Cepães, Fareja 7h-13h40

7h-13h40

Arões Sta. Cristina 7h-13h40

Regadas, Arnozela, Ardegão, Seidões 14h-20h40

Antime, Silvares S. Clemente,  
Silvares S. Martinho

14h-20h40

6ª Sáb.

Caros Fafenses,

Atravessamos momentos delicados em termos de economia. Sentimos estas dificuldades no 
seio das nossas famílias, nos esforços que fazemos e também no orçamento da Câmara 
Municipal.

Temos que reduzir custos em todas as vertentes, estamos a faze-lo conscientes das dificuldades 
que o concelho e o país atravessam, é imperativo racionalizar as mais diversas situações do 
nosso concelho.

Desde a iluminação pública, à distribuição de água e luz, aos jardins e aos serviços 
desempenhados pelos trabalhadores do município, todos temos de colaborar, pensando que 
esta situação nos trará benefícios e economia de recursos, possibilitando assim uma melhor 
aplicação dos fundos que nos restam e do orçamento da Câmara.

É neste sentido que temos vindo a constatar uma redução acentuada da produção de resíduos 
(lixo). Os serviços contratados transportam menos quantidades, fruto da crise que 
atravessamos, todas as famílias produzem menos embalagens, papel, cartão e resíduos 
urbanos.

Passeamos ao longo das nossas freguesias camiões semi vazios, consumindo gasóleo e 
percorrendo quilómetros, sem necessidade. Poluindo e desgastando-se acarretando custos 
para todas as partes.

Esta descida abrupta de resíduos levou-nos a considerar que o mais racional e que se traduz em 
benefícios diretos para o concelho e para a autarquia é reduzir a passagem destas viaturas de 
recolha nalguns locais do nosso concelho, assegurando contudo o mesmo nível e a mesma 
qualidade de limpeza.

Assim, no período de um mês, num regime experimental, passamos a informar os novos 
horários de recolha nas freguesias do nosso concelho, após o qual se fará a devida avaliação.

Agradecemos, entretanto, que nos dêem conta de eventuais ajustamentos a fazer após o 
período experimental, bem como a sua opinião sobre as alterações para os contatos da Câmara 
Municipal.
Tel: 253 700 400 | Fax: 253 700 409 | geral@cm-fafe.pt
ou para os contatos da ECOambiente, SA/ Horto Casimiro - Espaços Verdes, Lda
Tel e Fax.: 253 504 611 | e.mail:
Linha Verde 800 204 505

Ajude-nos a gastar menos!
Dê a sua colaboração para a melhoria do serviço!
Não coloque o seu lixo fora do horário!

Obrigado 

 fafe@ecoambiente.pt

Março 2012
O Presidente da Câmara

José Ribeiro


	Página 1
	Página 2

