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“Fafe tem a melhor
Escola Básica do País”
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FAFE EDITORIAL

EDUCAÇÃO - A PRIORIDADE DAS PRIORIDADES
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Centro Cultural já está criado
Presidente ofereceu flores

Acabámos de aprovar a Carta Educativa do nosso concelho,
documento orientador do sector e dos seus investimentos
para os próximos 10 anos. Muito importante, por isso.
Correspondendo a uma estratégia assumida pelo nosso
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factor estratégico do nosso desenvolvimento, temos vindo
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a qualificar todo o nosso Parque Escolar do Pré-Escolar, ao
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Executivo em 1998, dando prioridade à Educação como
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aprendizagem e ensino para os profissionais e para as
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crianças. Sabemos que só a médio/longo prazo o concelho
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retirará resultados deste trabalho, mas temos consciência
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de que é por aqui que se deve começar a preparar e
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construir o Futuro.
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Tem sido assim uma aposta ganha e um esforço grande de
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afectação de recursos para o grande investimento que tem
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sido feito.
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Pela Carta Educativa assumimos o compromisso de terminar
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esse esforço de melhoria e investimento no final deste
mandato e vamos cumprir.
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de construir uma nova Escola Secundária, de vertente
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técnico-profissional e liberte a actual Escola Carlos Teixeira
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para resolvermos o problema do 1º ciclo na cidade. Se assim
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for, e acreditamos que será, então chegaremos ao final
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deste mandato e teremos uma situação escolar única e
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exemplar, com instalações e equipamentos do melhor em
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qualquer parte do País, da Europa e do Mundo, como
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Esperamos que o Governo assuma a sua responsabilidade

recentemente disse o Sr. Secretário de Estado da Educação,
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Inaugurou da nova Escola EB1 de S. Jorge
O Secretário de Estado da Educação,

A nova escola de S. Jorge vai comportar um Jardim-de-

Valter Lemos, esteve em Fafe, para

Trata-se de uma obra criada de raiz na zona de S. Jorge e

presidir à inauguração da nova Escola

ne
e

de S. Jorge (cidade) e das obras de

w.

remodelação da Escola de Serafão.
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Remodelação da Escola de Serafão

infância público e o ensino do 1º Ciclo.
teve um custo total de 400.000 Euros. O novo
estabelecimento de ensino reúne todos os requisitos para
o ensino adequado às novas realidades e exigências
comunitárias.
“Não tenho dúvida em afirmar que se trata de um dos
melhores estabelecimentos de ensino do país”, afirmou
Valter Lemos.
Valter Lemos, também, reforçou a reivindicação do Presidente
da Câmara ao considerar a necessidade de Fafe ter um novo
estabelecimento de ensino secundário e uma escola
profissional, um dos caminhos para os novos desafios.
O Presidente da Câmara, José Ribeiro, recordou a grande
prioridade do seu mandato - a Educação.
A requalificação do Parque escolar do concelho “foi, e
continua a ser uma das grandes nossas prioridades. Criar as
melhores condições para uma óptima escolaridade esteve
sempre nos nossos horizontes.
Em Serafão, as obras foram de requalificação e custaram
aos cofres do município cerca de 150 mil Euros.

FAFE DESTAQUE
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FAFE TURISMO

| Barragem da Queimadela

NATURFAFE substitui Empresa

80.000 Euros de comparticipação da

via

Mais Turismo nas serras de
Fafe

nossa autárquica

A NATURFAFE - Prestação de Serviços de Turismo, Desporto,

Foi celebrado um protocolo de cooperação com a Associação

Cultura e Tempos Livres, foi criada com aprovação de todas

para a Promoção do Turismo das Serras de Fafe, que prevê

as bancadas e a abstenção do deputado municipal do CDS/PP,

uma contribuição autárquica de 80.000 Euros.

na Assembleia Municipal.

Como se sabe, o Município tem vindo a fazer e a apoiar um

ne
e

Municipal de Turismo, SA

conjunto de projectos e outras iniciativas de natureza turística

do sector do turismo em Fafe.

no âmbito das "Serranias de Fafe", de que do Moinho de

A proposta da Câmara foi bem aceite pelos deputados

Vento e os percursos pedestres à margem do rio Vizela são

municipais, tal como já tinha acontecido na reunião do

exemplos. Os proprietários privados preparam-se para levar a

Executivo, onde a proposta também foi aprovada por

cabo empreendimentos de turismo no espaço rural, como é

unanimidade.

o caso do Pontido, na freguesia de Queimadela.

Trata-se de uma régie cooperativa, uma organização jurídica

Na freguesia de Aboim está-se na fase final da requalificação

que mais se coaduna com os objectivos pretendidos pelo

do núcleo habitacional de Mós, onde os privados ao abrigo

executivo, em que o interesse dominante é o interesse público.

do programa Agris têm aderido na recuperação das fachadas

Com esta nova entidade, o Executivo irá dar novo impulso

dos prédios e existem outros investimentos na mesma freguesia,

ao turismo em Fafe, dotando a nova Naturfafe com as

casos do cabril e ordenha mecânica com o intuito de promoção

estruturas necessárias para um melhor trabalho e novas

do queijo de cabra, que podem potenciar o turismo na naquela

responsabilidades no âmbito do turismo, desporto, cultura e

zona do concelho.
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Está assim dado o primeiro passo para a inovação da gestão
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Reorganização do sector do
Turismo em Fafe

tempos livres.

Prestação de Serviços do Turismo, Cultura e Tempos Livres, CRL

Percursos Pedestres Crescem
em Fafe
Turismo em Fafe

O Presidente da Câmara, José Ribeiro, presidiu à

inauguração da PR 4 FAF “Trilho Verde da Marginal”, um
novo percurso, que se eleva para seis os que existem e

ne
e

estão marcados no território concelhio.

Este trilho percorre a zona envolvente da Barragem de
Queimadela, com uma distância de 3 km. Percurso pequeno
na distância, mas com muita na qualidade, o que o torna
encantador.

Recorde-se que os percursos pedestres são cada vez mais
procurados e traduzem-se numa forma de turismo em

ww
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contacto directo com a natureza.

Mapa de Percursos Pedestres

FA
FAFE TURISMO

| Nova Variante Guimarães / Fafe
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Mais um trilho inaugurado valoriza o
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| Inauguração de PR 4 - Trilho Verde da Marginal
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FAFE OBRAS

| ETAR da Queimadela

via

Concelho caminha para o pleno

O concelho de Fafe caminha para o pleno abastecimento de

abastecimento

A Águas do Ave, S.A., procedeu a obras de reabilitação em

água em alta.
todo o Sistema de Abastecimento de Água de Queimadela,
desde a captação à ETA e aos reservatórios R1 e R2.

w.
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Recorde-se que está ainda em curso a expansão da rede

Apresentação - ETAR da Queimadela
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Rede em Alta - Estação de tratamento de água
de Queimadela

adutora, a qual vai permitir o abastecimento em “alta” da
totalidade dos habitantes do concelho de Fafe.
Quando alcançar o pleno funcionamento, o Sistema de
Abastecimento de Água de Queimadela irá servir cerca de
58.700 habitantes e tratar 3 milhões de m3/ano, contribuindo
de forma decisiva para a satisfação das necessidades de água,
em quantidade e em qualidade, para consumo público no
concelho de Fafe.
O Sistema de Abastecimento de Água de Queimadela é
composto por l0 estações elevatórias, 70 km de condutas
adutoras, 24 reservatórios e 1 ETA, representando um
investimento de 8,5 milhões de euros, co-financiado em
54% pelo Fundo de Coesão da União Europeia.
Até final do mês de Junho, ficaram concluídas as obras de
abastecimento às freguesias de Revelhe, Estorãos, Fornelos,
Medelo e Vinhós.
Para o final do mês de Julho, estará “ligada” a freguesia de
Cepães.

| Av. das Forças Armadas

Empreitadas da Rede
em Baixa. 1.088.580,83 Euros
de investimento

via

Gás Natural em Fafe
Obras em Curso
A Portgás arrancou no passado mês

Estão em fase de execução as emprei-

de gás natural no concelho de Fafe.

tadas da rede de abastecimento de água

O abastecimento de gás natural a Fafe será realizado a

em “baixa” várias freguesias do concelho

ne
e

Abril, a construção da rede primária

partir de uma rede primária de distribuição, com origem na
freguesia de Urgeses (Guimarães), cuja conclusão está
prevista para o início do próximo mês de Setembro.

de Fafe, num investimento total de mais
de um milhão e 88 mil euros.

Com um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros
em 2006, a rede terá uma extensão de mais de 13

Trata-se de um dos maiores investimentos efectuados no

quilómetros e atravessará três freguesias do concelho de

concelho que irá colocar o território concelhio com um

Guimarães (Urgeses, Costa e Infantas) e quatro freguesias

abastecimento de água pleno e em quantidade qualidade.

do concelho de Fafe (Arões S. Romão, Santa Cristina, Golães

w.

e Fafe).

Entretanto, a construção da rede secundária já foi iniciada

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

em Fevereiro e tem conclusão prevista para Dezembro
Estorãos e Fornelos: 106.137,95 Euros

Esta primeira fase de instalação da rede de distribuição de

Fornelos, Paços e Golães: 11.991,40 Euros

gás natural destina-se a alimentar perto de 12 indústrias,

Moreira do Rei, Várzea Cova, Fafe, Arões St.ª Cristina e

ww

próximo.

que representam um consumo total superior a 13 milhões

FAFE OBRAS
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| Sessão solene do início das obras de abastecimento de gás

Arões S. Romão: 108.200,00 Euros

de m3/ano, das quais seis são têxteis de grande consumo.

Regadas: 114.437,60 Euros

Também está prevista a alimentação a clientes dos sectores

Medelo e Regadas: 108.100,01 Euros

doméstico e terciário, com um potencial estimado em 2,5

Serafão: 104.175,15 Euros

milhões de m3/ano.

Revelhe, Vila Cova e Vinhós: 110.379,70 Euros
Arões S. Romão, Cepães, Silvares S. Martinho e Pedraído:
109.805,77 Euros
Travassós e Vinhós: 108.402,30 Euros
Arões Stª. Cristina: 107.051,22 Euros

7

PD
F.
co
m

FAFE AMBIENTE

| Lixotexa

via

Simulação para entrada de notícia. A Portgás arrancou no passado mês Abril,
a construção da rede primária de gás natural no concelho de Fafe.

w.
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A Câmara Municipal e a SERURB desenvolveram, junto dos
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Lixoteca Itinerante
Percorreu escolas do 1º Ciclo de Fafe

estabelecimentos de ensino do concelho, campanhas
formativas e de sensibilização no âmbito do Programa de
Educação Ambiental, colaborando com o corpo docente
na abordagem a esta temática, que pretende fomentar nos
alunos comportamentos cívicos e lúdicos.
A unidade móvel de sensibilização percorreu os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do município de Fafe.
Recorrendo a suportes de multimédia, esta “Misteriosa
Viagem à Lixolândia” tem a duração de cerca de 60 minutos,
e remete para aprendizagens específicas relacionadas com
a caracterização da problemática dos Resíduos Sólidos
Urbanos, sua evolução e com a apresentação das diversas
soluções na perspectiva da gestão partilhada de
responsabilidades.
Aproveitando esta campanha, o município distribuiu
pequenos eco-pontos pelos estabelecimentos do 1º Ciclo,
tendo um objectivo pedagógico de educação e sensibilização
ambiental.

Interior da Lixoteca

Entrega de Ecopontos às Escolas do 1º Ciclo

FAFE AMBIENTE
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| Veículos de vigilância florestal

Vigilância Florestal nas matas
do nosso Concelho

via

Recolha de lixo em espaços
rurais

Câmara redobra vigilância

A Câmara renovou o protocolo com a Cofafe-Ambiente

No âmbito do combate aos fogos florestais, a Autarquia

para a recolha bissemanal dos resíduos sólidos urbanos

tem no terreno uma equipa de 15 homens em constante

existentes em todas as freguesias do concelho, nas áreas

vigilância, que “cobre” todo o território concelhio.

não abrangidas pela recolha da SERURB, tal com vem

Desde o início do mês de Junho e até ao final de Setembro

acontecendo em anos anteriores.

estarão no terreno duas equipas de 3 homens que fazem

ne
e

Câmara assina protocolo com a Cofafe

O valor do protocolo é de 221.000 Euros a pagar pela

a vigilância em veículo todo-o-terreno, para além de quatro

autarquia à Cofafe pelos serviços prestados.

homens que percorrem o concelho em motorizadas

ARCO e Câmara Municipal de
Fafe

equipadas para o efeito.
A autarquia lançou a campanha “Fafe Sem Fogos Depende
Si”, que pretende sensibilizar os fafenses para o problema
dos fogos florestais.

w.

Recuperam ruínas arqueológicas do
Castro de Santo Ovídio
Esta primeira intervenção constituiu numa acção de limpeza

ww

para a eliminação da vegetação que cobria as ruínas, numa
iniciativa da Associação Recreativa e Cultural de Santo
Ovídio (ARCO) e o apoio da Câmara Municipal de Fafe.
Os trabalhos foram dirigidos por técnicos do Município,
da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho e
do Museu D. Diogo de Sousa em Braga.
O Município de Fafe irá instalar uma estrutura de apoio
junto às ruínas, visando à criação de um centro interpretativo
do Castro, vocacionado sobretudo para as escolas, que
terão oportunidade de visitar o Castro de Santo Ovídio já
no início do próximo ano lectivo.

Trabalhos de recuperação do Castro de St.º Ovídio
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FAFE SEGURANÇA E SAÚDE

| Acção de Formação em Manuseamento de Extintores
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Acção de Formação em
Primeiros Socorros

Numa acção promovida pelo Gabinete

Acção na Escola EB 2,3 de Silvares

de Higiene e Segurança no Trabalho,

Numa acção promovida pelo Gabinete de Higiene e Segurança

da autarquia Municipal de Fafe, foi

ne
e

efectuada uma acção de formação

sobre manuseamento de extintores e

no Trabalho, decorreu uma acção de formação em primeiros
socorros em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa.
Tratou-se de uma acção de sensibilização junto dos
Agrupamentos Escolares direccionada para professores, auxiliares
de educação e funcionários.

destinada a funcionários e professores
das escolas do 1º Ciclo do Concelho.
As aulas foram divididas em duas componentes (teóricas e
práticas) e foram orientadas pelo Comandante dos Bombeiros

w.

Voluntários de Fafe, Basílio Faria.

Sistemas de Gestão
de Segurança e Saúde
no Trabalho

A iniciativa insere-se num conjunto de acções estabelecidas
no Protocolo de Cooperação e Parceria com o Instituto de
Segurança e Higiene no Trabalho, Agrupamentos de Escolas,
Câmara Municipal e Centro de Saúde de Fafe.
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Acção de Formação em
Manuseamento de extintores

| Formação em Primeiros Socorros

Câmara de Fafe na “Linha da Frente”
Foi apresentado, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o
Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, elaborado
pela “Tecnoforma SA”, para o Município de Fafe.
A Câmara assume um papel de pioneirismo nesta área, por
ser um dos primeiros órgãos da Administração Pública em
Portugal a encetar um processo de implementação do sistema
OHSAS (Occupational Health and Safety Management System)
18001, que permite estruturar toda a gestão da saúde, higiene
e segurança no trabalho.

via

Concurso “ABC com Segurança”
Estão encontrados os vencedores

Estão encontrados os vencedores do concurso “ABC, com Segurança”, promovido
pela autarquia, em parceria com o Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde
do Trabalho (ISHST), dirigido aos alunos das escolas do1.º Ciclo e Jardins-de-

ne
e

infância públicos do concelho.

Na categoria 1 - Jardins-de-infância, o 1º lugar foi atribuído ao

Cada um dos quatro vencedores recebeu um prémio monetário

Jardim-de-infância de Outeiro Mau e o 2º lugar ao Jardim-de-

de 100 Euros.

infância de Vilar.

O Júri foi composto pelos Agrupamentos.

Na categoria 2 - 1º Ciclo, o 1º lugar foi atribuído à EB1 de Santo

Os trabalhos estiveram expostos na Galeria Municipal.

ww
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Ovídio e o 2º lugar à EB1 de Marinhão.

1º lugar Categoria 2 - EB1 Santo Ovídio

FAFE SEGURANÇA E SAÚDE
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| 1º lugar Categoria 1 - Outeiro Mau
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FAFE EDUCAÇÃO

| Nova Variante Guimarães / Fafe

| Nova Variante Guimarães / Fafe

EB 2,3 de Silvares - Escola
Básica Integrada

via

Festa da Criança
com 3 500 Participantes
Como tem sido habitual nos últimos

Em funcionamento no

anos, a Autarquia levou a efeito no dia

ano lectivo 2996/2007

1 de Junho a comemoração do Dia

Estão em fase adiantada as obras de requalificação da Escola

ne
e

Mundial da Criança, para mais de 3

500 crianças provenientes de 66 escolas
do ensino básico, jardins-de-infância e
centros de actividades de tempos livres.
O evento teve lugar no Pavilhão Multiusos, e incluiu a
participação de palhaços e a actuação de um grupo musical

w.

(“Alecrim”), que interpretou variadas músicas do agrado dos
mais novos, que cantaram e dançaram empolgados.
A Autarquia, como de costume, forneceu às crianças um
lanche, constituído por um bolo e um sumo, além de água

ww

e balões.

Obras na Escola de Silvares

EB 2,3 de Silvares, para que a sua tipologia comporte uma
Escola Básica Integrada com Jardim-de-infância.
Daqui resultará a suspensão das duas Escolas Básicas do 1º
Ciclo e dos dois Jardins-de-Infância da freguesia de Silvares S.
Martinho, assim como das Escolas das freguesias de Ardegão
e Arnozela, cujos alunos passarão para Silvares S. Martinho.
Está a ser construído um edifício de raiz, requalificando o actual
espaço da EB 2,3 de Silvares, cujo custo da empreitada é de
341.982,99 Euros e estará em pleno funcionamento no ano
lectivo de 2006/2007.

FAFE EDUCAÇÃO
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| Dia Mundial da Criança 2006
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FAFE EDUCAÇÃO

| Carnaval nas Escolas

Exposição de Máscaras

Entre finais de Fevereiro e início de Março, esteve patente na
Casa Municipal de Cultura uma exposição de máscaras executadas
por alunos de 22 jardins-de-infância, escolas do ensino básico

ne
e

via

Mais uma vez o Pelouro da Cultura
organizou o desfile de Carnaval dos
mais pequenos, em 24 de Fevereiro, o
qual contou com a participação de mais
de 2 300 crianças de dezenas de estabelecimentos de ensino.
Trata-se de uma iniciativa que tem já alguns anos de vigência,
visando manter viva a tradição carnavalesca e proporcionando
aos alunos das escolas do concelho (jardins-de-infância e do
1º Ciclo) um dia diferente, onde as fantasias se misturam com

w.

a alegria e a irreverência da infância.
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Escolas em Desfile de Carnaval
pelas Ruas da Ridade

e centros de actividades de tempos livres do concelho.
O evento inseriu-se no quadro de actividades dos estabelecimentos
de ensino e na colaboração que prestam ao longo do ano.

Ocupação dos Tempos Livres
Programa arrancou oficialmente
O Programa de Ocupação dos Tempos Livres (OTL) 2006 do
Distrito de Braga, arrancou em Fafe, numa cerimónia oficial
onde esteve presente o delegado regional do IPJ, Pompeu
Miguel Martins, o presidente da câmara, José Ribeiro e o
vereador Antero Barbosa Fernandes, e muitos jovens que irão
participar no Programa.
No Distrito de Braga são cerca de 2.000 (200 fafenses) jovens
que irão trabalhar em várias instituições.
O OTL prolonga-se até final do mês de Agosto.

Exposição de Máscaras

Jovens da OTL

Carta Educativa do Concelho
de Fafe

via

Aprovada pelos órgãos autárquicos
O Conselho Municipal de Educação aprovou a Carta Educativa

AS ACÇÕES PREVISTAS NA CARTA EDUCATIVA

para o Concelho de Fafe, cujos objectivos estratégicos são:

SÃO AS SEGUINTES:

promover o desenvolvimento local através de uma melhor

educação/formação dos cidadãos; ajustar as infra-estruturas
escolares às necessidades locais; dignificar as condições de

ne
e

ensino-aprendizagem; generalizar a Educação Pré-escolar a

todo o concelho; combater o abandono escolar na escolaridade
básica, as saídas antecipadas e o abandono precoce; valorizar
a formação tecnológica e profissional na escola pública;
promover a formação ao longo da vida; promover a educação

2006/2007
Nº3 - Construção da EB1/JI de S. Jorge
Nº4 - Escola Básica Integrada de Silvares
Nº 8 - 1º Ciclo de Agrela para Serafão
Nº 13 - EB1 de Campo (mais uma sala) - integração de Ruivães
Nº 15 - EB1 JI de Ferreiros - ampliação

para a cidadania, pelo desenvolvimento de estratégias
2007/2008

como forma de exercício do poder democrático.

Nº 1 - Nova Escola Secundária

ww

w.

participativas, de igualdade e justiça, que garantam o diálogo

Nº 2 - Reconversão da EB 2,3 Prof. Carlos Teixeira
Nº 5 - Escola Básica Integrada de Revelhe
Nº 6 - Pré-escolar de Fafe na Matriz
Nº 7 Pré-escolar e 1º Ciclo de Antime - ampliação
Nº10 - EB1 e JI da Serrinha - mais uma sala para o Pré e mais
uma sala para o 1º Ciclo
2008/2009
EB1/JI de Fornelos - nova escola
EB1 de Lugar Novo - Regadas - concentração
EB1 de Vilar - Travassós - ampliação
Foto: Carta Educativa

FAFE EDUCAÇÃO
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| Nova Variante Guimarães / Fafe
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| Medalhados

via
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Após o hastear da bandeira no edifício dos Paços do Concelho

Tal como tem sido hábito, a Câmara

Assembleia Municipal, Laurentino Dias e dos representantes

de Fafe comemorou o 25 de Abril,

assim como a do Presidente da Câmara, José Ribeiro. Na mesma

w.

Sessão Solene nos Paços do
Concelho

com uma cerimónia no Salão Nobre

ww

dos Paços do Concelho.

com o desfile da Fanfarra do Agrupamento de Fornelos do
Corpo Nacional de Escutas, seguindo-se a sessão solene evocativa
da efeméride que incluiu as intervenções do Presidente da
dos partidos políticos representados na Assembleia Municipal,
onda, de salientar ainda a intervenção do representante da
Associação 25 de Abril, Major piloto aviador João Moutinho.
Finalmente, decorreu a entrega de vários galardões a diferentes
individualidades e instituições, designadamente, o Prémio Dr.
Maximino de Matos à recém-licenciada em medicina Joana
Maria Marinho Magalhães e as Medalhas de Prata de Mérito
Concelhio à Cooperativa dos Produtores Agrícolas de Fafe e
a Ilídio Ferreira da Costa, director artístico e maestro da Sociedade
Filarmónica Fafense - Banda de Revelhe desde 1981.
O período de atribuição de distinções culminou com a entrega
de placas e emblemas a três dezenas de funcionários municipais
que completaram 15, 20 e 25 anos de serviço ininterrupto à
Autarquia.

À semelhança do que vem fazendo desde há mais de duas décadas, a Câmara comemorou o 32º aniversário do 25 de Abril
com um conjunto de manifestações que começaram no dia 22 e incluíram a distinção a diversas personalidades e a inauguração

ww

w.

de vários melhoramentos pelo concelho.

Presidente da Assembleia
Municipal de Fafe - Dr. Laurentino Dias

FAFE COMEMORAÇÕES
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Câmara de Fafe Comemorou Festivamente o Dia 25 de Abril
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| Secção Solena com o Presidente de Câmara

Arranjo Exteriores da Igreja
de Gontim

No dia 22 (de que mês) , foram inaugurados os balneários

No dia 23 de Abril, foram inaugurados os arranjos exteriores

do Campo de Jogos de Serafão, uma infra-estrutura de apoio

da Igreja de Gontim, comparticipados pela autarquia.

que em muito vai facilitar o desenvolvimento desportivo há

Trata-se de uma obra que requalificou toda a zona exterior

muito desejado, completando o complexo desportivo, que

envolvente à Igreja, para a qual a Câmara disponibilizou cerca

já tem iluminação e as medidas de recinto de jogos para

de 85.000 Euros.

provas oficiais. NA altura, deu-se início ao XX Torneio de

Este investimento é, seguramente, o de maior vulto efectuado

Futebol Juvenil de Fafe.

naquela freguesia nos últimos anos e que há muito era

w.

ne
e

via

Inauguração dos Balneários
do Campo da Chafarica, em
Serafão

ww
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| Inauguração em Gotim

esperado pelos paroquianos e pela Junta de Freguesia.

VI Assembleia de Jovens
Munícipes

via

Jovens levaram preocupações ao
Salão Nobre

No dia 24 de Abril, realizou-se a tradicional Assembleia dos

Jovens Munícipes, que já vai na sua 6ª edição, com a presença

ne
e

de cerca de oito dezenas de jovens das várias escolas do
concelho.

Presidida pelo deputado municipal Pompeu Miguel Martins,
a mesa foi composta por mais seis jovens escolhidos pelos
vários agrupamentos de escolas presentes.

Em representação da Câmara, estiveram presentes o Presidente
da Câmara, José Ribeiro e o Vereador da Cultura, Educação,
Desporto e Juventude, Antero Barbosa Fernandes.
A sessão abriu com uma explicação do “Presidente da Mesa”

w.

sobre o funcionamento da Assembleia Municipal, as suas
regras e o seu regimento.

No período “Antes da Ordem do Dia”, foram declamados
poemas e lidos textos sobre a temática “25 de Abril e da
Liberdade”, por alunos de algumas escolas presentes.

ww

Seguiu-se o período de inscrições para intervenções.
Os jovens questionaram o executivo municipal, sobre os mais
variados assuntos. Urbanismo, Ambiente, Educação, Saúde,
Cultura e Desporto, foram os temas mais abordados que
foram respondidos.

FAFE COMEMORAÇÕES
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| Joel Xavier em actuação no Estúdio Fénix

via

Joel Xavier Encantou os
Fafenses

Os livros Voltaram à Rua

Considerado um dos cinco melhores

O centro da cidade voltou ser palco, entre 27 de Maio e 4

guitarristas do mundo, Joel Xavier efe-

de Junho, de mais uma edição da Festa do Livro, em simultâneo
com a exposição das actividades das escolas do concelho. A
presença das escritoras Sandra Guimarães e Rosário Alçada

ne
e

Araújo, bem como do jornalista João Malheiro, para o

lançamento das suas obras literárias, foram os momentos
fortes deste certame, que incluiu ainda animação de rua,
leitura de poesia, cinema e diversos espectáculos musicais.
Nas manhãs de 29 e 30 de Maio, os agrupamentos, escolas
e jardins-de-infância asseguraram espaços de animação
infantil, com canções, danças, pequenas peças teatrais e
outros números do agrado dos mais pequenos.

w.

Cerca de duas dezenas de pavilhões estiveram à disposição
dos leitores, com obras de 30 das principais editoras
portuguesas, a que se juntaram as edições da Autarquia e
dos autores locais, a preços mais aliciantes.
A organização do evento foi, como sempre, da
responsabilidade do Pelouro da Cultura da Câmara, com a

ww
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Festa do Livro
Expoeduca 2006
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| Festa do Livro - ExpoEduca - 2006

colaboração do Núcleo de Artes e Letras de Fafe e dos
agrupamentos e escolas do concelho.

Alunos do 1º Ciclo particparam na Festa do Livro

ctuou um espectacular concerto musical,
no Estúdio Fénix, na noite de 28 de Abril,
acompanhado pelo contrabaixista
brasileiro Gustavo Roriz.

Com trinta e dois anos e sete discos editados, o jovem músico
de renome mundial encantou o muito público que a ele teve
o privilégio de assistir e quase lotou o Estúdio Fénix, com a
mestria da sua execução e o seu insofismável virtuosismo.
Ao longo de mais de uma hora interpretou vários temas dos
seus diversos discos, que empolgaram a assistência, num
espectáculo simplesmente memorável!

FAFE CULTURA
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| Morgado de Fafe

| 19ª Mostra de Artes Plásticas

Exposições Temporárias na
Galeria Municipal

via

Um Semestre
Semeado de Teatro

Ao longo destes meses, foram várias

ano, foram diversos os espectáculos de

as exposições temporárias realizadas

teatro promovidos pela autarquia e que

na Galeria Municipal de Fafe.

registaram consideráveis assistências,

Desde logo, a 19ª Mostra de Artes Plásticas de Fafe, para

ne
e

Ao longo dos primeiros seis meses deste

porque Fafe tem um público amante

artistas naturais ou residentes no concelho, entre 13 de
Janeiro e 11 de Fevereiro e que integrou mais de seis dezenas
de obras de 40 artistas, sendo muito visitada.

Assim, cronologicamente, de realçar que, em 11 de Fevereiro,

Colectiva de Artes Plásticas e Decorativas sob o lema “Um

foi apresentada a peça "Linho de Cuco", uma co-produção

outro sentido…”, e que incluiu trabalhos de Beatriz Torres

de “A Capoeira" - Companhia de Teatro de Barcelos e da

Marques, Rosa Maria Oliveira, Maria Ernestina Rocha, Maria

Nova Comédia Bracarense.

Fernanda Gonçalves, Maria de Lourdes Cavaleiro, Cidália Alves

A Companhia de Teatro Sá da Bandeira apresentou depois,

Carvalho, Maria de Fátima Ribeiro e Maria Elisabete Costa.

em 3 de Março, a popular revista “Toma Zé que já

Entretanto, de 9 a 24 de Junho, destacou-se uma magnífica

almoçaste”, com o habitual êxito.

exposição de pintura de Victor Silva Barros, seguindo-se,

Ainda em Março tiveram lugar mais dois espectáculos,

entre 30 de Junho e 15 de Julho, a exposição de Fernanda

ambos pela Companhia de Teatro de Braga e financiados

Aguiar sob a designação “A Voz da Natureza”.

w.

da chamada “arte de Talma”.

ww

pelo Governo Civil de Braga. No dia 17, foi apresentada a
peça “Doroteia”, de Nélson Rodrigues e no dia 31 “A Morte
de Judas”, de Paul Claudel.
Entretanto, em 19 de Maio, a Jangada teatro representou
“O Morgado de Fafe em Lisboa”, em mais uma versão da
conhecida comédia de Camilo Castelo Branco.
Finalmente, o Teatro de Ensaio Raul Brandão apresentou, em
24 de Junho, a peça “Fernão, Mentes?”, de Hélder Costa.
Peça de Fernão Mendes

Entre 16 de Março e 1 de Abril, esteve patente uma exposição

21

| Recuperação das Ruínas Arqueológicas

ARCO e Câmara
Municipal de Fafe

A Orquestra do Norte realizou este ano três concertos para o

Recuperam ruínas arqueológicas do

via

Orquestra do Norte Realizou
Três Concertos Autárquicos

público em geral, no âmbito do protocolo estabelecido com
a Câmara Municipal.

O primeiro espectáculo teve lugar em 8 de Abril, na Igreja

Castro de Santo Ovídio

Paroquial de Antime e contou com a colaboração do Coral de

Esta primeira intervenção constituiu numa acção de limpeza

Antime. Seguiram-se concertos nos dias 11 de Maio e 29 de

para a eliminação da vegetação que cobria as ruínas, numa

Junho, ambos no Pavilhão Multiusos.

iniciativa da Associação Recreativa e Cultural de Santo Ovídio
(ARCO) e o apoio da Câmara Municipal de Fafe.

pedagógicos que contemplaram cerca de 2 500 alunos das

Os trabalhos foram dirigidos por técnicos do Município, da

escolas do 1º ciclo da cidade e das EB2,3 Prof. Carlos Teixeira

Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho e do Museu

e Montelongo.

D. Diogo de Sousa em Braga.

Em Outubro e Dezembro, realizam-se os restantes dois concertos

O Município de Fafe irá instalar uma estrutura de apoio junto

previstos para o ano em curso.

às ruínas, visando à criação de um centro interpretativo do

ne
e

Entretanto, em 24 de Março realizaram-se dois concertos

w.

Comemorado Dia
Internacional dos Museus

A Autarquia associou-se à comemoração do Dia Internacional
dos Museus, em dia 18 de Maio, com o lançamento na Casa
da Cultura da obra “Museus, Património e Identidade.
“Ritualidade, Educação, Conservação, Pesquisa”, Exposição,

ww
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| Orquestra do Norte - Pavilhão Multiusos

do jovem antropólogo e professor universitário fafense Fernando
Magalhães.
Fernando Magalhães nasceu em Fafe em 1972. Licenciou-se
em Antropologia na Universidade de Coimbra, em 1997. Em
2001 obteve o grau de Mestre em Antropologia pela Universidade do Minho. Frequenta actualmente o Doutoramento em
Antropologia, no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa. É docente na Escola Superior de Educação e na
Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria.

Castro, vocacionado sobretudo para as escolas, que terão
oportunidade de visitar o Castro de Santo Ovídio já no início
do próximo ano lectivo.
Dia Internacional dos Museus

FAFE CULTURA
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| Jornadas de História Local

| Prémio Historia Local

Jornadas de História Local
Versaram Educação

* Paulo Gonzo actua a 10 de Agosto

via

No dia 10 de Março, realizaram-se as VI Jornadas de História

Animação de Verão 2006:
Música e Cinema ao Ar Livre

Local, dirigidas à população docente dos estabelecimentos de
ensino do concelho, aos seus diferentes níveis, aos estudiosos,

historiadores e público em geral e que tiveram a participação

Paulo Gonzo e Filipe Neves (ex-Xanadu) são cabeças de cartaz
do tradicional programa de animação de Verão promovido

fundamentalmente em torno da temática “Poder Local,

pela Autarquia e que se desenrola entre 15 de Julho e o final

Educação e Territórios Educativos: História e Prospectiva”, numa

de Agosto, basicamente na Arcada.

altura em que aquelas matérias estão na ordem do dia. Deram

A animação de Verão é constituída este ano por oito espectáculos

o seu contributo à discussão do tema reputados investigadores

musicais, ao fim de semana e seis sessões de cinema ao ar livre,

das universidades do Minho, Lisboa e Évora, além de

às quartas-feiras.

investigadores locais.

O programa abre com o conhecido cantor Filipe Neves, em 15

ne
e

de mais de uma centena de pessoas. Esta edição centrou-se

No decorrer das Jornadas, foi apresentado o número 12 da

de Julho, e tem como ponto alto a actuação de Paulo Gonzo

revista cultural Dom Fafes, registando-se ainda a entrega do

no dia 10 de Agosto, por altura da chegada a Fafe da Volta a

Prémio de História Local - Câmara Municipal de Fafe (6ª edição)

Portugal em Bicicleta. O último espectáculo é com o grupo

ao jovem historiador Daniel Bastos, pelo seu trabalho “As

Pedra D'Água.

w.

Eleições Presidenciais no Estado Autoritário Português. Processos
e actores políticos: o exemplo de Fafe”.

9º Encontro de Emigrantes
a 11 de Agosto

O programa musical é o seguinte:

HORA

ARTISTA | GRUPO | EVENTO

15 | 07

21h30

Filipe Neves

21 | 07

21h30

Cantar Portugal (Grupo Nun'Álvares)

fafenses espalhados pelo mundo. O evento tem lugar no Jardim

29 | 07

21h30

Festival Folclórico Fafe 2006

do Calvário (em caso de mau tempo, será no Pavilhão Multiusos),

05 | 08

21h30

Onda Curta

10 | 08

21h30

Paulo Gonzo

11 | 08

21h30

Trevo Alegre - Música Popular Portuguesa

19 | 08

21h30

Festival de Rock Local

26 | 08

21h30

Grupo Musical Pedra D'Água

ww

DIA

Pelo 9 ano consecutivo, vai realizar-se o encontro de emigrantes

no dia 11 de Agosto, com a concentração a ocorrer pelas
19h00, seguindo-se o jantar convívio uma hora depois.
Pelas 22h00, tem lugar um espectáculo musical na Arcada,
com a participação do grupo de música tradicional portuguesa
Trevo Alegre.
As inscrições decorrem até ao dia 20 de Julho.
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| Joel Xavier em actuação no Estúdio Fénix

Dia Internacional da Mulher
em Fafe

O Serviço Social do Município assinalou esta data (22 de

À semelhança de anos transactos o Município, através do

Fevereiro) através de uma campanha de sensibilização à

Serviço Social, comemorou o Dia Internacional da Mulher, em

comunidade em geral, na área da violência doméstica.

8 de Março. Assim, reuniram-se no Salão Nobre da Câmara

Promoveu-se uma campanha de rua com o objectivo de

Municipal cerca de meia centena de mulheres funcionárias

informar a população em geral sobre a problemática, estimular

do Município e representantes de algumas Instituições do

a denúncia e informar sobre o que o Serviço Social tem ao

Concelho.

via

Comemorações do Dia
Europeu da Vítima de Crime

no sector.

ne
e

dispor nesta área, bem como outras entidades que trabalhar

w.

Acção de Formação
“Alterações do
Desenvolvimento da Criança
em Idade Pré-Escolar”

Violência Doméstica
Foi efectuada uma sessão de esclarecimento no passado dia
28 de Abril, pelas técnicas do Serviço Social do Município,
aos alunos do Curso de Apoio Familiar e à Comunidade e
de Costura, inserida no Tema de Vida “Igualdade de
Oportunidades”, que decorre em Fafe, no âmbito da Acção
Tipo 3.3.1.1. Qualificação Profissional com Progressão Escolar
do Programa Operacional da Região Norte.

Teve lugar no Auditório do Lar D. Alzira Oliveira Sampaio, no

A acção decorreu nas instalações da Ultraforma, com a

dia 6 de Abril, uma acção de formação subordinada ao tema

duração de uma manhã, e abrangeu 27 formandos.

“Alterações do Desenvolvimento da Criança em Idade PréEscolar”, com o objectivo de dar a conhecer quais as
competências cognitivas, verbais e motoras que é suposto

ww
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| Dia Europeu da Vítima Contra o Crime

uma criança apresentar em determinada etapa do
desenvolvimento, visando um despiste atempado de eventuais
alterações do desenvolvimento.
Neste caso, a formação incidiu sobre crianças dos 0 aos 3
anos, e destinou-se a educadores de infância, profissionais
da área da intervenção precoce, auxiliares de acção educativa,
pais e outros profissionais com interesse nesta área, tendo
estando presentes 60 pessoas.

Secção de esclarecimento sobre violência doméstica

PD
F.
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m

Junho, aulas de informática destinadas à população idosa.

colónias de férias para os idosos do concelho tendo sido

O grupo, composto por 14 idosos, esteve permanentemente

contemplados até ao momento cerca de 130 idosos. As

acompanhado por um monitor, que tinha por objectivo

colónias decorram na Colónia da Barra, João Paulo II, Apúlia

ensinar e auxiliar nas dificuldades que iam surgindo no

e Arvore.

FAFE ACÇÃO SOCIAL

Decorreram, no Espaço Internet, no período de Março a

| Morgado de Fafe

| 19ª Mostra de Artes Plásticas

Colónias de Férias

Como o habitual, o Município de Fafe tem vindo a promover

via

Informática Sénior ao Acesso
de Todos

decorrer da actividade.

Esta actividade conta já com o segundo ano de realização

ne
e

e, dado o seu sucesso, é garantida a sua repetição no futuro.

Carnaval dos Idosos

Transportes Ambulatórios
O Município de Fafe, desde Setembro de 2001, tem garantido
à população mais carenciada do concelho apoio ao nível de
transportes para as deslocações às consultas médicas, cujos
custos não se encontram abrangidos pelo sistema de saúde

semelhança dos anos transactos. Participaram nesta actividade

vigente. Este serviço de transporte é efectuado através de

idosos provenientes das diversas instituições do Concelho e

um protocolo celebrado entre o Município e a Cruz Vermelha,

outros não institucionalizados. Todos tiveram oportunidade

Núcleo de Fafe e Núcleo de Serafão. Desde o início deste

w.

No dia 24 de Fevereiro realizou-se o Baile de Carnaval, à

de conviver e confraternizar alegremente.

protocolo, efectuaram-se cerca de 5000 transportes, no que

Houve ainda a oportunidade de participar num baile de

se despenderam 83 759,23¤

máscaras, que contou com a presença de 35 concorrentes.
De entre estes, foram eleitos os três melhores mascarados,

ww

sendo reconhecido o seu mérito com a entrega de prémios.

Peça de Fernão Mendes
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| Dia Europeu da Vítima Contra o Crime

Acção de formação
“A Hiperactividade”

Programa de Luta Contra a
Pobreza de Fafe
Desde há alguns anos que se sentiu

via

Foi realizada no passado dia 2 de Junho uma acção de

formação sobre “A Hiperactividade”, organizada pelo Grupo

a necessidade de encontrar soluções

de Trabalho Concelhio para a Deficiência.

Destinada a professores, educadores de infância, auxiliares

de acção educativa, pais e outros técnicos interessados na

temática, estiveram presentes 73 participantes ao longo da
tarde.

ne
e

A formação esteve a cargo do Prof. Doutor João Lopes,

Psicólogo, Doutorado em Psicologia da Educação e Professor
Associado no Departamento de Psicologia da Universidade
do Minho, que, com uma comunicação agradável e bem
estruturada, falou a professores e outros profissionais da
educação sobre um tema que está cada vez mais em voga
na sociedade portuguesa.

no âmbito da habitação, sem contudo
desenraizar as pessoas do seu meio
ambiente.

Este programa pretendeu ir ao encontro de famílias sem o
mínimo de condições de habitabilidade e sem recursos
económicos que lhes possibilitassem fazer obras de
recuperação.
Recorde-se que desde a sua fase de implementação, ou seja,
desde 2000 até 2006, altura em que terminou, foram feitas

w.

Transportes Ambulatórios

obras de reparação em cerca de 33 habitações distribuídas
pelo concelho.
No final do mês de Abril ficou concluída a última habitação

O Município de Fafe, desde Setembro de 2001, tem garantido
à população mais carenciada do concelho apoio ao nível de
transportes para as deslocações às consultas médicas, cujos
custos não se encontram abrangidos pelo sistema de saúde

ww
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| Joel Xavier em actuação no Estúdio Fénix

vigente. Este serviço de transporte é efectuado através de
um protocolo celebrado entre o Município e a Cruz Vermelha,
Núcleo de Fafe e Núcleo de Serafão. Desde o início deste
protocolo, efectuaram-se cerca de 5000 transportes, no que
se despenderam 83 759,23.¤

Simulada

em curso, desta vez na freguesia de Travassós.

| Colónia de Férias

Dia Internacional da Família
O Dia 15 de Maio é o Dia Internacional da Família. O Município
de Fafe, através do Serviço Social e à semelhança de anos

Colónias de Férias

Como o habitual, o Município de Fafe tem vindo a promover

colónias de férias para os idosos do concelho tendo sido contemplados até ao momento cerca de 130 idosos. As colónias decor-

via

anteriores assinalou este dia com a colaboração das escolas
EB1 do Concelho. Realizou-se uma exposição de trabalhos

diversos: texto literário (poesia, prosa, etc…), desenho, pintura,
trabalhos manuais, subordinado ao tema “A Importância da

ram na Colónia da Barra, João Paulo II, Apúlia e Arvore.

Programa “Ser Solidário”

Família na Prevenção da Violência Doméstica”.

Terminou mais um período com

Terminou mais um programa “Ser Solidário”, desenvolvido

Numa acção conjunta do Município de Fafe e da Universidade

pela autarquia, com o intuito de ocupar os jovens do concelho

Fernando Pessoa, realizou-se de 27 de Março a 18 de Maio

com actividades de carácter ocupacional e didáctico,

um rastreio no âmbito de um projecto de Saúde Oral e Pública,

direccionadas aos jovens estudantes que tenham concluído o

com as seguintes valências: análises clínicas ao colesterol e

12º ano e concorrido ao ensino superior sem que tenham

diabetes; enfermagem (controlo de tensão arterial); medicina

conseguido entrar e para todos os estudantes que, apesar de

dentária (higiene oral) e terapia da Fala.

ainda não terem concluído o 12º ano de escolaridade, se

ne
e

Rastreio no Âmbito da
Saúde Pública e Oral

balanço positivo

encontrem matriculados para a sua conclusão, não podendo

com a presença das entidades envolvidas, do Reitor da Univer-

o número de disciplinas em atraso ser superior a três.

sidade Fernando Pessoa e do Presidente do Município.

Teve inicio em Novembro de 2005, tendo terminado no final

w.

A sessão de encerramento no Salão Nobre da Câmara contou
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| Dia Internacional da Família

de Maio de 2006 e abrangeu cerca de 80 jovens repartidos
pelas instituições do concelho que colaboraram com a autarquia.
A Câmara disponibilizou 66.428,54 Euros, mais 413,74 Euros
para custear os seguros para todos os jovens.
Cada jovem recebeu uma mensalidade de 195,62 Euros durante
os oito meses que durou o programa.
Este programa existe desde 2001/2002, tendo já abrangido
mais de 300 jovens do concelho, os quais demonstraram grande
satisfação tanto a nível pessoal como profissional.
O programa deste ano (2005/2006) terminou com um jantar
de confraternização, onde o Presidente da Câmara, Dr. José
Ribeiro, entregou um diploma de participação aos jovens.
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| Laurentino Dias

Secretário de Estado do
Desporto em Fafe

Pardelhas e Cepanense foram os

Protocolo entre a Movijovem e a

Vencedores

via

XX Torneio de Futebol Juvenil
Fafe 2006

Federação Portuguesa de Andebol
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) e a Movijovem

(escalão A) e a Sociedade de Recreio Cepanense (escalão B)

assinaram um protocolo de cooperação no Pavilhão Municipal

foram os vencedores do XX Torneio de Futebol Juvenil Fafe

de Fafe, durante a fase final do Torneio Nacional de Selecções

2006, organizado pela Câmara Municipal, e que se desenrolou

de Iniciados Masculinos, no passado dia 30 de Junho.

entre 22 de Abril e 10 de Junho.

Na assinatura do protocolo marcaram presença a presidente

O torneio contou com a participação de 31 equipas de todo

da Movijovem, Helena Alves, e o secretário de Estado da

o concelho. Ao todo estiveram em movimento mais de 350

Juventude e do Desporto, Laurentino Dias. Em representação

atletas, com idades compreendidas entre os 8 e os 13 anos.

da FAP esteviveram o seu presidente, Luís Santos, e o vice-

No escalão A (futsal), para os mais pequenos (8-10 anos), o

presidente Henrique Torrinha.

Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Pardelhas averbou

A Movijovem, entidade tutelada pela Secretaria de Estado

o troféu para o melhor ataque (51 golos marcados) e para

da Juventude e do Desporto, responsável pela gestão do

a melhor defesa (nenhum golo sofrido). A Taça Disciplina foi

Cartão Jovem e das Pousadas de Juventude, inicia uma

w.

ne
e

O Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Pardelhas

vencida pelo Agrupamento de Dinamização Cultural Recreativo

cooperação com a FAP, visando possibilitar o acesso a condições

de Santa Cristina “B”.

de alojamento que proporcionem maior mobilidade a pessoas

Por seu turno, o escalão B (futebol de 11), para jovens dos

e grupos organizados pela Federação nas suas acções

11 aos 13 anos, a Sociedade de Recreio Cepanense e o

desportivas pelo território nacional.

Grupo Desportivo e Cultural de Serafão foram premiados,

ww
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| Cepanense

ex-aequo, com o troféu para o melhor ataque (24 golos
marcados), enquanto o Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo
de Pardelhas averbou o troféu para a melhor defesa (5 golos
sofridos). A Taça Disciplina, por seu turno, foi entregue ao
Grupo Desportivo de Travassós.

Pardelhas

| Triaculo Vencedores Masculinos

| Triaculo Vencedores Femininos

VIII Triatlo Sprint de
Fafe 2006

via

Desporto Escolar Movimenta
Centenas de Jovens
O Pelouro do Desporto tem vindo a desenvolver ao longo

dos últimos anos actividades na área do desporto escolar,

visando movimentar os alunos das diversas escolas do concelho

Uma prova excepcional no “coração”
do Minho

em modalidades como a natação e o andebol, de modo a
sensibilizá-los para a prática desportiva.

Decorreu no passado dia 4 de Junho, o VIII Triatlo Sprint de
Fafe ¬2006, prova pontuável para o Circuito Nacional de

de Natação, em 16 de Fevereiro, na Piscina Municipal, com

Estrada, sendo a primeira etapa do mesmo.

ne
e

Contexto, em destaca-se a realização do 7º Convívio Escolar
a participação de 128 jovens das escolas EB2,3. Os jovens

Relativamente a participantes, a prova contou com 65 triatletas

realizaram diversos jogos aquáticos ao longo da manhã.

federados, 8 triatletas individuais, entre os quais 3 de Fafe.

Também em sétima edição se encontra o Convívio Escolar

Em prova estiveram ainda 8 equipas de estafetas compostas

de Andebol, o qual teve lugar em 15 de Março, com a

por 3 elementos cada.

participação de 200 alunos de diversos estabelecimentos de

No final da prova, a Autarquia ofereceu a todos os atletas

ensino do concelho.

participantes um doce tradicional e uma T-SHIRT, promovendo

w.

V Torneio de Futsal
Juvenil Feminino

ainda o convívio entre atletas, organização e pessoal da
Federação de Triatlo, com um almoço servido na Escola EB
2,3 Prof. Carlos Teixeira.
Em termos classificativos, e relativamente aos triatletas
fafenses, o Hélder Costa posicionou-se no 30º lugar da
classificação geral, em representação da União
Desportiva "Amigos da Roda de Quinchães", recebendo o

com a participação de 15 equipas, envolvendo meninas com

Troféu para o melhor triatleta de Fafe. Em estafetas, a referida

ww

Decorre até 15 de Julho o V Torneio de Futsal Juvenil Feminino,
idades até 14 anos.
São objectivos da iniciativa proporcionar um espaço privilegiado
para a prática do desporto e a ocupação dos tempos livres
das jovens que normalmente não têm acesso à prática
desportiva organizada.

FAFE DESPORTO

PD
F.
co
m

| Desporto Escolar

colectividade qualificou-se em 1º, 2º e 3º lugares.
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Orquestra do Norte
Renovado Protocolo

No início do ano foram assinados protocolos com

Foi renovado o protocolo com a Orquestra do Norte, com o

Agrupamentos de Escolas, Grupos e Associações do concelho,

valor global de 26.250 Euros, a ser pago em cinco prestações,

num total de 362.282,50 Euros, válidos até 2009.

após a realização de cada concerto geral.

Os contratos-programa, envolvem diversas entidades com

O protocolo estabelece que a Orquestra do Norte, assegurará

destaque para a Associação Desportiva de Fafe (127.500

a realização de 5 concertos gerais e 5 concertos pedagógicos,

Euros) e Andebol Clube de Fafe (70.000,00 Euros/ano) que

a serem efectuados no Concelho de Fafe durante o ano de

vêm os respectivos subsídios anuais com um aumento bastante

2006.

significativo.

ne
e

via

Autarquia celebrou protocolos
no valor de 362.282,50 Euros

No âmbito dos Agrupamentos de Escolas os protocolos
totalizam 39.681,50 Euros, para patrocinar as actividades
definidas pelas escolas do 1º Ciclo e integrantes no projecto
educativo das respectivas escolas.

25.000 Euros para a sede da
Junta de Freguesia de Fornelos
Com a abstenção do vereador Parcídio Cabral, a Câmara

de Música José Atalaya), foi assinado um protocolo, que

decidiu por maioria, conceder 25.000 Euros à Junta de

prevê a transferência de uma verba de 100.000 Euros/ano.

Freguesia de Fornelos, como comparticipação na construção

Para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários

da sua sede social.

w.

Com a Associação Cultural e Educação Pelas Artes (Academia

de Fafe, o protocolo prevê um subsídio de 25.000 Euros/ano,
em contrapartida da cedência do Estúdio Fénix para actividades
culturais e educativas organizadas pela Câmara.

Bombeiros Voluntários de Fafe
Subsídio de 87.500 Euros

ww
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| Protocolo com o Andebol Clube de Fafe

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe

Escuteiros de Golães e Moreira
do Rei
15.000 Euros para aquisição de
viaturas

recebeu um subsídio de 87.500 Euros, no âmbito de um

No âmbito do Projecto Ambiental do Núcleo de Fafe do

protocolo, válido para 2006 e renovável anualmente até ao

Corpo Nacional de Escutas, e por solicitação desta entidade,

limite de quatro anos.

a Câmara apoiou a aquisição de duas viaturas para os

Recorde-se que o subsídio do ano anterior foi de 72.000

agrupamentos de Golães e Moreira do Rei, atribuindo um

Euros.

subsídio de 15.000 Euros.

Executivo percorre freguesias
do concelho

Associações Culturais e
Desportivas do Concelho
Câmara distribui 119.500
Euros de Subsídios

Foram aprovados subsídios a distribuir pelas associações

iniciou em Aboim e Várzea Cova um conjunto de reuniões

culturais e desportivas do Concelho.

de trabalho com as respectivas Juntas de Freguesia, no sentido

Trata-se de subsídios ordinários que a Câmara de Fafe

de avaliar as prioridades de investimento nos respectivos

anualmente distribui pelas associações do concelho, mediante

ne
e

O Executivo Municipal de Fafe (Presidente e Vereadores)

territórios, para o mandato que se iniciou há pouco.

um conjunto de compromissos assumidas por estas e que

A acção, que começou no início de Março e terminou em

ascende aos 119.500 Euros.

Abril, levou o executivo às 36 freguesias do concelho, para

Foram contempladas a generalidade das associações do

reuniões de trabalho.

concelho de Fafe.

Esta é a forma encontrada pelo Executivo de “dar voz” às
freguesias para, em conjunto com a Câmara, trabalharem
sobre as verdadeiras necessidades de cada território.

w.

Protocolos com as Juntas de
Freguesia
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Câmara delega competências
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| Protocolo com a Banda de Golães

via

Reuniões de trabalho com as Juntas
de Freguesia
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| Protocolos com as Juntas de Freguesia

130.250 Euros de Protocolos
Nove Associações do Concelho
assinam protocolos com a Câmara
Foram assinados, no mês de Junho, protocolos com nove
associações do concelho, cujo valor ascende aos 130.250
Euros, assim distribuídos:

A Câmara renovou a delegação nas Juntas de Freguesia de

Associação de Andebol de Braga: 1.250 Euros

um conjunto de competências, cujo Protocolo foi assinado

Associação de Ciclismo do Minho: 10.000 Euros

no passado Mês de Abril, no Salão Nobre dos Paços do

Associação Cultural e Desportiva de Pedraído: 6.000 Euros

Concelho, entre os 36 representantes das Juntas de Freguesia

Banda de Revelhe: 22.500 Euros

e o Presidente da Câmara José Ribeiro.

Banda de Golães: 22.500 Euros

Trata-se de um documento importante, assinado entre as

Associação de Futebol Popular: 25.000 Euros

duas partes, e que reflecte o objectivo deste executivo que

Restauradores da Granja: 10.000 Euros

é desburocratizar e aproximar a administração dos cidadãos.

Nun'Álvares: 20.000 Euros

As competências delegadas constavam já, genericamente,

Associação Desportiva de Fafe (Natação): 10.000 Euros

de anos anteriores.

Associação Recreativa e Cult. de Santo Ovídio: 3.000 Euros
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Aprovado um subsídio ao Centro Cultural, Social e Desportivo dos Trabalhadores da
Câmara Municipal de Fafe no valor de 25.000 Euros.
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REUNIÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2006

REUNIÃO DA CÂMARA DE 6 DE ABRIL DE 2006

Aprovada a celebração de um protocolo de cooperação com a “Associação Para a
Promoção do Turismo das Serras de Fafe.
Aprovada a proposta do sr. Presidente da Câmara de agraciar o senhor Ilídio Ferreira
da Costa com a Medalha de Prata de Mérito Concelhio, em homenagem à sua
inestimável acção como director artístico e maestro da Sociedade Filarmónica Fafense
Banda de Revelhe.
Aprovado a atribuição de um subsídio de 3.000 Euros ao Grupo Nun'Álvares para
apoiar a sua participação no Campeonato Europeu de Patinagem Artística.
Aprovada, por maioria, com a abstenção dos vereadores Parcídio Cabral de Almeida
Summavielle e Pedro Manuel Freitas Gonçalves, aprovar os documentos de Prestação
de Contas de 2005.
Aprovado o Mapa de Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais
e Respectiva Avaliação - ano de 2005.
Aprovada, por maioria, com a abstenção dos vereadores Parcídio Cabral de Almeida
Summavielle e Pedro Manuel Freitas Gonçalves, a 3ª alteração ao orçamento e plano
plurianual de investimentos de 2006.
Aprovada a constituição da Cooperativa “Naturfafe - Prestação de Serviços de Turismo,
Desporto, Cultura e Tempos Livres, CRL”.
REUNIÃO DE 20 DE ABRIL DE 2006

Aprovado o apoio para aquisição de viaturas para o Corpo Nacional de Escutas,
nomeadamente aos Agrupamentos nº 619 de Golães e 963 de Moreira de Rei.
Aprovado um subsídio de 4.000 Euros de apoio à queima das fitas 2006, solicitado
pela Associação de Estudantes do Instituto de Estudos Superiores de Fafe.
REUNIÃO DE 11 DE MAIO DE 2006

Aprovado um reforço de 7.500 Euros, ao protocolo efectuado com a Junta de
Freguesia de Silvares S. Martinho, para as obras de alargamento e construção de
muros no caminho de acesso a Ortezedo.
Aprovada a acta do júri do concurso externo para admissão de estagiários com vista
ao provimento de 7 vagas de agente municipal de 2ª classe da carreira de polícia.

via

Aprovado o Contrato-Programa a celebrar com as Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Fafe.
Aprovada, por maioria, com os votos contra dos vereadores Pedro Gonçalves e José
Augusto Rodrigues, a celebração do Contrato-Programa com a Cofafe - Cooperativa
dos Produtos Agrícolas de Fafe, CRL
Aprovado o protocolo de colaboração entre o município de Fafe e a Cercifaf.
Aprovado, por maioria, com as abstenções dos vereadores Pedro Gonçalves, José
Augusto Rodrigues e Parcídio Summavielle, a 1ª alteração ao orçamento e plano
plurianual de investimentos.
Aprovada a cedência do edifício da escola EB1 de Várzea Cova à junta de Freguesia,
pelo valor simbólico de 500 Euros.
Aprovada a cedência à Junta de Freguesia de Moreira do Rei do pavilhão pré-fabricado
(ex-escola EB1 de Vila Pouca/Santana), para aí instalar, se possível, um Museu Agrícola.
Aprovada a concessão de um apoio de 25 000 euros à Junta de Freguesia de Fareja
para as obras da sede, aceitando-se que o valor em dívida referido seja pago pela
dação do terreno onde se construiu a Escola e que é propriedade da Junta de
Freguesia.
Aprovada a atribuição do subsídio aos grupos participantes no XIV Encontro de Coros
de Música de Natal.
Aprovado o protocolo a efectuar com Associação Norte Cultural/Orquestra do Norte.

REUNIÃO DE 25 DE MAIO DE 2006

REUNIÃO DE 9 DE FEVEREIRO DE 2006

ne
e

Aprovada, por maioria, com os votos contra dos vereadores Pedro Gonçalves e José
Augusto Rodrigues, e a abstenção do vereador Parcídio Summavielle, a desafectar
do domínio público a parcela de terreno com a área de 3049,45 m2 sita no lugar
do Santuário, freguesia de Arões S. Romão e que seja doada à Junta de Freguesia
de Arões S. Romão, a título de comparticipação pelos investimentos efectuados, no
Parque e Jardim da Igreja Românica de Arões S. Romão.
Aprovada, por maioria, com os votos contra dos vereadores Pedro Gonçalves e José
Augusto Rodrigues, e a abstenção do vereador Parcídio Summavielle, APROVAR a
cedência das parcelas de terreno sitas no Loteamento do Telhado, com as áreas de
125,00 m2 e 60,00 m2 à Junta de Freguesia de Arões S. Romão.
REUNIÃO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006

Aprovada a renovação do protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa - Núcleo de
Serafão.
Aprovado a renovação do protocolo com a Universidade do Minho para a reconstituição
das Paróquias de Fafe no valor de 21345,63 euros.
Aprovado a iniciativa Escola Digital, organizada pela Câmara Municipal com a
colaboração do Centro de Competência da CERCIFAF.
REUNIÃO DE 9 DE MARÇO DE 2006

Ratificada a 2ª alteração ao orçamento e plano plurianual de investimentos de 2006.
Homologado o concurso externo de ingresso, para provimento de um lugar de chefe
de serviço de cemitério/pessoal de chefia.
Aprovada, por maioria, com a abstenção do vereador Parcídio Cabral de Almeida
Summavielle, a atribuição de um apoio de 25.000 Euros para a conclusão do edifício
lúdico administrativo de Fornelos.
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Aprovados um conjunto de protocolos a efectuar com as Juntas de Freguesia no
âmbito da delegação de competências.
Aprovados os protocolos de cooperação com os Agrupamentos de Escolas de Silvares,
Revelhe, Montelongo e Prof. Carlos Teixeira.
Aprovados os Protocolos a celebrar com a Associação Cultural de Educação Pelas
Artes e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe
Aprovados os contratos-programa de desenvolvimento desportivo com o Andebol
Clube de Fafe e a Associação Desportiva de Fafe.
Aprovada a atribuição do Prémio Dr. Maximino de Matos a Joana Maria Marinho
Magalhães, natural de Fafe.
Aprovado a atribuição de um subsídio de 100 Euros, por Escola e/ou Associação /
Instituição participante nos Cantares de Reis - escolas do 1.º Ciclo e Jardins-de-infância.
Aprovada a atribuição de prémios de presença e aos três primeiros classificados aos
participantes no XXI Encontro de Cantadores de Reis do Concelho.

w.

FAFE DELIBERAÇÕES

REUNIÃO DE 12 DE JANEIRO DE 2006

REUNIÃO DE 23 DE MARÇO DE 2006
Aprovadoo pedido da Junta de Freguesia de Antime relativo a cedência de terreno
para alargamento da Rua de Adonela.
Aprovada a cedência de parcela de terreno à Junta de Freguesia de Cepães no
loteamento de Almuinha.

Aprovado a adesão do “Museu da Emigração e das Comunidades Portuguesas”,
à Associação das Instituições Europeias de Emigração (Association of European
Migration Institutions), pela importância e conveniência de que se reveste para o
melhor desempenho daquele.
Aprovado a atribuição do subsídio de 25.000 Euros para a realização das obras de
requalificação do Adro da Igreja de Antime.
Atribuídos 3.500 Euros à Universidade Fernando Pessoa no âmbito do projecto de
Saúde Pública e Oral desenvolvido no concelho.
REUNIÃO DE 8 DE JUNHO DE 2006
Aprovada a cedência de um pré-fabricado à Junta de Freguesia de Arões Santa
Cristina para dar apoio ao clube de futebol, A.D.C.R. Arões Santa Cristina, na sua
actividade desportiva.
Deliberado tomar conhecimento e subscrever a carta europeia. Trata-se de resolução
política aprovada na XXIII Assembleia-geral do Conselho dos Municípios e Regiões
da Europa de Innsbruck, Áustria, em Maio de 2006.
Deliberado, por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores Pedro Manuel
Freitas Gonçalves e José Augusto Pereira Rodrigues, concordar pagando 10.000
euros pela demolição de anexo sito no lugar de Porinhos, freguesia de Antime.
Aprovado, por maioria, com os votos contra dos Vereadores Pedro Gonçalves e José
Rodrigues e a abstenção do vereador Parcídio Cabral, a Carta Educativa, aprovada,
por unanimidade, pelo Conselho Municipal de Educação.
Aprovado o projecto “Leituras do Ave” - “Promoção da Leitura - criação de novos
públicos leitores do Norte de Portugal”.
Aprovada a atribuição de 1.000 Euros para fazer face às despesas com a deslocação
do Rancho Folclórico de Fafe para participar numa Festa/Festival promovida por
emigrantes portugueses sedeados em França, na cidade de Lyon.
Aprovada a proposta de atribuição de subsídios - 2006.
Aprovada, por maioria, com a abstenção do Vereador Parcídio Cabral, aprovar
contratação de empréstimo de médio e longo prazo até ao limite de 1.770.000,00
euros.
Aprovada proposta sobre a dissolução da Empresa Municipal de Turismo de Fafe,
S.A.
Aprovado a atribuição de subsídio anual, no montante de 4.000 Euros, ao C.C.S.D.
dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Fafe.

Ficha Técnica
Edicação e Propriedade Câmara Municipal de Fafe
Coordenação José António Tenente
Fotografia Câmara Municipal de Fafe
Design e Produção Grafinvest
Tiragem 2000 ex.

Câmara MUnicipal de Fafe
[Avenida 5 de Outubro]
[telefone 253 700 400 | fax 253 700 409]
[www.cm-fafe.pt • email:geral@cm-fafe.pt]

