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Os fafenses, de há muito, se habituaram a olhar a gestão
municipal com rigor e contenção.
Basta ver toda a comunicação social e percebe-se.
Assim continuaremos em 2008, não obstante nos
propormos gerir o maior orçamento de sempre.
Creio que, realmente, todos os fafenses reconhecem o
enorme esforço de investimento feito ao nível da
Educação, que nos coloca, certamente, entre os melhores
equipados em Portugal, um esforço que vamos manter
em 2008 e 2009, com a construção do Centro
Educativo de Revelhe, a nova escola de Fornelos e a
ampliação de Regadas.
Esperamos ainda, neste mandato, a construção da nova
Escola Secundária e, com esta, a resolução do 1º Ciclo em
Fafe. Continuaremos o grande esforço que temos vindo
a fazer na requalificação de ruas e estradas, por todo o
Concelho, bem como nos sectores da água e saneamento.
Mas de tudo o que vamos fazer, quero destacar:
- Recuperação do Cine-Teatro. Vamos finalmente recuperar
o nosso Cine-Teatro em 2008, num investimento que se
aproximará dos quatro milhões de euros! Julgo que, com
esta obra, vamos ao encontro do desejo das várias gerações
de fafenses mas, sobretudo, vamos dotar a nossa Cidade
e o Concelho de um equipamento de grande qualidade
e, com ele, aumentar a nossa oferta cultural. Orgulhome de ficar ligado à aquisição e recuperação do CineTeatro, jóia do nosso património edificado.
- Redução do IRS. Apesar das dificuldades do Município,
apesar dos grandes investimentos que ainda precisamos
de realizar, entendemos dar um sinal de solidariedade
aos fafenses, para com as suas próprias dificuldades,
aumentando-lhes os seus rendimentos.
Assim, o IRS de 2008 dos fafenses irá baixar 2%, por
deliberação dos órgãos do Município.
Estamos a falar de uma redução da receita municipal
superior a 350.000 euros!
Cremos fazer isto, sem invocar desculpas para a não
concretização de qualquer investimento reclamado, mas
à custa de maior racionalidade e rigor na aplicação dos
meios financeiros do município.
Espero que os fafenses compreendam bem esta medida,
a apoiem e confiem que sempre nos pautamos por
critérios de rigor e justiça, nunca esquecendo a nossa
obrigação de cobrar os impostos adequados e necessários,
na justa medida!
Assim faremos no futuro!
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| Entrega de diplomas

Secretário de Estado
da Educação

no âmbito da iniciativa Novas Oportunidades, que decorreu
no Estúdio Fénix.

Já ao final da tarde reuniu, na Biblioteca Municipal, com a
Autarquia, o Conselho Municipal de Educação, os
Agrupamentos de Escolas de Fafe e a Escola Secundária.

via

Esteve em Fafe numa visita de trabalho

Neste encontro foi efectuado o ponto da situação sobre o

O Secretário de Estado da Educação, Valter Lemos, esteve em

cumprimento das propostas que integram a Carta Educativa

Fafe numa visita de trabalho, no passado dia 14 de Dezembro,

do Município, especialmente os investimentos que competem

a convite da Câmara Municipal.

ao Governo, de que é exemplo a construção da nova Escola

ee

O governante presidiu à entrega de diplomas a formandos,
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Fafe voltou a comemorar
Dia Europeu Sem Carros
Mais uma vez a Câmara Municipal de Fafe
aderiu ao Dia Europeu Sem Carros, este ano
confinado ao dia 22 de Setembro (sábado)),
entre as 07H00 e as 20H00.
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Recorde-se que o Dia Europeu Sem Transito
surge devido aos crescentes problemas
relacionados com o uso do automóvel.
Vários países da União Europeia, incluindo
Portugal, lançaram esta iniciativa com o
objectivo de sensibilizar as pessoas para optarem
por outros meios de transporte, alternativos
ao automóvel particular.

O objectivo é que nesse mesmo dia não se
utilize o carro, e se opte por uma forma
diferente, mais ecológica, de se deslocar dentro
das cidades.
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| Reunião com a Autarquia

Secundária.
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| Ponte Velha da Ranha (depois)

Ante Projecto
“Corredor Verde”

via

Para o desenvolvimento correcto da cidade, da sua

população, é importante que se criem novos espaços verdes
que permitam um uso efectivo da população, se possível
convertendo e reestruturando os elementos naturais
existentes para novos usos.

A imagem global da área de intervenção é de uma mancha

verde. Essa será a imagem global a preservar para o local,

ee

com uma estrutura verde que permitirá um desfrute ao

mais alto nível da natureza. Promover o incremento da
biodiversidade. Num mundo cada vez mais humanizado,
sofisticado e poluído, o “ Natural “ torna-se quase singular
e monumental.
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A área de intervenção aqui referenciada, estende-se ao
longo da Ribeira de Ribeiros, em Fafe, em que se irá respeitar
o interior do leito no seu curso, restaurando os perfis do
solo numa das margens e fomentar a criação de espaços
de recreação e lazer fortalecendo o espaço com o elemento
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| Ponte Velha da Ranha (antes)

água bem presente. Prevê-se a criação de um passeio
ribeirinho que liga espaços de lazer, contemplação, descanso
e recreação.

Pretende-se a dotação de alguns elementos de mobiliário
urbano, papeleiras, alguns bancos e bebedouros.
O ante-projecto prevê ainda a possibilidade de criação da
ciclovia, não criando elementos que a inviabilizem.

Ponte Nova da Ranha (antes)
Ponte Nova da Ranha (depois)

interceptor, no rio Vizela, em Cepães.

medida que irá beneficiar os concelhos do Vale do Ave.
Continuam as obras, referentes à construção e remodelação
dos depósitos de água em alta, assim como a construção

via

Fafe está quase concluída. Os trabalhos centram-se no
Como é do conhecimento público, dentro de alguns

da rede de distribuição. Recorde-se que o custo total da

anos o concelho de Fafe, vai estar ligado ao Grande

empreitada ascende a perto de 79.000.000 de Euros.
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Sistema de Despoluição do Ave, tratando-se de uma

Depósito em Estorãos

Rede de Distribuição de Água em Alta

O último a ser construído no concelho
de Fafe.

(Nascente)

Ligação do Concelho de Fafe ao sistema do Rabagão.

Rede de abastecimento
de água

Rede de abastecimento
de água

Medelo e Silvares S. Clemente

Travassós, Vinhós, Golães, Arões
S.Romão, Várzea Cova, Silvares S.
Martinho, Antime e Fareja
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Depósito em Travassós

Obras de Remodelação
Depósito da Cumieira.

FAFE OBRAS
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Saneamento

Interceptor

Com a passagem da rede de
distribuição de água na Zona Industrial,
a Câmara remodelou os passeios e
colocou bocas-de-incêndio.
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FAFE OBRAS

Beneficiação da E.N. 206 entre a Ponte Nova e
a Via Circular – Fafe
• Intervenção: Construção de passeios e drenagem de águas pluviais
• Valor: 598.339,80 Euros - Obra em execução

• Intervenção: Pavimentação em tapete betuminoso
• Valor: 90.790,52 Euros - Obra concluída
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C.M. 1678 – Louredo/ Samoça – Golães

Acesso a Fornelo do Retiro a Fornelos
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• Intervenção: Pavimentação em tapete betuminoso, construção de passeios,
drenagem de águas pluviais e residuais e abastecimento de água
• Valor: 122.698,56 Euros - Obra em execução

Ampliação das Instalações Municipais
• Intervenção: Ampliação do edifício
• Valor: 2.580.474,88 Euros - Obra em execução

Beneficiação da R. do Retiro entre a R. de Montenegro e a
EM605 (acesso a Golães)
• Intervenção: Pavimentação em tapete betuminoso, construção de passeios,
drenagem de águas pluviais, abastecimento de água e rede de iluminação
pública
• Valor: 429.495,62 Euros - Obra concluída

Beneficiação da E.N. 311 de Fafe
a Várzea Cova
• Intervenção: Pavimentação em tapete betuminoso, construção de passeios,
drenagem de águas pluviais e residuais
• Valor: 1.272,569,41 Euros - Obra em execução

• Intervenção: Pavimentação em tapete betuminoso, construção de passeios,
drenagem de águas pluviais e residuais e abastecimento de água
• Valor: 257.323,51 Euros - Obra em execução

ee

Rede de águas residuais e rede de drenagem de águas
pluviais na zona do Bugio – S. São Martinho

Caminho de ligação do C.M. 1645 (Lustoso / Paços)
a Stª Marinha – Freitas

Remodelação e extensão das redes de drenagem na
freguesia de Fafe (Rua da Bouça e da Preguiça) – Pardelhas

• Intervenção: Pavimentação em tapete betuminoso e abastecimento de água
• Valor: 121.950,83 Euros - Obra em execução

• Intervenção: Drenagem de águas pluviais e residuais
• Valor: 24.688,65 Euros - Obra concluída

• Intervenção: Pavimentação em tapete betuminoso, construção de passeios,
drenagem de águas pluviais e abastecimento de água
• Valor: 455.280,12 Euros - Obra em execução

• Intervenção: Pavimentação em tapete betuminoso, drenagem de águas
pluviais e residuais
• Valor: 378.894,69 Euros - Obra em fase de conclusão
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Beneficiação dos C.M. 680 e C.M. 1678 –Stª Cristina de
Arões

FAFE OBRAS
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Ligação do Cemitério de Antime à E.N. 207

• Intervenção: Arranjo paisagístico
• Valor: 299.451,64 Euros - Obra em execução

via

Revitalização do Jardim do Calvário
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Câmara subsidia ligações de
água em todo o concelho

A Câmara Municipal subsidia com 100 euros todos os pedidos

Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho e a empresa

de ligação à rede de abastecimento de água entrados na Indáqua

Tecnoforma, realizou-se no dia 3 de Outubro, no Estúdio

até 31 de Dezembro de 2008 e que digam respeito a proprietários

Fénix, um seminário subordinado ao tema “Mais Segurança

que até agora foram obrigados a recorrer a sistemas privados

para Todos”.

de abastecimento de água, de forma a minorar os prejuízos de

via

Numa organização da autarquia, em parceria com a Agência

todos aqueles que agora são obrigados a efectuar a ligação à

da jornada foram tratadas matérias como “Formação/Gestão

rede pública de abastecimento.

da Segurança e Saúde no Trabalho”, “ As Lesões Músculo-

Foi necessário um acordo com a Indáqua, tendo esta decidido

esqueléticas”, “Riscos Profissionais” e “Cultura de

efectuar as ligações, reduzindo o custo para 200 euros, a todos

Segurança”.

os munícipes que tenham recorrido a sistemas próprios de

ee

Com uma assistência considerável e diversificada, no decorrer

abastecimento. Destes 200 euros, a autarquia subsidia com 100

para a instituição e reforço de uma cultura de segurança

euros. Os restantes 100 euros podem ser liquidados à Indáqua

na área do município.

de uma só vez ou diluídos em prestações mensais.
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O seminário enquadra-se no esforço da Câmara de contribuir

Prevenção Rodoviária
Autarquia reúne com Presidentes de
Junta
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Seminário “Mais
Segurança Para Todos”

PD
F

FAFE AUTARQUIA

| Mais segurança para todos

No âmbito das competências inerentes ao transporte escolar,
a autarquia promoveu uma sessão de esclarecimento sobre
o regime jurídico dos transportes colectivos de crianças,
que decorreu na Escola de Trânsito e reuniu os presidentes
de junta do concelho. A sessão contou, ainda, com a
presença do presidente da Câmara, vereador da Educação
e um responsável do Instituto de Formação Rodoviária.
A reunião serviu para meditar sobre a legislação que enquadra
os transportes escolares, a qual prevê enormes
responsabilidades a todos os que têm competências nesta
área, incluindo os presidentes de junta que fazem transportes
com veículos próprios e contratam o pessoal necessário
para este tipo de serviço.

Como se sabe, por imposição legal, todos os munícipes que
tenham rede pública de abastecimento perto das suas habitações
são obrigados a fazer a ligação.
Prevenção Rodoviária

O Presidente da Câmara e restante comitiva deslocou-se à
freguesia de Vinhós, onde foram apresentados os símbolos
heráldicos da freguesia. Após a apresentação efectuada pelo
Presidente da Junta, José Ribeiro manifestou a sua enorme
satisfação de estar em Vinhós. “A heráldica da freguesia significa

continua a evocar a data histórica da Proclamação da República.

a liberdade e a independência dos órgãos de poder local que

Este ano não fugiu à regra. Após o hastear da bandeira no

nos remete, também, para o 5 de Outubro. Sinto-me muito

edifício dos Paços do Concelho com o desfile da Fanfarra do

bem em Vinhós, apesar das diferentes cores partidárias que

Agrupamento de Escuteiros S. Gens, a sessão foi aberta com

temos. Recebi com enorme prazer o convite do Sr. Presidente

a intervenção do historiador Aureliano Barata que falou sobre

da Junta e gostaria de deixar aqui a minha grande satisfação”

o tema: “O significado do 5 de Outubro de 1910 – Implicações

– finalizou. De seguida a Junta de freguesia homenageou o

a nível nacional e local”.

Presidente da Câmara com uma placa alusiva e com os símbolos

ee
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A Câmara de Fafe é uma das poucas autarquias do país que

Aureliano Barata “passeou” sobre factos e acontecimentos,

da freguesia entregues, igualmente, a todos os Vereadores

numa verdadeira lição de história, que levou os presentes aos

presentes..

primórdios da República e a sua implicação em Fafe e na vida
dos fafenses. A sessão solene comemorativa foi encerrada pelo

.n

Presidente da Câmara, José Ribeiro, referindo que “os princípios
da República devem continuar a pautar a nossa vida actual”,
lembrando igualmente “os princípios da Revolução Francesa –
Liberdade, Igualdade e Fraternidade – como ideias ainda a
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consolidar numa República, como a nossa” – disse.
O edil agradeceu a presença de todos, afirmando que a autarquia
“continuará a comemorar a efeméride. Somos dos poucos
municípios que o fazem e tenho a certeza de que nas
comemorações do centenário da República iremos ter um papel
importante” – terminou.

Tarde de Inaugurações

O 97º aniversário da Proclamação da República continuou da
parte da tarde com um conjunto de inaugurações, começando
com a abertura do XIII Encontro de Coros do Minho, no Salão
da Junta de Freguesia de Antime e que contou com a participação
de 13 grupos.

FAFE AUTARQUIA
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5 de Outubro
comemorado em Fafe

PD
F

| Sessão Solene

Vinhós
Coral de Antime
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| Inauguração em Antime

Protocolos com as Juntas
de Freguesia

via

Mais de 1,2 milhões de euros para o
pré-escolar
Foi assinado um conjunto de protocolos com as Juntas de
Freguesia e Associações de Pais, cujo valor ascende a mais de

Antime, foi inaugurada a nova bancada (totalmente

1.2000.000 euros.

coberta) e a iluminação do campo de jogos que,

As verbas protocoladas vão para os prolongamentos de horário

oficialmente, pode receber partidas desportivas nocturnas.

das escolas do pré-escolar e do 1º Ciclo do Concelho.

Na altura, o presidente do clube mostrou a grande satisfação

Recorde-se que a Câmara para além dos programas referidos,

pela presença do Presidente da Câmara ”para inaugurar

despende mais 500 mil euros para as Actividades de

umas obras tão importantes para o nosso clube – a bancada

Enriquecimento Curricular, que são compostas

e a iluminação.

pelas aulas de Educação Física, Inglês, Artes Plásticas, Ciências

ee

No Parque Desportivo do Operário Futebol Clube de

.n

Este é um dia grande para o clube, pois permite-nos realizar

Experimentais e Música, que são levadas a cabo por 72

jogos nocturnos e temos uma bancada totalmente coberta

professores. Frequentam estas actividades 2.450 alunos, repartidos

para receber os nossos adeptos. Comemoramos 65 anos

pelos agrupamentos de Revelhe, Arões, Silvares, Montelongo

de história e temos as melhores condições para a prática

e Carlos Teixeira. Trata-se de mais um grande esforço financeiro

desportiva, embora ainda tenhamos necessidade de uns

que a autarquia vem fazendo na rede escolar do concelho e

novos balneários. Já temos o local (piso inferior da sede

que mais uma vez vem demonstrar a aposta estratégia do

social), só falta agora proceder à sua remodelação. Temos

executivo fafense na área da educação.
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Inauguradas obras no
Parque Desportivo
do Operário Futebol Clube
de Antime

tido ajuda da Câmara e gostaríamos de poder contar com
mais uma ‘ajudita’” – disse.
O Presidente da Câmara congratulou-se com as obras que
encontrou no recinto desportivo e disse que não esperava
“estar aqui tão cedo para mais uma inauguração. Este
recinto desportivo é motivo de orgulho para o concelho.
Este complexo tem todas as condições para a prática
desportiva e não é em momentos destes que se fazem
promessas. No entanto, estamos atentos às vossas
necessidades, mas temos mais clubes e todos eles têm
necessidades”. – finalizou.

um ano de funcionamento, com um total de 30.000 viaturas

O Governo Civil de Braga entregou 205 telemóveis a outros

que passaram pelos dois pisos, o que significa 2.500 por mês,

tantos idosos do Concelho, no âmbito do programa Iniciativa

em média. Recorde-se que este parque nasceu com o objectivo

Segurança Idade Maior.

de ajudar a libertar a cidade dos automóveis, contribuindo assim

Com a sua adesão individual, foi-lhes atribuído gratuitamente

para a existência de mais zonas pedonais e disponibilizando aos

um telemóvel com 1.000 minutos mensais de comunicações

via

O parque de estacionamento da Biblioteca Municipal completou

Telemóveis para 205 idosos do
Concelho

ee

1º ano de funcionamento

Iniciativa Segurança
Idade Maior

para um familiar à sua escolha e contactos imediatos com

de 20 cêntimos por cada hora de estacionamento, um custo mais

os Serviços de Saúde (Centros de Saúde ou Unidades de

baixo que o dos parquímetros. Este parque insere-se no âmbito

Saúde Familiar), de Segurança (GNR), de Solidariedade

de um conjunto de mais dois parques que a Câmara tenciona

(Segurança Social) e Protecção Civil (CDOS).

construir – um na Feira Velha e outro em frente à Igreja Nova,

A cerimónia decorreu no Estúdio Fénix e contou com a

tribunal e hospital – no objectivo comum de libertar a cidade dos

presença do Presidente da Câmara Municipal de Fafe,

automóveis. No que diz respeito ao horário de funcionamento

Governador Civil de Braga, Coordenador da sub-região de

este parque está aberto das 8H00 às 20H00, de segunda a sexta-

Saúde de Braga e outras individualidades.

.n

habitantes, e a quem nos visita, cerca de 150 lugares, a um preço

feira, e aos sábados das 8h às 13h. No horário nocturno o parque
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funciona - como garagem - das 20H00 às 8H00 e custa 1,50
euros por noite, oito euros por semana e 25 euros por mês.

Entrega dos telemóveis

FAFE AUTARQUIA
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Parque de Estacionamento da
Biblioteca Municipal
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| Entrega de telemóveis
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FAFE EDUCAÇÃO

| Encontro AEC’s

A Câmara de Fafe e a Equipa de Apoio às Escolas do Médio

Na Biblioteca Municipal de Fafe esteve patente entre 10

Ave da Direcção Regional de Educação do Norte promoveram,

de Dezembro e 10 de Janeiro a tradicional exposição de

em 20 de Dezembro, no Estúdio Fénix, um encontro subordinado

presépios elaborados pelos alunos das escolas e

ao tema “As Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC’S)

jardins-de-infância do concelho.

via

Biblioteca Municipal expôs
presépios das escolas

numa Perspectiva Pedagógica, entre as Limitações e os Desafios”.

Participam este ano 28 estabelecimentos de ensino

agrupamentos escolares do concelho o balanço das actividades

(mais cinco que no ano anterior): Jardim-de-infância de

ee

Foi uma sessão de trabalho, onde foi apresentado pelos diversos

Outeiro Mau (Revelhe); EB1 de Toural (Serafão); EB1/JI

dos professores das AEC’S, professores titulares e os respectivos

de Ameixedo (Queimadela); Jardim-de-infância de

Conselhos Executivos.

Antime; EB1/JI de Adonela (Antime); EB1 Santo (Fafe);

A sessão contou com a presença do Coordenador da Equipa

EB1 de Santo Ovídio (Fafe); Centro Social da Paróquia

de Apoio às Escolas (EAE) do Médio Ave, José Figueiredo e de

de S. Martinho de Medelo; Jardim-de-infância Bouça

Fátima Pinto também da EAE, para além dos executivos dos

(Medelo); EB1 Conde de Ferreira (Fafe); Jardim-de-

Agrupamentos de Escolas do Concelho, do Vereador da Educação

infância nº 1 da Stª Casa da Misericórdia; Jardim-de-

Antero Barbosa Fernandes e do Presidente da Câmara José

infância nº 2 da Stª Casa da Misericórdia; EB1/JI de

Ribeiro, que presidiu à sessão de encerramento.

Armil; CERCIFAF; EB1 de Moreira do Rei; EB1/JI de Paços;

.n

extracurriculares, a sua implicação no terreno e a coordenação
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Encontro “As AEC’s numa
perspectiva pedagógica”

EB1 de S. Jorge (Fafe); EB1/JI de Serrinha (Quinchães);
EB1/JI de Cruzeiro (Fareja); EB1/JI de S. Clemente de
Silvares; EB1 de Golães; Jardim-de-Infância de Serafão;
Associação Cultural e Recreativa de Fornelos; EBI Padre
Joaquim Flores (Revelhe); EB1 de Fornelos; EB1/JI da
Matriz (Fafe); EB1/JI de Campo (S. Gens) e Associação
Cultural e Recreativa de Travassós.

Exposição de Presépios

FAFE EDUCAÇÃO
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| Sede da Academia de Música

| Classe da Academia

Academia de Música
José Atalaya

pianista ucraniana ALINA ARTEMEYEVA, aluna da Escuela
Superior de Música Reina Sofia – Espanha; No dia 24 de
Novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Fafe –

via

integrado no “Harmos Festival”, Recital de violino e Piano pelo
violinista PETTERI IIVONEN e pela pianista SALLA KARAKORPI,

no dia 19 de Setembro. Com um corpo docente constituído por

em representação da “Sibelius Academy-FINLAND”; Entre 30

23 professores e um número de alunos que já ultrapassa os 200,

de Novembro e 2 de Dezembro, no Pavilhão Multiusos –

a Academia encontra-se nos limites, como o prova a longa lista

Participação na Feira das Associações, com stand e animação.

de espera. Estes alunos encontram-se distribuídos pelos Cursos

Nos dias 14 e 16 de Dezembro, no Pavilhão Multiusos –

de Acordeão, Canto, Clarinete, Flauta Transversal, Piano, Saxofone,

Concertos de encerramento de período. No dia 19 de Dezembro,

ee

A Academia de Música José Atalaya iniciou mais um ano lectivo

no Museu de Arqueologia do Mosteiro dos Jerónimos –

de Iniciação, Básico Supletivo e Básico Articulado, Complementar

Momento musical pelo Professor Ricardo Barceló, na

Supletivo e Complementar Articulado e ainda alguns Cursos

apresentação dos livros”Amantes da neblina” e “Afectos de

Livres. Saúda-se a grande procura ao nível dos Cursos de Iniciação,

Natal”, editados pela Labirinto. No dia 22 de Dezembro, no

já que este é o nível etário ideal para maximizar o aproveitamento

Pavilhão Multiusos – Participação no XVI Encontro de Coros

das capacidades musicais. Ao nível do regime articulado, os 95

de Natal. Aconteceram, ainda, diversas audições de classe,

alunos que o frequentam distribuem-se por 12 escolas de 5

habitualmente na Casa Municipal da Cultura, com o objectivo

concelhos. Mas não se faz só de aulas o dia-a-dia da Academia.

de proporcionar aos nossos alunos a experiência de tocar

As actividades de enriquecimento curricular e cultural têm uma

perante um público. De realçar, também, a apresentação no

grande expressão e peso no seu Plano de Actividades, como se

passado dia 31 de Outubro de um projecto à União Europeia

pode constatar pelo que foi feito no 1º período:

– Festival Músicas Europa - que envolve Portugal (aqui

No dia 28 de Setembro, no Auditório da Casa Municipal da

representado pela cidade de Fafe) e ainda os municípios de

Cultura de Fafe - Recital de Clarinete e Piano (intercâmbio entre

Kusadasi, na Turquia e Pythagorion na Grécia, no valor de ¤

esta Academia e a Academia Valentim Moreira de Sá) pelos

400.000,00. Aguarda-se o resultado desta candidatura que

alunos Carla Nogueira, Mariana Silva e Paulo Martins; No dia 26

deve surgir em Junho. Ainda em termos de um futuro muito

de Outubro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Fafe –

próximo, noticiar que vão acontecer no Pavilhão Multiusos,

Recital de Guitarra Clássico/Romântica pelo Professor Ricardo

nos dias 25 e 26 de Janeiro, 3 espectáculos conjuntos entre

Barceló; No dia 21 de Outubro, no Estúdio Fénix – Concerto de

a Academia de Música e a Escola de Dança de Fafe - 2 com

Jazz pelo “Paulo Gomes Trio + João Pedro Brandão”; No dia 3

carácter pedagógico e 1 para o público em geral. Serão

de Novembro, no Estúdio Fénix – Participação no Concerto

espectáculos com duas partes distintas: “Danças Barrocas” e

Comemorativo do 75º aniversário do Grupo Nun’Álvares; No

a obra de Prokofiev “Pedro e o Lobo”.

dia 23 de Novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal de

Estes espectáculos têm o patrocínio da Câmara Municipal de

Fafe – integrado no “Harmos Festival”, Recital de Piano pela

Fafe.
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Trompa, Viola Dedilhada, Violino, Violeta e Violoncelo nos níveis
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FAFE CULTURA

sucessivos, em 14 de Julho de 1903 deslocou-se a Fafe o Conde

chegada do comboio à então Vila, com um conjunto de iniciativas

de Paçô Vieira, Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria,

levadas a efeito na tarde do dia 21 de Julho.

para a cerimónia de inauguração dos trabalhos de prolongamento

Primeiro, em Cepães, foi feita uma breve recriação da passagem

do caminho-de-ferro de ligação a Guimarães, que demoraram

da comitiva pela estação da freguesia.

cerca de quatro anos, até que a inauguração do troço ferroviário

Depois, na Biblioteca Municipal teve lugar a apresentação da obra

acabou por acontecer, festivamente, em 21 de Julho de 1907.

Apontamentos sobre o Centenário da chegada do Comboio a

A chegada à Vila das locomotivas “Porto” nº 5 e “Negrellos”, nº

ee

via

A Câmara de Fafe assinalou simbolicamente o centenário da

2, a rebocarem 17 composições, ocorreu pelas 13h20 daquele

apresentação de uma medalha comemorativa da efeméride,

dia, dando início a uma nova era para o desenvolvimento de

executada pela autarquia.

Fafe, numa altura em que as acessibilidades rodoviárias eram

Finalmente, foi feita a apresentação do ante-projecto da colocação

precárias.

de uma carruagem na Estação de Cepães e de uma locomotiva

O comboio foi um meio de transporte utilizado por milhares de

no Jardim da Estação, em Fafe.

pessoas, durante cerca de oito décadas, até que começou a decair

As diligências para a construção desta linha-férrea datam de 1891,

pela concorrência de meios de deslocação mais rápidos e

altura em que o Governo autorizou a Companhia de Caminho

económicos. A linha encerrou em definitivo ao trânsito ferroviário

de Ferro de Guimarães a construir o troço de ligação entre

em 31 de Maio de 1986, por determinação da Direcção dos

Guimarães e Fafe. Após anos de espera e adiamentos

Caminhos-de-ferro Portugueses.

.n

Fafe, de José Emídio Martins Lopes. A sessão incluiu ainda a
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Assinalado Centenário da chegada do Comboio
(1907-2007)

Benedita Stingl apresentou, em 10 de Novembro, na Biblioteca

via

A Câmara de Fafe e a Junta de Freguesia de S. Romão de

Benedita Stingl apresentou
Cantos e Recantos

Municipal, a sua mais recente obra, com o título Cantos e

o lançamento da obra População e Nupcialidade numa Paróquia

Recantos. Trata-se de um conjunto de poemas sobre Fafe,

Rural do Baixo Minho. São Romão de Arões: 1690-1855,

com fotografias de Manuel Meira Correia.

de Moisés Peixoto Soares, que reproduz a dissertação de

A edição tem o patrocínio exclusivo da Câmara Municipal

mestrado em História das Populações apresentada pelo autor

de Fafe.

na Universidade do Minho, em Dezembro de 2006.

A obra foi apresentada por Avelina Ferraz, que teceu breves

ee

Arões promoveram, em 7 de Dezembro, na Biblioteca Municipal,

O livro foi apresentado pela professora Carlota Santos, directora

considerações sobre a sua génese e agradeceu o apoio da

do Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais

autarquia para a sua concretização e lançamento.

da Universidade do Minho.

Finalmente, Benedita Stingl falou também sobre a origem
e o significado de Cantos e Recantos, manifestou a sua

da Junta de Freguesia de Arões, José Freitas, integraram a

gratidão à Câmara por ter viabilizado a sua publicação e leu

mesa, revelando o respectivo apoio à edição da obra, editada

alguns textos da obra.

.n

Também o vereador da Cultura, Antero Barbosa e o presidente

conjuntamente pelo Município e por aquela junta de freguesia.
A obra pode ser adquirida na Biblioteca Municipal ao preço
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unitário de 10 €.

Benedita Stingl
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sobre S. Romão de Arões
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| Conceição Campos

Grupo da Universidade do
Minho

Miguel Torga – Terra e Altura é o título da mais recente obra

Encantou fafenses com Fados de Coimbra

da escritora Maria da Conceição Campos, a qual foi apresentada

Na noite de 9 de Novembro, a autarquia promoveu um

na Casa Municipal de Cultura, em 14 de Dezembro.

espectáculo de fados de Coimbra, pelo Grupo de Fados e

“Com este humílimo estudo, pretende-se somente prestar

Serenatas da Universidade do Minho.

grata homenagem ao Homem – Português – Universal – pelo

O Estúdio Fénix encheu praticamente para ouvir magistrais

seu legado de exemplaridade sem limites” – refere a autora.

interpretações de uma das canções mais tradicionais da academia

O livro inclui um estudo sobre vários aspectos da obra torgueana

portuguesa, a que se juntaram baladas de Zeca Afonso.

ee

via

Conceição Campos com obra
sobre Miguel Torga

e uma antologia de poemas de Miguel Torga (1907-1995),

No final, o Presidente da Câmara, José Ribeiro, subiu ao palco

“escritor plurívoco… e fraterno”.

para ajudar a cantar a “Balada da Despedida”.

.n

Teatro regressou ao
Estúdio Fénix

No dia 29 de Setembro, teve lugar a representação da peça
“Terra Firme”, de Miguel Torga, pela companhia de teatro

ww
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| Noite de Fados

Filandorra, de Vila Real, no Estúdio Fénix.
Foi um espectáculo de grande qualidade, no âmbito das
comemorações do centenário do nascimento de Torga, que
se evocou este ano.

A peça de teatro “A Vergonha”, baseada na obra “As Mãos
de Abraão Zacut”, de Luís de Sttau Monteiro, foi apresentada
pela Citânia – Associação Juvenil de Briteiros S. Salvador, no
dia 27 de Outubro, no Estúdio Fénix.
Nesta peça, de acordo com as palavras do próprio dramaturgo,
o objectivo é alertar as consciências para o drama das
perseguições às minorias étnicas, neste caso aos
judeus, na era nazi, cometidas pelas sociedades ou classes
historicamente e politicamente fechadas..

Uma noite memorável!

Companhia de Teatro Filandorra

FAFE CULTURA
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| Anjos

| Joni Lamas

Animação de Verão com
música e cinema

Mais de 500 participantes no
X Encontro de Emigrantes
A décima edição do tradicional Encontro de Emigrantes

programa de animação de Verão, que se desenrolou na

Fafenses realizou-se este ano no Pavilhão Multiusos, em 10

cidade entre 14 de Julho e o final de Agosto.

de Agosto, contando com a presença de mais de 500

O programa de animação das noites de Verão incluiu

participantes.

diversos espectáculos, este ano na Feira Velha, vocacionados,

O convívio serve para juntar os emigrantes oriundos do

quer para os fafenses que não se encontram de férias, quer

concelho e que se encontram espalhados pelos quatro cantos

para os muitos emigrantes que, por aquela altura,

do mundo, em especial na Europa, proporcionando-lhes

ee

via

Como tem sido hábito, a autarquia organizou o tradicional

momentos de convivência e amizade, quer entre eles, quer

O destaque vai para as actuações de José Cid e Anjos, no

com as autoridades locais.

âmbito da chegada de uma etapa da 69ª Volta a Portugal

A iniciativa contou, uma vez mais, com a participação do

em Bicicleta, em 9 de Agosto, que uma vez mais trouxe a

presidente da Câmara, José Ribeiro e de vereadores do

Fafe imensa animação e a divulgação por diversos órgãos

Executivo, além de dirigentes associativos ligados à emigração.

de comunicação social. Além deles, actuaram os grupos

O acontecimento culminou com um espectáculo musical na

locais Mó de Cima, Subsolo, Leões do Ferro e o artista

Feira Velha, a cargo do grupo local “Onda Curta”.

.n

demandaram a sua terra natal.

brasileiro Joni Lamas, para lá de mais uma edição do Festival
Folclórico Fafe 2007.
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Houve ainda lugar para jogos de mesa e jogos populares
e para uma exibição de duatlo, no centro da cidade, pelos
Restauradores da Granja, bem como para a apresentação
de uma peça de teatro de ar livre pelo grupo A Jangada.
Como vem sendo tradicional, realizou-se paralelamente o
programa de cinema ao ar livre, às quartas-feiras, com a
exibição de sete filmes, ao longo de mês e meio, iniciativa
que teve o costumeiro apoio do Cineclube de Fafe.

X Encontro de Emigrantes
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| IX Mostra de Artesanato

via

Milhares de pessoas passaram pelo
Pavilhão Multiusos

XVI Encontro
de Coros de Natal
Com recorde de participantes
O tradicional Encontro de Coros de Música de Natal que o
pelouro da cultura da Câmara Municipal de Fafe organiza e vai
já na sua 16ª edição, teve lugar na noite de 22 de Dezembro,
no Pavilhão Multiusos, que repetiu a enchente de anos anteriores.
Este ano o certame atingiu um número de participantes nunca

simultâneo, no Pavilhão Multiusos, três certames: a IX

antes alcançado, nada menos que 17 grupos corais ligados a

ee

Decorreram entre 30 de Novembro e 2 de Dezembro, em
Mostra de Artesanato, a VII Feira das Associações e a I

colectividades e a paróquias de todo o espaço concelhio.

Feira do Livro em Saldo.

Participaram na décima sexta edição do Encontro de Coros de

Este conjunto de eventos levou milhares de pessoas (em

Música de Natal, por esta ordem, os grupos: Coro dos Jovens

especial no último dia) àquele espaço localizado no Parque

“Criar Asas” (Fafe), Coral Santo Condestável, Grupo Coral

da Cidade.

Cultural e Recreativo de Medelo, Grupo Coral de Santa Maria
de Ribeiros, Grupo Coral de Armil, Grupo Coral “Nossa Senhora

de artesãos provenientes de várias regiões do país, bem

das Graças”, de Travassós, Grupo Coral de Moreira do Rei, Coral

como onze artesãos do concelho de Fafe.

de Antime, Orfeão de Ribeiros, Coro da Academia de Música

Foi uma das feiras mais diversificadas em termos de

José Atalaya, Grupo Coral de São Gens, Coral Santa Eulália, da

artesanato, para além de ser a mais participada de sempre.

Paróquia de Fafe, Grupo Coral e Paroquial de Estorãos, Grupo

A Feira das Associações teve a participação de 29

Coral do Centro Social e Paroquial de Serafão, Grupo Coral de

colectividades do mais diverso género que aproveitaram,

Várzea Cova, Grupo Coral de Quinchães e Grupo Coral de

como habitualmente, para mostrar ao público e ao

Fornelos. Cada grupo interpretou duas composições com temas

movimento associativo em geral as suas realizações e

alusivos à quadra natalícia, finalizando, todos em conjunto, com

potencialidades.

o conhecido cântico "Adeste Fideles".

.n

No certame artesanal, estiveram presentes três dezenas
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IX Mostra de Artesanato – VII
Feira das Associações – Feira
do Livro em Saldo

Paralelamente decorreu a Feira do Livro em Saldo, onde
foram adquiridas centenas de obras literárias com preços
muito abaixo do custo normal de comercialização.
Durante os três dias do evento decorreu um programa de
animação com associações e grupos do concelho, a maioria
presentes na Feira das Associações.

Grupo Coral de Armil

19

Entre 19 de Outubro e 3 de Novembro, realizou-se uma mostra

via

No segundo semestre deste ano, foram várias as exposições

colectiva, que incluiu onze artistas locais e dois convidados.

Em Julho e Agosto, o destaque foi para as exposições “Ellis

Entretanto, de 16 a 30 de Novembro, esteve patente uma

Island Portraits 1905- 1920” e “Le Rêve Portugais – 25 Ans

exposição de pintura de Elisa Neves Carneiro, composta por

d’Immigration Portugaise en France”, abertas no

27 obras de diferentes tamanhos e de temática abstracta.

âmbito do Seminário Internacional sob a temática “Memórias

Finalmente, de referir a última exposição do ano, da autoria de

e Migrações: Museus, História, Educação, Diversidades e Direitos

Miguel Neves Oliveira, sob o título “Areia e Pó – a liberdade de

ee

que tiveram lugar na Galeria Municipal da Casa da Cultura.

Humanos” que se realizou em Fafe entre 5 e 8 de Julho.

nada saber…”, patente entre 14 e 28 de Dezembro.

Já em Setembro, de realçar a habitual exposição de pintura dos
alunos do Prof. J. J. Silva (7-15), que incluiu quatro dezenas e
meia de trabalhos de outros tantos pintores.

Seguiu-se a primeira exposição individual de Custódio Matos

.n

Neves (21 de Setembro a 4 de Outubro), um artista natural de
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Serafão e que expor 31 dos seus trabalhos mais recentes.
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| Alunos J.J. Silva

O pintor Matos Neves
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| Encontro de Reis

Biblioteca Municipal
com grande afluência

Grupo coral de Serafão
Venceu XXIII Encontro de Reis de Fafe

via

E novos serviços

O Grupo Coral do Centro Social e Paroquial de Serafão foi o grande
vencedor do XXIII Encontro de Cantadores de Reis do Concelho

corrente ano, tem registado um acréscimo de frequência que

de Fafe, realizado no Pavilhão Multiusos, com a presença de cerca

supera as melhores expectativas. O que se pode explicar pelo facto

de quatro mil espectadores, numa manifestação de cultura popular

de aquele equipamento cultural ter sido dotado de novos e melhores

que a tradição fafense tem consagrado. Esta edição foi considerada,

meios de pesquisa bibliográfica, áudio e vídeo e de acesso à Internet.

não apenas a mais participada de sempre, ao nível da adesão de

Entretanto, para lá da procura de livros para requisição domiciliária,

grupos, mas também a que demonstrou maior qualidade a nível

dos serviços de leitura de jornais e revistas na própria Biblioteca,

de cantares.

tem sido intensíssima a utilização das dezenas de computadores

O júri que atribuiu os prémios do certame – que este ano teve a

instalados nas secções infanto-juvenil e de adultos, para pesquisas,

participação de 31 grupos de cantadores ligados a colectividades

elaboração de trabalhos e outras funções.

de cultura, desporto e recreio do concelho – foi constituído por um

Por outro lado, é de destacar a entrada em funcionamento dos

representante de cada colectividade que dispunha de 6 votos para

.n

ee

A nova Biblioteca Municipal, a funcionar desde 10 de Abril do

serviços de vídeo e áudio, que permitem visionar filmes e ouvir

atribuir aos três grupos preferidos, sendo três para o primeiro, dois

música no iPod, a que podem aceder apenas os leitores inscritos

para o segundo e um para o terceiro. O grupo vencedor, que havia

na Biblioteca, sendo que a utilização desses serviços não é susceptível

sido o segundo classificado em 2007, averbou 35 votos, enquanto

de ser feita fora das instalações. Entre Abril e Novembro, entraram

em segundo lugar, com 17 votos, se classificou o Grupo Recreativo

na Biblioteca 56 406 utentes, que desfrutaram dos diversos serviços

de Ardegão e em terceiro se posicionou o Rancho Folclórico de

disponíveis, e que estão assim distribuídos pelos respectivos meses:

Santo Estêvão da Associação Cultural e de Solidariedade Social de
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| Biblioteca Municipal

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

4545 7702 7762 4948 4481

7249

8832

10887

Regadas, com 15 votos.
O espectáculo teve animação por parte do Grupo de Música
Popular dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, que deliciou os

No mesmo período foram inscritos 1532 novos leitores e requisitados

presentes, que dançaram e cantaram, enquanto o júri procedeu

5695 livros. Mais recentemente, entrou em funcionamento a

à avaliação dos grupos participantes. O objectivo da iniciativa

consulta do catálogo da Biblioteca, através da Internet. É um serviço

continua a ser recuperar e manter viva a tradição dos cantares de

disponibilizado aos cidadãos, onde quer que se encontrem e que

reis, nas suas formas mais genuínas e autênticas, concretizadas na

assim podem facilmente efectuar a consulta dos fundos bibliográficos,

antiguidade dos cantares, no rigor dos trajes e na adequação dos

comodamente em sua casa. O catálogo contém os títulos de todas

instrumentos. Todos os grupos participantes receberam um prémio

as obras literárias e DVD da Biblioteca, podendo os leitores reservar

de presença no valor de 150 Euros. Quanto aos vencedores, o

as obras pretendidas, o que proporciona naturalmente uma

primeiro classificado tem direito a um prémio de 125 Euros, o

economia de tempo aos interessados.

segundo de 100 Euros e o terceiro de 75 Euros..

Intervenção junto dos Idosos

O Município de Fafe, durante este semestre, proporcionou
aos idosos do Concelho diversas actividades, desde o

via

piquenique comemorativo do Dia dos Avós, que decorreu

em 26 de Julho no Monte de St Ovídio, às colónias de
férias, onde os idosos puderam gozar não só de férias em

Portugal (Aveiro e Apúlia), mas também em Espanha
(Pontevedra). Além destas, promoveram-se ainda outras

actividades como o passeio à Stª Luzia, as idas à Povoa do

ee

Varzim, as aulas de ginástica no Pavilhão e hidroginástica

sénior na Piscina, o teatro, o baile de S. Martinho e o
intercâmbio de Lares.

O culminar destas actividades aconteceu no Dia
Internacional do Idoso, 1 de Outubro, assinalado na Quinta
da Malafaia, com grande alegria e entusiasmo, por perto

.n

de um milhar de idosos.
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Município oferece brinquedos
À semelhança dos anos anteriores e no âmbito da quadra
natalícia, o Município de Fafe ofereceu brinquedos às crianças
que frequentam a Coopfafe e o Lar de Revelhe.

Intercâmbio de Lares

Hidroginástica Sénior

FAFE ACÇÃO SOCIAL
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| Baile de S. Martinho
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FAFE ACÇÃO SOCIAL

| Entrega de cheques

Novas regras abrangem mais famílias

Realizou-se no passado dia 3 de Julho, no Salão Nobre da

via

Conselho Local de Acção
Social
Autarquia, mais um plenário do Conselho Local de Acção
Social (CLAS) com o objectivo de aprovar a proposta de Plano

65º refere que: “Todos têm direito, para si e para a sua

de Acção do Contrato Local de Desenvolvimento Social. O

família, a uma habitação de dimensão adequada, em

objectivo do CLDS é o de promover a inclusão social dos

condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade

cidadãos através de metodologias fundadas em processos

pessoal e a privacidade familiar [...]”.

participados e de parcerias, mediante o desenvolvimento de

Através destas premissas, o Programa Municipal para

actividades com carácter multidimensional. O Plano de Acção

ee

A Constituição da República Portuguesa no seu artigo

Melhoria de Habitação de Agregados Familiares

do CLDS foi votado favoravelmente por unanimidade. O

Carenciados consegue dar uma resposta efectiva à

mesmo foi submetido a ratificação da Câmara Municipal e

diminuição de habitações com precárias condições. Com

foi aprovado também por unanimidade.

efeito em oito anos de execução foram reabilitadas
436 habitações, o que representou um investimento

.n

de 3.419.745,08 €

Entretanto, foi aprovada uma alteração ao regulamento
do programa, por se considerar que o actual clausulado
não tem conseguido abranger aqueles agregados que
demonstram uma manifesta e comprovada debilidade
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Programa Municipal para a
Melhoria de Habitação

económica, para realizar as obras necessárias na sua
habitação.

Assim no artigo 7º, alínea 1), onde o valor máximo do
investimento a considerar para efeito de cálculo da
comparticipação era de 10.000 € passou para 12.500 €.

Colóquio sobre acessibilidades

Em 3 de Dezembro, decorreu na Biblioteca Municipal o

Autarquia, em parceria com a Colónia de Férias João Paulo II,

Colóquio “Acessibilidades e Mobilidades – Novas

proporcionou 10 dias de férias (17 a 26 de Julho) com um

Oportunidades para Todos”, com o objectivo de sensibilizar

conjunto de actividades na praia para as crianças mais

as entidades públicas e privadas no sentido de promoverem

carenciadas do concelho. Este ano participaram 14 crianças,

uma verdadeira política de mobilidade e acessibilidade para

que passaram férias na Apúlia, cujo transporte foi da

todos; sensibilizar os profissionais e promotores responsáveis

responsabilidade da Autarquia, como tem vindo a acontecer

pelo “desenho urbanístico e habitacional” público e privado,

nos anos anteriores.

para a premente necessidade de não criarem, artificialmente,

via

À semelhança de anos anteriores, no período estival, a

ee

barreiras que limitem o usufruto dos direitos e a qualidade

Língua Gestual Portuguesa
A autarquia promoveu em 30 de Outubro uma acção de
informação sobre “Língua Gestual Portuguesa”, que

.n

teve como objectivo sensibilizar as entidades públicas e privadas
no sentido de promoverem condições de atendimento
para as pessoas surdas e sensibilizar profissionais de diversos
sectores de actividade para a frequência do Curso “Língua
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Gestual Portuguesa”, com início em Dezembro deste ano.

de vida das pessoas com mobilidade reduzida; bem como
informar sobre as principais alterações contidas na legislação
em vigor.

FAFE ACÇÃO SOCIAL
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PD
F

| Colónia de Férias João Paulo II
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| O cartão do Idoso

Em regime de CDH

Cartão Municipal do Idoso
Novos critérios

O Cartão Municipal do Idoso passa a ter novas regras de

via

Autarquia vai construir
278 fogos

selecção, aproximando-se dos valores nacionais.

Está aberto o concurso público para a construção de 278

Assim a idade para adquirir o Cartão Municipal do Idoso,

fogos a custos controlados.

passa dos 60 para os 65 anos de idade, desde que os
candidatos não disponham de rendimentos superiores a

de habitação no concelho, controlando a autarquia os custos

um e meio salário mínimo nacional. Recorde-se que este

de construção e satisfazendo a aquisição de casa própria às

cartão permite aos utentes descontos em todos os serviços

famílias do concelho.

prestados directamente pelo Município de Fafe.

ee

Trata-se de uma medida que visa satisfazer as necessidades

As construções são do tipo unifamiliar e serão construídas
em quase todas as freguesias do concelho.

O prazo de execução desta empreitada será de 30 meses a

.n

partir da decisão da adjudicação da obra.
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FAFE ACÇÃO SOCIAL

| Moradias

Programa Municipal “Um dia
na Praia”
5000 idosos contemplados
Durante os meses de Julho e Agosto foi, mais uma vez,
promovida a iniciativa “Um Dia de Praia”.
Foram distribuídos, quinzenalmente, bilhetes de ida e volta
à Póvoa de Varzim, proporcionando idas à praia a cerca de
5.000 idosos do concelho. Foi um grande investimento
efectuado pela autarquia que, para além dos bilhetes
oferecidos aos balcões do Serviço Social, protocolou (e pagou)
idêntico serviço com 18 juntas de freguesia do concelho.
As freguesias foram Estorãos, Moreira do Rei, Medelo, Vinhós,
Arões S. Romão, Arões Stª. Cristina, Ribeiros, Fornelos, Várzea
Cova, Vinhós, Ardegão, Queimadela, S. Gens, Golães,
Paços, Seidões, Regadas, Quinchães e Silvares S. Martinho.
No total, com a actividade, a Câmara gastou 26.883 euros,
mais 4.243 euros que em 2006.
Um dia na praia

FAFE ACÇÃO SOCIAL
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| Antes

| Depois

Testemunho

Hoje, com a grande ajuda da Câmara Municipal de Fafe,
vivemos numa casa com boas condições, soubemos fazer

Lutado sempre por um futuro melhor...!!

bom proveito desta oportunidade, estudamos e hoje estamos

A nossa família é constituída por 5 pessoas. O nosso pai

Tudo isto se deve ao mérito e esforço da nossa parte, à

via

duas na Universidade.

motivação da minha mãe mas, sobretudo, ao apoio da

menores para criar. Não é uma história trágica, é simplesmente

Câmara, pois sem esta ajuda, em vez de estarmos a estudar,

uma história real. Vivíamos numa casa degradada, sem

estaríamos sim a trabalhar para ajudar a pagar uma renda

condições nenhumas. Perante esta situação a minha mãe

de casa.

lutou e insistiu na solução deste problema e desta forma

Agradecemos a todos quanto nos ajudaram.

recorreu ao Serviço Social para a recuperação da habitação.

Ângela e Bruna Antunes (Uma Família de Felgueiras/Fafe).

ee

faleceu tendo deixando a minha mãe só com quatro filhas

Mega Magusto Sénior

.n

650 pessoas esgotaram Mercado-Bar

Idosos de Fafe, realizou-se mais uma festa de confraternização,
direccionada para os mais idosos.
Cerca de 650 pessoas, mobilizadas pelas diversas instituições
concelhias, participaram na iniciativa.

para mais uma festa de S. Martinho, um feito inédito em

Para além da música e karaoke, que animou os participantes,

festas do género.

foram distribuídos cerca de 250 quilos de castanhas assadas

Numa organização do Serviço Social da Câmara de Fafe, em

e foram colocados à disposição 200 litros de vinho, para
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Cerca de 650 pessoas esgotaram a lotação do Mercado-Bar,

parceria com a Associação de Reformados Pensionistas e

além de outras bebidas.

Habitação Social Para Jovens
Foi aberto concurso público para a venda de um terreno
destinado à construção de habitação a custos controlados
(CDH) na zona do Sol Poente, freguesia de Fafe.
O prazo de execução da obra é de 24 meses, a partir da
decisão da adjudicação da obra.

Magusto no Mercado-Bar
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Programa pioneiro em Fafe

entre os 15 e os 25 anos, e visa entre outros objectivos, a ocupação
dos jovens através do desempenho de actividades úteis para a
comunidade e que potenciem a capacidade de intervenção e participação
social dos jovens, contribuindo para o seu processo de educação não
formal.

via

33 jovens estudantes do concelho de Fafe participam em mais

uma edição do programa “Ser Solidário”, que começou em 1

OTL – Curta Duração

que não concluíram o 12º ano, ou não conseguiram entrar no

Ao abrigo das candidaturas apresentadas pelo Município de Fafe ao

Ensino Superior, a quem a autarquia deu a possibilidade de

programa OTL – Curta Duração 2007, dezenas de jovens do concelho,

experimentar a vida activa, durante oito meses, enquanto continuam

entre os 12 e 25 anos, estiveram durante o período de Verão envolvidos

a estudar. Este programa tem uma prestação semanal de actividade

em diversas actividades na Biblioteca Municipal, no Arquivo Municipal

de 20 horas, recebendo, os jovens, um subsídio mensal de 175

e na Piscina Municipal, o que constituiu uma “ocupação saudável dos

euros. Verifica-se aqui um aumento, uma vez que o anterior

tempos livres, através do desempenho de actividades úteis para a

subsídio era de 159 euros. Participam ainda neste programa várias

comunidade e possibilitou o desenvolvimento do processo de educação

instituições do Concelho que ocupam os jovens em várias

não formal dos jovens”. Saliente-se que a participação dos jovens nestas

actividades. O programa foi no presente ano objecto de interesse

actividades tem como contrapartida uma pequena comparticipação

por parte da RTP 1 que, dada a novidade e originalidade do

monetária. Este ano, a nível do concelho, as candidaturas do município,

.n

ee

de Outubro e termina em 31de Maio de 2008. Trata-se de jovens

projecto a nível nacional, deslocou aqui uma equipa da reportagem

das juntas de freguesia e de outras instituições envolveram a participação

a entrevistar três jovens no desempenho das suas actividades,

de cerca de duas centenas de jovens no aludido programa.

nomeadamente, na Academia de Música, na Biblioteca Municipal
Programa “Portugal Azul” que transmitiu em directo da Avenida

Programa Voluntariado Jovem para
as Florestas

Central de Braga e no qual esteve presente o Presidente da

O Município de Fafe, em parceria com a Junta de Freguesia de Serafão,

Câmara de Fafe que, entre outras temáticas relacionadas com o

aderiu ao Programa Voluntariado Jovem para as Florestas, promovido

município, foi convidado a falar sobre o programa “Ser Solidário”.

pelo Instituto Português da Juventude. O programa decorreu entre

O programa vai já na sétima edição, envolvendo até agora cerca

Julho e 30 de Setembro e contou com a participação de 15 jovens do

de 400 jovens do concelho.

concelho, com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos. O programa

e no Centro de Saúde. Esta reportagem foi depois difundida no
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Programa Ser Solidário

PD
F

FAFE JUVENTUDE

| Programa OTL

concretizou-se na freguesia de Serafão e teve como objectivos incentivar

OTL – Longa Duração

a participação dos jovens na preservação e vigilância da floresta e

Ao abrigo da candidatura apresentada pelo Município de Fafe

sensibilizar a população para a protecção da Natureza, reduzindo, assim,

ao programa OTL – Longa Duração 2007, foram colocadas na

o flagelo dos incêndios.

Biblioteca Municipal duas jovens do concelho que, durante 5

Este programa decorreu através de regime de voluntariado, tendo sido

meses, entre Julho e Novembro, apoiaram a dinamização de

assegurado aos jovens um seguro de acidentes pessoais, meios e

diversas actividades naquele equipamento cultural.

equipamentos de vigilância, instrumentos de limpeza não motorizados,

O programa é um complemento à formação pessoal dos jovens

e uma bolsa monetária para despesas de alimentação e transporte.

FAFE DELIBERAÇÕES
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FAFE PLANO E ORÇAMENTO

| Executivo municipal

Recuperação do teatro cinema e área desportiva em destaque
Estamos a falar de mais de 3.300.000,00 ¤ inscrito no orçamento de

via

A Câmara deliberou, em 3 de Dezembro, aprovar as Grandes

Opções do Plano e Orçamento para 2008, com os votos favoráveis

2008 como transferência para as freguesias, estando afectados mais

da maioria e os votos contrários dos três vereadores da oposição.

de 1 milhão de euros a título de transferências correntes e 2,3 milhões

Transcreve-se, de seguida, a importante apresentação do documento

de transferência de capital, sendo que estas são de há muito assumidas,

assinada pelo Presidente da Autarquia, Dr. José Ribeiro:

voluntariamente pelo Município e, como tal, transferência facultativas.
Em 2008 e, certamente, ainda em 2009, prosseguiremos o esforço

ee

Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Municipal
Senhores Vereadores
Senhores Deputados Municipais

de concluir a nossa aposta na Educação, requalificando todo o nosso
Parque Escolar do Pré- Escolar e 1º ciclo, construindo o Centro Educativo
de Revelhe, uma nova Escola em Fornelos e ampliando a de Regadas.
Com este esforço e cumprindo o Governo a sua parte na construção
da nova Escola Secundária, ficaremos em condições de resolver o

para 2008, terceiro ano do actual mandato autárquico que já

problema da cidade e, deste modo, teremos uma situação escolar

havíamos anteriormente definido como um tempo de “vacas

do melhor no nosso País.

.n

Por este documento, apresentamos a V. Excias, o Plano e Orçamento

magras” e de grande rigor. Rigor imposto pela nova Lei das Finanças

Para acompanhar os fortes investimentos realizados, no nosso concelho,

Locais, pelo controle sistemático do endividamento líquido, pelo

nas redes em alta de água e saneamento pelas Águas do Ave,

final do III Quadro Comunitário e por termos pela frente um novo

prosseguiremos a nossa prioridade de investimento nas redes de baixa

Quadro, denominado QREN, que altera profundamente a filosofia

onde, reconhecidamente, muito se tem feito e onde muito há para

e o acesso dos Municípios às respectivas verbas, com uma mais

fazer, essencialmente nas águas residuais. Se mais não avançamos

que provável redução das mesmas.

é porque precisamos de conhecer bem os recursos do QREN e a

Aumenta, por isso, a dependência financeira do Município e a

estratégia nacional para o sector das águas residuais, designadamente

indispensabilidade da sua receita própria para fazer face às

quanto à possibilidade de concessão da rede em baixa ao sistema

necessidades de investimento de que carecemos ainda.

multimunicipal. Manteremos a nossa aposta nas áreas sociais, com

Apesar do supra referido, conscientes da importância da acção das

os diversos projectos e programas já existentes, designadamente o

nossas freguesias no desenvolvimento e na resolução das carências

Programa Municipal de Recuperação de Habitação e, agora, também

das nossas populações e atendendo a que não podemos adiar por

a construção de fogos a custos controlados para jovens e a aquisição

mais tempo a execução de equipamentos e infra-estruturas para

de habitação social. Dando seguimento ao Programa de Luta contra

os quais havia a expectativa de concretização neste mandato, vamos

a Pobreza, que tanto sucesso alcançou no nosso concelho, celebramos

aumentar em mais de 20% as transferências globais para as Juntas,

já um Contrato com o Instituto da Segurança Social para a criação,

por protocolos de delegação de competências, à custa, sobretudo,

em 2008, de um Projecto herdeiro daquele, designado por Contrato

das verbas para a acção educativa e no domínio da realização

Local de Desenvolvimento Social, onde seremos parceiros com os

material de infra-estruturas.

Municípios de Póvoa de Lanhoso, St. Tirso e Trofa. Em 2008, como
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PLANO E ORÇAMENTO PARA 2008

orçamento e ainda sem financiamento assegurado. Cremos que tal
corresponde a uma grande aspiração dos Fafenses e também a uma

saneamento e na recolha e tratamento dos resíduos, o que, talvez
em breve, tenha que ser alterado. Atendendo ao referido e ainda ao
facto de até final de 2008, por força de alterações legais – Lei 53
E/2006, de 29 Dezembro, termos que trazer a esta Assembleia
Municipal novos Regulamentos de Taxas e Preços, não apresentamos

via

necessidade de suster a degradação dessa “jóia” por todos admirada.

qualquer proposta de alteração aos actuais, mantendo-os integralmente

da Cultura. Mas 2008 será também o retomar de obras no Parque

em vigor. Apesar disso, aproveitando a faculdade que a actual Lei

da Cidade, pois lançaremos a construção da sua Área Desportiva,

das Finanças Locais concede aos Municípios, entendemos propor a

também com expectativa de podermos encontrar apoio do Governo.

fixação da taxa variável de IRS em apenas 3%, permitindo um

Estes serão os novos projectos e de maior impacto, sendo que

aumento de 2% do rendimento disponível das famílias Fafenses, o

manteremos o esforço de requalificação urbana e das nossas principais

que se traduz numa «perda» da receita Municipal em cerca de

vias. Não quero finalizar esta sumária apresentação sem uma palavra

400.000,00 €.

para dar conta a V. Excias de que estamos a estudar a possibilidade

O maior orçamento de sempre

ee

Temos, no entanto, uma grande expectativa no apoio do Ministério

de avançar com um sistema integrado de transportes urbanas de

O total orçamental é de € 38 560 518 – o maior orçamento de

vier a efectuar-se, que exigirá o pagamento de compensações aos

sempre (mais € 3 milhões que o do ano em curso) – sendo a receita

operadores, mas que aumentará a mobilidade dos Fafenses e reduzirá,

corrente de ¤ 22 097 685 e a de capital de € 16 462 518. A despesa

.n

Fafe que, por isso, tem já concretização em Plano e Orçamento, se

acreditamos, a necessidade de utilização do automóvel, melhorando

corrente é de € 17 785 973 e a de capital ascende a € 20 774 545.

o nosso ambiente urbano. O Projecto está em estudo mas, a concretizar-

O Executivo autorizou ainda, por unanimidade, a delegação nas

se, exigirá de nós medidas complementares de condicionamento do

Juntas de Freguesia da competência para o exercício de actividades

estacionamento e circulação na cidade, designadamente pelo

e realizações de investimentos constantes do Plano e Orçamento

alargamento do estacionamento pago a novos locais. Temos vindo

Municipal, sempre que, por motivos de economia de recursos ou

a seguir, desde 1998, invertendo a prática anterior do Município, o

outros, tal se justifique. De igual forma e por unanimidade, autorizou

princípio de actualização no início de cada mandato das tarifas e

a contratação de empréstimos de curto prazo, nos termos legais.

taxas, mantendo-as por todo o mandato. É esse principio que V.

Com três abstenções, foi autorizado o recurso a um empréstimo de

Excias já aprovaram em 2006 e que manteremos.

médio e longo prazo até ao limite de € 3 500 000, “para financiamento

Acreditamos que V. Excias e todos os Fafenses compreendem que

da obra do Cine-Teatro”.

a dependência financeira do Município das transferências do Estado

Com duas abstenções e um voto contra (CDU), o Executivo fixou o

(60%) e o esforço de realização das infra-estruturas que ainda nos

Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2008 em 0,8% para

faltam não consentem, salvo por qualquer acto de demagogia, que

prédios urbanos e 0,5% para os prédios urbanos avaliados nos termos

reduzamos ou dispensemos qualquer receita ao nosso alcance. A

daquele imposto. Deliberou ainda, por maioria, com 3 votos contra,

seu tempo, aqueles a quem cumprirem as propostas e decisões para

fixar em 1,5% a derrama para o próximo ano, nos termos da Lei das

o próximo mandato, saberão então ajuizar acerca das condições para

Finanças Locais.

aliviar os impostos! É bom, porém, termos consciência que os nossos

Com duas abstenções, foi fixada em 0,25% a taxa municipal de

Orçamentos subsidiam mais de 2/3 dos serviços prestados no

direitos de passagem, como acontece no ano em curso.
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foi nosso compromisso no início deste mandato, concretizaremos a
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- Foi cedido à Junta de Freguesia de S. Gens o edifício da Escola
de Ruivães, pelo valor simbólico de 500 euros.
- Foi aprovado um voto de felicitações e louvor aos jovens fafenses
Armando Freitas e Luís Novais, do Curso de Técnico de
Electrónica/Instrumentação Industrial da Escola Profissional
Cenatex, pelo brilhante 3.º lugar alcançado no Campeonato do
Mundo de Futebol Robótica – ROBOCUP 2007 – que se realizou
em Atlanta, EUA, entre os dias 2 e 6 de Julho.
- Foi aprovado um apoio financeiro de 75.000 euros para apoio
à conclusão das obras da Igreja do Sagrado Coração de Jesus,
sita no Alto da Pedreira – Monte de S. Jorge.

- Com a abstenção dos vereadores da oposição, foi aprovada a 8.º
alteração ao Orçamento de 2007.
- Foi aprovada a atribuição de um subsídio de 3.500 euros
à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fafe, para ajudar
a custear as despesas com o almoço convívio/festa de Natal de 2007.
- Foi aprovada, a título precário, a cedência de um espaço aos
Bombeiros Voluntários de Fafe com uma área de 4 380 m2, para aí
realizarem manobras de treinos.
- Foi aprovado o parecer técnico da alteração ao Plano de Pormenor
da Zona Industrial do Socorro.
- Foi aprovado um subsídio 1.050 euros a conceder à associação de
Karaté de Fafe, para auxiliar nos encargos decorrentes da participação
no Campeonato da Europa de Karaté, em Itália.
- Foi aprovado um conjunto de protocolos a efectuar com as Juntas
de Freguesia e Associações de Pais, cujo valor ascende a mais de 1,2
M¤, para os prolongamentos de horário das escolas do pré-escolar
e do 1º Ciclo do Concelho.
- Foi aprovada a concessão de uma verba de 18.000 euros ao Centro
Cultural Social e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal
de Fafe, para ajudar a custear as despesas do jantar de Natal e
respectiva festa infantil para os filhos e familiares dos trabalhadores
do Município.
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Reunião de 6 de Setembro

- Com as abstenções dos vereadores da oposição, foi aprovada
a 6.ª alteração ao Orçamento e PPI de 2007.
- Foi atribuído um subsídio de 300 euros ao Coral de Antime
para ajudar a custear as despesas de deslocação a Carino,
Espanha, para participar num Encontro de Coros.
- Foi aprovada a proposta relativa a auxílios económicos para os
alunos do 1.º ciclo.
Reunião de 20 de Setembro
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- Foi aprovada a proposta do lançamento de um concurso público
para aquisição de 278 fogos a custos controlados, em regime
de CDH.
- Foi aprovada a atribuição dos prémios referentes ao Troféu
Disciplina Não À Violência – Viva o Desporto e Prémio Desportivo
– Câmara Municipal de Fafe.
- Foi aprovada a proposta de adquirir à cantina do Agrupamento
de Escolas de Silvares as refeições dos 90 alunos que frequentam
os jardins-de-infância e as EB1 das freguesias de S. Martinho de
Silvares, Arnozela e Ardegão.
- Foi aprovada a aquisição ao Agrupamento de Escolas Padre
Joaquim Flores das refeições para os 300 alunos que frequentam
os Jardins-de-infância e as EB1 das freguesias de Estorãos,
Revelhe, Ribeiros, Queimadela, Vinhós e do Centro Educativo
de Revelhe.
- Foi aprovada a aquisição ao Agrupamento de Escolas Prof.
Carlos Teixeira das refeições para os 150 alunos da EB1/JI de S.
Jorge - Fafe.
Reunião de 4 de Outubro
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Reunião de 8 de Novembro

.n

FAFE DELIBERAÇÕES

30

Reunião de 2 de Agosto

- Foi concedido à Junta de Freguesia de Aboim um apoio
financeiro em duas tranches, no valor de 60 000,00 euros, para
a execução da recuperação do moinho de vento existente na
freguesia.
- Foi aprovado um subsídio de 100 euros a todos os munícipes
que desejem ligar ao ramal público de abastecimento de água
se o fizerem até 31 de Dezembro de 2007.
- Foi concedido um subsídio à Junta de Freguesia de Regadas
no valor de 20.000 euros.
Reunião de 18 de Outubro
- Foi aprovado o regulamento do Prémio História Local – Câmara
Municipal de Fafe, para o ano de 2008.
- Com as abstenções dos vereadores da oposição, foi aprovada
a 7ª alteração Orçamental, para o reforço de rubrica de pessoal.

Reunião de 22 de Novembro
- Foi aprovado o novo regulamento do Programa Municipal para a
Melhoria da Habitação de Agregados Familiares Carenciados.
-Foi aprovado um aumento da verba a distribuir pelos jovens que
participam no Programa Ser Solidário, que passa a ser de 175,00 mensais.
- Foi a provado o novo regulamento de acesso ao cartão municipal
do idoso.
- Foi aprovada a cedência de uma parcela de terreno com a área de
955,00 m2, à Fábrica da Igreja de S. Tomé de Estorãos.
- Foram aprovados os regulamentos do Troféu Disciplina
Não à Violência – Viva o Desporto e do Prémio Desportivo
– Câmara Municipal de Fafe, para a época de 2007/2008.
Reunião extraordinária de 3 de Dezembro
- Aprovadas, com os votos contra da oposição, as Grandes Opções
do Plano e Orçamento para o ano de 2008
- Foi aprovada a isenção do pagamento de taxas municipais para
todas as freguesias do concelho.
- No âmbito da Organização dos Serviços Municipais, foi aprovada
a alteração ao Quadro de Pessoal.
Reunião de 6 de Dezembro
- Foram aprovados dois protocolos efectuados com o Instituto de
Estudos Superiores de Fafe: um no âmbito da licenciatura em Educação
Física e outro da licenciatura em Turismo.
Reunião de 20 de Dezembro
- Foi aprovada a atribuição da Medalha de Prata de Mérito Concelhio
ao nadador fafense Rui Ribeiro.
- Foi aprovado um protocolo de cooperação com a empresa Recife,
para a remoção de veículos em fim de vida no território concelhio,
e em locais indicados pela autarquia.- Aprovado o protocolo de
delegação de competências a celebrar com a Junta de Freguesia
de S. Gens para a execução da pavimentação do cominho da
Cerca – Campo de Futebol.

1 – Antes da ordem do dia
1.1 Proposta de destituição dos membros da Mesa da Assembleia Municipal – Rejeitada por escrutínio secreto com quarenta e três votos
contra, vinte a favor, três votos brancos e um voto nulo.
1.2 Voto de Protesto contra a Lei das Autarquias Locais, no que se refere aos Presidentes das Juntas de Freguesia – Aprovada, por maioria,
com um voto contra.
1.3 Proposta de distinção com a medalha de mérito concelhio ao Grupo Cultural e Desportivo Restauradores da Granja – Aprovada por
unanimidade.
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2 - Ordem do dia
2.1 Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da actividade municipal;

2.2 Proposta da Câmara relativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2008.

FAFE ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Deliberações tomadas na sessão de 28-12-2007
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Assembleia Municipal

Votação na Generalidade:
– Aprovado, por maioria, com treze votos contra e cinco abstenções.
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Votação na Especialidade:
1- Aprovada por unanimidade conforme a alínea s) do n° 2 artigo 53°, a delegação nas Juntas de Freguesia de competências para o
exercício de actividades e realização de investimento constantes do Plano e Orçamento Municipal, e no âmbito do artigo 66°, sempre
que, por motivos de economia de recursos ou outros, tal se justifica;
2- Aprovada por maioria, com 10 abstenções autorizar, em conformidade com o disposto nos artigos 38° e 39°, da Lei das Finanças
Locais, a contratação de empréstimos, de curto prazo;
3- Aprovado por maioria, com 15 abstenções e um voto contra, nos termos da Lei das Finanças Locais, o recurso a um empréstimo de
médio e longo prazo até ao limite de 3.500.000,00 ¤ (três milhões e quinhentos mil euros), para financiamento da obra do Cine-Teatro.
4- Proposta A - Aprovada, por maioria, com 45 votos a favor e uma abstenção, a fixação, nos termos do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) art°. 112, n° 1 alínea b) e c) as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2008 em 0,8% para prédios
urbanos e 0,5% para os prédios urbanos avaliados nos termos do IMI, aplicando a taxa prevista na alínea a) do referido artigo para os
prédios rústicos (rejeitada com 17 votos a favor e uma abstenção, a proposta B sobre o mesmo assunto).
5- Aprovada, por maioria, com 16 votos contra e duas abstenções, a manutenção, relativamente à fixação da derrama de 2007,a liquidar
em 2008, da deliberação que foi tomada aquando da aprovação do Plano e Orçamento da Câmara para o referido ano, no âmbito agora
da nova incidência prevista na actual Lei das Finanças Locais, ou seja em 1,5% sobre o lucro tributável do IRC.
6- Aprovada, por maioria, com 43 votos a favor, a proposta A, de fixação em 1,5% a derrama para 2008, nos termos do art 14° da Lei
n° 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais). Rejeitada a proposta B sobre o mesmo assunto, com 18 votos a favor e uma abstenção.
7- Aprovado, por maioria, com 14 abstenções, a fixação, nos termos da alínea b), do arf. 106, da Lei n° 5/2004 de 10 de Janeiro da taxa
municipal de direitos de passagem (TMDP) em 0,25% para o ano de 2008
8- Aprovado, por unanimidade, a fixação em 3%, da participação variável do Município no IRS a liquidar em 2009, sobre os rendimentos
dos munícipes de 2008, para efeito do art. 20 da Lei n° 2/2007, de l5.de Janeiro (Lei das Finanças Locais).
Votação Global Geral – Aprovado, por maioria, com quarenta e cinco votos a favor, quinze votos contra e três abstenções.
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2.3 Proposta da Câmara relativa à Organização dos Serviços Municipais e alteração do Quadro de Pessoal – Aprovada, por maioria, com
quinze abstenções.
2.4 Proposta da Câmara relativa à isenção de taxas municipais às Juntas de Freguesia – Aprovada por unanimidade.
2.5 Proposta da Câmara de alteração ao Regulamento do Programa Municipal para a melhoria da Habitação de Agregados Familiares
Carenciados – Aprovada, por maioria, com sete abstenções.
2.6 Proposta da Câmara de alteração ao Regulamento do Programa Ser Solidário - Aprovada, por maioria, com um voto contra e seis abstenções.

2.7 Proposta da Câmara de alteração ao Regulamento do Cartão Municipal do Idoso – Aprovada por unanimidade.
2.8 Aprovação do Regulamento Municipal de Segurança – Aprovado, por maioria, com 10 abstenções.
2.9 Proposta de discussão apresentada pela CDU sobre o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Fafe;
2.10 Proposta do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, relativa ao valor da derrama para o ano de 2008 - Votada conjuntamente
com o ponto 2.2 como proposta B.
2.11 Proposta do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, relativa à taxa de IMI para o ano de 2008 - Votada conjuntamente
com o ponto 2.2 como proposta B.
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FAFE ÚLTIMA

de Fafe. Por seu turno, com o Prémio Desportivo “Câmara

Desporto, neste caso relativa à época desportiva de 2006/2007

Municipal de Fafe” foram distinguidos os atletas e clubes que

e visando distinguir os atletas e clubes locais que mais se

se salientaram na época desportiva anterior, ao nível dos

distinguiram em função do seu rendimento desportivo e bem

resultados, sendo campeões nacionais ou distritais ou subindo

assim as equipas mais disciplinadas do concelho, ao nível do

de divisão, nas modalidades de andebol, arbitragem (Marisa

futebol federado, no seio da Associação de Futebol de Braga

pereira ascendeu à 1ª divisão nacional no quadro feminino),

e do futebol popular.

atletismo, automobilismo, BTT (os Restauradores da Granja
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Em 4 de Outubro, teve lugar mais uma edição da Festa do

foram campeões nacionais de 2006, em Dowm Hill), canoagem

pela Câmara Municipal de Fafe há exactamente 20 anos para

(Marta Noval foi campeã nacional em juniores), desporto

premiar comportamentos disciplinados e estimular o “fair

adaptado (vários campeões nacionais), futebol (destaque para

play” nos campos de futebol do concelho, contemplou

a equipa de iniciados da Associação Desportiva de Fafe,

as três equipas mais disciplinadas dos campeonatos da

campeã regional e promovida ao nacional da categoria e para

Associação de Futebol de Braga (1º - Associação Cultural e

o equipa do Grupo Nun’Álvares, vencedora da Taça da

Desportiva da Pica, 2º - Grupo Desportivo de Travassós, 3º

Associação de Futebol de Braga, em futsal), futebol feminino,

União Desportiva Moreirense), bem como nove equipas ao

Karaté (diversos campeões regionais e nacionais), Kickboxing

nível dos escalões de formação (iniciados, infantis, juvenis e

(António Sousa foi campeão regional e nacional), motociclismo,

juniores da A. D. Fafe, escolas dos Ases de S. Jorge, juvenis

natação, patinagem artística, pedestrianismo/montanhismo

da Sociedade de Recreio Cepanense e juniores do Arões

e pesca.

Sport Clube). Igualmente foram premiadas três equipas seniores

Além do Presidente da Câmara e dos Vereadores Antero

(1º - Grupo D. C. R. Fareja, 2º - Associação Desportiva de

Barbosa e Vítor Moreira, estiveram presentes na entrega dos

Revelhe, 3º - Grupo D. C. R. Pardelhas) e quatro nos escalões

prémios dirigentes de associações distritais e nacionais de

de formação (Grupo D. C. Serafão, Associação Desportiva de

diferentes modalidades.
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O Troféu Disciplina “Não à Violência-Viva o Desporto”, instituído
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Festa do Desporto
2006/2007

Oleiros, Grupo D. C. R. Pardelhas e Grupo C. R. D. “Os Amigos
de Quinchães”), no âmbito da Associação de Futebol Popular
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