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Presidente da República esteve em Fafe
O Presidente da República Portuguesa, Professor Aníbal Cavaco Silva, esteve em Fafe na manhã 

do passado dia 18 de Julho, no âmbito de uma visita de trabalho aos vales do Tâmega e do 

Ave. Visitou a exposição “Terra Longe, Terra Perto”, na Casa da Cultura e reuniu na Biblioteca 

Municipal com organizações sindicais do distrito. No final, escreveu, no livro de honra da 

autarquia, palavras animadoras sobre a cultura fafense.

Ver pág.  10-11
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editorial
GRANDES PROJECTOS PARA O FUTURO

É verdade que o nosso país atravessa uma grave crise, 
sobretudo devido à crise internacional; é verdade que 
os portugueses estão a sofrer com a crise e passam por 
dificuldades, sobretudo os mais carenciados, mas todos 
temos obrigação de dar o nosso contributo para vencer 
as dificuldades, lutando contra elas e não nos deixando 
vencer pelo desânimo e pessimismo.
Felizmente, o nosso município tem uma situação financeira 
saudável que nos permite, com responsabilidade e 
coragem, mas sem medo, lançar grandes projectos sem 
pôr em causa o que é prioritário:
1 - Por isso, acabámos de abrir um concurso público 
internacional para a escolha de um ou mais parceiros com 
vista à constituição de uma parceria público-privada 
para, nos próximos 5 anos, executar as seguintes obras:
- Requalificação da Feira Semanal;
- Mercado Municipal e edifício multi-serviços;
- Requalificação da praça da Feira Velha e parque de 
estacionamento;
- Requalificação da praça da Igreja Nova/Hospital/Tribunal 
e parque de estacionamento;
- Construção da piscina no Parque da Cidade;
- Construção da zona de lagos do Parque da Cidade;
- Construção do Parque Municipal de Desportos.
 Serão talvez mais de 30 milhões de euros de investimento 
que irão dinamizar o emprego, os serviços e a economia do 
nosso concelho e tornar a nossa cidade mais competitiva 
e com ainda melhor qualidade de vida.
2 - Finalmente, em 2009, vamos ter um novo quartel 
da GNR, bem como a criação de um destacamento, 
valorizando a presença da GNR em Fafe e aumentando 
quase para o dobro os seus efectivos. Foram 10 anos de 
luta e persistência, mas vencemos e o actual Governo 
merece o nosso agradecimento.
Vejamos que Fafe passará a ter um destacamento, o GIPS 
(Zona Industrial do Socorro) e a Brigada de Trânsito na 
A7, num total de 100 agentes. Os Fafenses têm razão 
para acreditar que Fafe é seguro!
3 - O novo hospital vai ser definitivamente, uma realidade. 
Ninguém tenha dúvidas!
Acabou de ser aprovado o seu programa funcional, de 
hospital de proximidade, cuja construção se prevê até 
2012. É uma boa notícia. Fafe precisa e merece.
4 - O Presidente da República esteve em Fafe, a visitar a 
exposição sobre a emigração “Terra Longe, Terra Perto”, 
organizada pelo Museu da Presidência, com a nossa 
colaboração, e aproveitou para realizar uma reunião com 
os sindicatos de Braga. Sentimo-nos muito honrados pela 
visita e pela distinção que ela significou e agradecidos por 
o Senhor Presidente da República ter dado o seu acordo e 
apoio para a celebração de um protocolo entre o Museu 
da Presidência e o nosso município, visando a colaboração 
com o nosso Museu das Emigrações e das Comunidades 
Portuguesas, reforçando assim a importância deste nosso 
projecto.

O Presidente da Câmara

José Ribeiro
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Aboim esteve em festa 
com a inauguração do 
moinho de vento… 
O Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e 
Florestas, Ascenso Simões, inaugurou no passado 
dia 09 de Maio o moinho de vento de Aboim.
Aquele moinho foi referenciado, a par dos 
congéneres de Odemira e do Montijo, como um dos 
mais interessantes a visitar no território português 
e por isso mesmo digno de um restauro a que 
foi submetido, financiado pela autarquia e pelo 
programa LEADER +. A sua recuperação custou cerca 
de �06 mil euros, tendo a Câmara comparticipado 
com 60 mil euros.
O restauro foi completo e o moinho está apto a 
moer cereais, mas sobretudo a receber a visita de 
turistas, essencialmente dos alunos das escolas, que 
ali encontrarão um motivo de estudo.
Para a reconstrução do moinho, foi necessário cerca 
de um ano e meio de investigação liderada pelo 
próprio presidente da Rede Portuguesa de Moinhos, 
Jorge Miranda.
A placa inaugurativa foi descerrada pelo Secretário 
de Estado, pelo Presidente da Câmara, José Ribeiro e 
pelo Presidente da Junta, António José Novais.
Na altura da inauguração, o Presidente da Câmara 
considerou, designadamente, o “momento 
importante para Aboim. Nunca um membro do 
Governo tinha estado na freguesia e por isso 
mesmo é digno de registo. Este moinho que agora 
inauguramos vai, concerteza, dar uma nova vida 
à freguesia e espero que traga muitos e muitos 
visitantes. É necessário investir, também, na 
restauração, para que os nossos visitantes encontrem 

mais um motivo de visita. Não tenho dúvidas que 
daqui a uns anos Aboim vai ser uma das freguesias 
mais visitadas, pois tem uma paisagem única e uma 
beleza natural deslumbrante”.
Ascenso Simões, por seu turno, disse estar em 
“Aboim com muito gosto e estou verdadeiramente 
maravilhado. Sei muito bem das dificuldades de uma 
terra como esta. É necessário dar um novo impulso 
ao desenvolvimento do interior do País. Esta pode 
ser uma boa forma de Aboim vir a ter visitantes que 
possam transmitir a outros a beleza desta terra, agora 
com mais um atractivo – o moinho. Estive mesmo 
agora a visitá-lo e estou maravilhado. Foi recuperado 
ao pormenor e está magnifico. Quero aqui agradecer 
a todos os técnicos que aqui trabalharam durante 
cerca de ano e meio”. 

…e o VIII Encontro Distrital de Clubes da Floresta 

A inauguração do moinho de vento coincidiu com o 
VIII Encontro Distrital de Clubes da Floresta de Braga. 
“Entre a Terra e o Céu” foi o tema escolhido para 
este encontro que reuniu em Aboim 26 Clubes da 
Floresta de Escolas do Distrito de Braga, num total 
de � 400 pessoas, entre alunos e professores.
Professores, GNR e Bombeiros sensibilizaram os 
alunos para a salvaguarda do património vegetal e 
em especial arbóreo, dando conhecer o Património 
Natural e Cultural, a fauna e a flora de Fafe.
A organização deste evento foi da Câmara Municipal 
de Fafe, Escola Secundária de Fafe e dos agrupamentos 
de escolas do concelho, bem como do Agrupamento 
de Escolas de Palmeira, Junta Freguesia de Aboim e 
Coordenador Distrital de Braga do PROSEPE.
O VIII Encontro Distrital de Clubes da Floresta de 
Braga teve o apoio de Equipas de Apoio às Escolas 
do Médio – Ave e Alto Cávado – Braga, Comandante 

| Descerramento da placa inaugurativa pelo
   Secretário de Estado Ascenso Simões

| A imponência do moinho de vento
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4 Grupo Territorial da GNR, Comandante Distrital de 
Protecção Civil, Federação Distrital de Bombeiros, 
Bombeiros Voluntários de Fafe, Municípios de 
Amares, Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto, 
Celorico de Basto, Esposende, Póvoa de Lanhoso, 
Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde.

 
Aviso
A fim de dar cumprimento ao disposto no Decreto 
– Lei n.º �24/2006 de 28 de Junho, informam-se 
que os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terrenos 
confinantes a edificações, são obrigados a proceder 
à gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta 
daquelas edificações ou instalações até ao dia �5 de 
Abril de cada ano.
Em caso de incumprimento do referido anteriormente, 
a Câmara Municipal poderá realizar os trabalhos de 
gestão de combustível ressarcindo-se das despesas 
efectuadas.

Gabinete Técnico Florestal
Câmara Municipal de Fafe
Avenida 5 de Outubro | 4824 – 50� Fafe
Tel. 25� 700400 | Fax 25� 700409
gtf@cm-fafe.pt | geral@cm-Fafe.pt 

| Clubes da Floresta do Distrito encontraram-se em Aboim

Reforço do pavimento do caminho de ligação 
da EN 311 ao CM 612-2 – Ribeiros
• Intervenção – Abastecimento de água e pavimentação
• Custo – 139.625,85 €  • Estado – Concluída

Beneficiação da EN 311 de Fafe a Várzea Cova
• Intervenção – Pavimentação, construção de passeios, drenagem 
de águas pluviais e residuais
Custo – 1.272.569,41 € • Estado – Concluída

Obras
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Ligação do Cemitério de Antime à EN 206
• Intervenção – Pavimentação, construção de passeios, drenagem 
de águas pluviais e residuais, abastecimento de água
• Custo – 257.323,51€   • Estado – Concluída

Beneficiação do CM 1680 e CM 1678 – Arões 
Santa Cristina
• Intervenção – Pavimentação, construção de passeios, drenagem 
de águas pluviais e residuais, abastecimento de água
• Custo –  455.280,12€     • Estado – Concluída

Caminho de ligação do CM 1645 (Lustoso / 
Paços) a Santa Marinha (Freitas)
• Intervenção – Abastecimento de água, construção de valetas, 
pavimentação
• Custo – 121.950,83 €  • Estado – Concluída

Ligação de Monte – S. Miguel do Monte a 
Vilarelho – Serafão
• Intervenção – Construção de valetas e pavimentação
• Custo – 172.155,62 €  • Estado – Concluída

Pavimentação do Caminho da Cerca – S. Gens
• Intervenção – Abastecimento de água, construção de valetas, 
pavimentação
• Custo – 39.407,50 €   • Estado – Execução

Construção de muro de suporte no Lugar da 
Cheda – Queimadela
• Intervenção – Muro gavião
• Custo – 39.407,50 €    • Estado – Execução
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| Descerramento da placa inaugurativa, pelos três autarcas
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6 Beneficiação da EN 206 
entre a Ponte Nova e a Via 
Circular

A requalificação da Rua Cidade de Guimarães, entre a 
Ponte Nova e a Via Circular, chegou ao fim e foi inaugurada 
solenemente na noite do passado dia �2 de Julho, em acto 
de que se incumbiram o Presidente da Câmara, José Ribeiro 
e os presidentes das Juntas de Freguesia de Fafe, José Mário 
Silva e de Golães, Filipe Silva, ante a presença de outros 
autarcas e populares que se quiseram associar à festa.

| O “novo rosto” da Rua Cidade de Guimarães

 A intervenção, pensada desde há oito anos, consistiu na 
execução de uma rotunda, junto à Ponte Nova, a construção 
e arrelvamento do separador central ao longo da rua, 
pavimentação da via, construção de passeios, drenagem de 
águas pluviais e residuais e abastecimento de água. Tudo 
somado, os custos ascendem a cerca de 700 000 €, com 
70% de comparticipação comunitária, para dar uma maior 
dignidade, visibilidade e beleza, “um novo rosto” a uma das 
importantes entradas da cidade.
José Ribeiro anunciou, entretanto, que as restantes entradas 
da cidade vão ser requalificadas. Para os próximos meses, a 
entrada do lado de Felgueiras, entre o Picotalho e a Ponte 
de S. José e a rotunda do Monumento ao Empresário até à 
Rua José Cardoso Vieira de Castro. Em 2009, será a vez da 
requalificação da entrada pela Rua da Cumieira.
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Ministro do Trabalho em 
Fafe
no âmbito do Programa 
PARES
O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 
Vieira da Silva, acompanhado pela Secretária de Estado 
Adjunta e da Reabilitação, Idália Moniz, esteve em 
Fafe, em �2 de Abril, a presidir a duas cerimónias.
Primeiramente, no âmbito da Cercifaf, assistiu à 
apresentação do projecto do Lar Residencial e lançou a 
primeira pedra do Centro de Actividades Ocupacionais 
(CAO). Este tem capacidade para �0 utentes e está 

Parceria público/privada:
Obras no valor de 30 
milhões de euros
A Câmara e a Assembleia Municipais aprovaram, 
neste semestre, a constituição de uma parceria 
público/privada para a construção de um conjunto 
de equipamentos na cidade que, de outro modo, 
dificilmente seriam concretizados em tempo útil, 
apenas com fundos públicos. 
O Município lançou um concurso público internacional 
para a selecção – até final do ano em curso – de um 
ou mais parceiros privados com vista à constituição 
de uma sociedade de capitais minoritariamente 
públicos com vista à execução e manutenção de sete 
equipamentos de relevo, num horizonte de cinco anos 
e por valores que, somente na fase de construção, 
rondam os �0 milhões de euros.
Se tudo correr como o previsto, as primeiras obras a 

orçado em 7�5 000 euros, sendo comparticipado 
pelo Estado, através do programa PARES, em �90 
000 euros, devendo estar concluído em Setembro de 
2009.
Já o Lar Residencial, localizado em S. Jorge, tem 
capacidade para �8 utentes e prevê-se que fique 
concluído em Janeiro do próximo ano. A obra terá um 
custo total de 555 000 euros, sendo comparticipada 
em ��� 500 euros pelo Instituto de Segurança 
Social.
Mais tarde, o governante procedeu à inauguração da 
Lar de Idosos do Grupo Cultural e Recreativo Martim 
de Freitas, uma obra de grande importância para 
a freguesia e que o presidente da autarquia, José 
Ribeiro, considerou que “até hoje foi o equipamento 
social que a Câmara mais apoiou”.

concretizar, já em 2009, são o recinto da Feira e novo 
edifício do Mercado, na “Praça das Comunidades”. No 
caso da Feira, já existe projecto para a reorganização 
do recinto, que prevê a sua utilização fora dos dias da 
feira semanal. O novo Mercado Municipal pretende 
manter a oferta actual, havendo a possibilidade de 
criar novas estruturas comerciais. Será ainda criado 
um parque de estacionamento subterrâneo com 
94 lugares. A reorganização da Feira, deverá custar 
2.200.000 euros e a construção do novo Mercado 
deverá orçar em 5.200.000 euros.
Seguir-se-á a reconstrução da Praça José Florêncio 
Soares (“Jardim da Queimada”), com parque de 
estacionamento, cujo valor ascende aos 5.000.000 de 
euros. O parque de estacionamento na Praça Mártires 
do Fascismo, ligando os Paços do Concelho ao Parque 
da Cidade, está estimado em 6.000.000 de euros.
Os lagos no Parque da Cidade irão custar �.800.000 
euros, enquanto que a piscina irá custar 6.000.000 
euros. A última obra a lançar será o Parque Municipal 
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Fafenses vão pagar menos 
2% de IRS
Como se sabe, as autarquias vão pela primeira vez 
ter uma participação directa no IRS dos cidadãos 
residentes no seu concelho. Com a nova Lei das 
Finanças Locais (2007), os municípios passaram 
a dispor de 5% de IRS cobrado em cada concelho, 
numa taxa que varia entre 0 e 5%.
Apesar da importância e da necessidade que a 
autarquia tem em arrecadar toda a receita possível, 
entende dar um sinal de desagravamento fiscal, de 
solidariedade para com os fafenses em tempo de crise 
e, em 2008, dos 5% referidos vai cobrar apenas �%, 
ou seja, reduzir o IRS dos fafenses em 2%.
A Câmara vai abdicar, assim, de cerca de 400.000 
euros da receita do Município a favor dos fafenses que 
pagam impostos, apesar da grande necessidade de 
receitas por causa da concretização das necessidades 
de investimento que o Município ainda tem e que 
todos, legitimamente, reclamam.

| Maqueta do novo recinto da Feira Semanal

de Desportos, para a qual ainda não há projecto, 
mas que irá ficar na zona de Fornelo, junto aos 
locais previstos para o novo Hospital e a nova Escola 
Secundária.
Segundo o Presidente da Câmara “graças à boa 
saúde financeira do município, queremos antecipar 
a realização de investimentos há muito pensados, 
projectados e ansiados pelos fafenses, que, de outra 
forma, levariam mais de uma década a realizar, 
provavelmente com necessidade de sacrificar outras 
prioridades”.
Para José Ribeiro, “esta parceria vai, ao mesmo tempo, 
constituir uma boa oportunidade de emprego, pois as 
empresas que virão a ser parceiras, podem contratar 
bens e serviços no concelho e com isso dinamizar a 

economia. Desta forma, vamos completar uma rede 
de infra-estruturas de excelente qualidade, tornar 
a cidade e o concelho mais atractivos, económica, 
cultural e turisticamente, para além de favorecermos 
a dinamização da nossa economia e o aumento 
do emprego. Estamos convictos que, mantendo 
sustentável financeiramente o Município, daremos um 
passo de gigante na modernização e desenvolvimento 
das infra-estruturas do concelho”.
A sociedade a constituir vai construir e fazer a 
manutenção dos equipamentos, cabendo à autarquia 
a respectiva gestão. A Câmara quer explorar 
directamente os parques de estacionamento, para 
“não haver especulação de preços”, como referiu o 
Presidente da Câmara.

Atribuídos apoios para 
2008 na cultura e no 
desporto
Por proposta do Vereador do sector, Antero Barbosa, a 
Câmara aprovou a proposta de atribuição de subsídios 
ordinários para o ano em curso, nas áreas da cultura 
e do desporto.
Na cultura, são atribuídos subsídios a 24 colectividades 
de todo o concelho, totalizando 25 500 euros, 
enquanto no desporto o total dos apoios atinge os 
88 �50 euros, contemplando quatro dezenas de 
associações.
Por outro lado, o Executivo deliberou ainda apoiar a 
celebração de dois contratos-programa com duas 
colectividades da área do município, visando a melhoria 
das infra-estruturas e a aquisição de uma viatura.
Os documentos são celebrados com o Grupo Folclórico 
da Casa do Povo de Arões e com a União Columbófila 
Fafense, para vigorar em 2008.
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Protocolados 
investimentos com Juntas 
de Freguesia
Autarquia celebrou em 25 de abril, protocolos de 
ligação de competência com  as Juntas de Freguesia 
do Concelho, para investimentos, no montante 
superior a �.000.000 de euros (fotos acima). Mais 
recentemente, assinou protocolos com seis juntas 
de freguesia do concelho, relativos a investimentos 
a realizar nos respectivos territórios, no montante 
global de perto de 600 000 euros.
A Câmara delegou na Junta de Freguesia de Arnozela 
a competência para a execução das obras do caminho 
rural da Vila (programa Agris) e a pavimentação do 
caminho da Regedoura, da Travessa da Ribeira e da 
Rua do Castelinho, no montante de ��5 000 euros.
Com a Junta de Queimadela foram protocoladas as 
obras de conclusão do caminho de Cheda a Santa Cruz 
e a rectificação do caminho de Cheda a Queimadela, 

no valor de 75 000 euros.
Com a Junta de Freguesia de Revelhe foi protocolada 
a pavimentação das ruas das Eiras Novas, do Canto, 
Nova de Marmoiral, da Travessa do Crasto e do 
caminho de Casa do Ribeiro ao Loteamento da Escola, 
no montante de 50 000 euros.
Com a Junta de Freguesia de Fafe foram protocoladas 
as obras de pavimentação e rede de água e saneamento 
da Rua da Barreira e a pavimentação da Rua do Sol 
Poente, no valor de �00 000 euros.
A Câmara delegou na Junta de Freguesia de Antime 
a competência para a execução das obras de 
pavimentação da Travessa da Vinha e de S. Brás, Rua 
de Nª Sª de Antime e Rua do Outeirinho, além da 
conclusão do polivalente da Junta, no montante de 
�00 000 euros.
Com a Junta de Freguesia de Travassós foram 
protocoladas as obras de pavimentação da Travessa 
de Bouças e rectificação e pavimentação da Travessa 
dos Jerónimos e das Ruas de Quintas e do Outeiro, no 
valor de ��5 000 euros.

Câmara subsidia ligações 
de água até 31 de 
Dezembro
Por decisão do executivo, foi decidido alargar, até �� 
de Dezembro deste ano, o benefício monetário da 
autarquia aos fafenses que desejem a ligação à rede 
de distribuição de água do concelho.
Recorde-se que em reunião do dia 4 de Outubro de 
2007 a autarquia decidiu subsidiar com �00 euros 
todos os pedidos de ligação à rede de abastecimento 
de água e que digam respeito a proprietários que 

até agora obrigados a recorrer a sistemas privados 
de abastecimento de água, de forma a minorar os 
prejuízos de todos aqueles que são obrigados a 
efectuar a ligação à rede pública de abastecimento.
Para que isto fosse possível, foi necessário um acordo 
com a Indáqua, tendo esta decidido efectuar as 
ligações, reduzindo o custo para 200 euros a todos os 
munícipes que tenham recorrido a sistemas próprios 
de abastecimento. 
Destes 200 euros, a autarquia subsidia com �00 
euros. Os restantes �00 euros podem ser liquidados 
à Indáqua de uma só vez ou diluídos em prestações 
mensais.
 

| Protocolo com a J. F. de Estorãos | Protocolo com a J. F. de Fornelos
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Presidente da República 
em visita a Fafe
O Presidente da República Portuguesa, Professor 
Aníbal Cavaco Silva, esteve em Fafe na manhã do 
passado dia �8 de Julho, no âmbito de uma visita de 
trabalho aos vales do Tâmega e do Ave. O Chefe do 
Estado foi recebido à entrada da Casa Municipal de 
Cultura pelo Presidente da Câmara, Dr. José Ribeiro, 
tendo-se incorporado na recepção ao ilustre visitante 
os vereadores da autarquia, o Governador Civil de 
Braga, Fernando Moniz, o presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 
Carlos Lage, o Director do Centro de Emprego de Fafe, 
António Ribeiro, membros da Assembleia Municipal, 
Presidentes de Junta, o arcipreste e o pároco de Fafe, 
entre outras individualidades e convidados.
O Presidente da República recebeu à entrada da 
Casa da Cultura os cumprimentos dos meninos das 
EB�/JI de Fareja e de Arões Santa Cristina e visitou 
depois a exposição “Terra Longe, Terra Perto – Traços 
da Emigração Portuguesa”, patente naquele local até 

�0 de Agosto e a qual foi comentada pelo director 
do Museu da Presidência da República (notícia 
circunstanciada sobre esta exposição pode ler-se na 
secção “Cultura”, deste Boletim). 
Cavaco Silva subiu depois ao primeiro andar da Casa 
da Cultura onde Miguel Monteiro explicou o projecto 
do Museu da Emigração e das Comunidades.
Nesse âmbito, o Presidente da República fez questão 
de acolher, favoravelmente, a proposta que lhe foi 
apresentada com vista à obtenção do seu alto patro-
cínio concretizado no estabelecimento de um proto-
colo entre o Museu da Emigração e das Comunidades 
e o Museu da Presidência.
Seguiu-se uma reunião do Chefe do Estado, na 
Biblioteca Municipal, com organizações sindicais do 
distrito, sobre a situação social e económica que se 
vive na região.
No final da visita, a autarquia ofereceu uma salva de 
prata do município ao Chefe do Estado, para assinalar 
a sua passagem por Fafe.
O Professor Cavaco Silva deixou, no Livro de Honra 
da autarquia, a mensagem que se segue e que 
evidencia: 

 Cavaco Silva recebe um ramo de flores  Visita a exposição “Terra Longe, Terra Perto”
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“Foi com imensa satisfação que visitei Fafe e tomei 
conhecimento dos investimentos culturais em curso. 
A cultura é, nos nossos tempos, um factor de 
desenvolvimento social que deve ser valorizado”.

 Reunião com os sindicatos

 O Presidente da Câmara entrega a Cavaco Silva uma salva de prata

 Mensagem deixada no Livro de Honra

 Assina o Livro de Honra da Autarquia
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 Otelo Saraiva de Carvalho em Fafe

Otelo Saraiva de Carvalho
deu aula sobre 25 de Abril
No âmbito das comemorações do 25 de Abril, o 
estratega maior da revolução, actual tenente-coronel 
Otelo Saraiva de Carvalho, deslocou-se a Fafe no dia �7 
de Abril, onde protagonizou duas sessões evocativas 
da efeméride no Estúdio Fénix.
À tarde, para três centenas de estudantes, deu uma 
autêntica aula sobre o que foram os preparativos, o 
desenrolar das operações e as consequências do 25 
de Abril de �974. Uma lição sobre o “acontecimento 
mais notável da história contemporânea portuguesa”, 
numa linguagem emotiva, vigorosa, profunda e 
acessível.
À noite, com menos público, a sessão foi aberta a 
quem nela quis participar e inquirir o protagonista 
mais conhecido da Revolução de Abril. Resta o 
privilégio de termos tido entre nós um dos símbolos 
vivos que coordenou o golpe de Estado que devolveu 
ao país a Liberdade e a Democracia, que hoje nos 
permitem pensarmos de forma diferente.

VIII Assembleia dos Jovens 
Munícipes
Como já vem sendo habitual, realizou-se no dia 24 de 
Abril a tradicional Assembleia dos Jovens Munícipes, 
que já vai na sua oitava edição. O evento contou com a 
presença de cerca de 80 jovens dos 8° e 9º anos do �° 
ciclo do ensino básico das seis escolas do concelho que 
o ministram (EB2,� Prof. Carlos Teixeira, Montelongo, 
Revelhe, Arões e Silvares e Secundária de Fafe). 
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 os 
Vereadores Antero Barbosa Fernandes, Manuel Salgado 
e Vítor Moreira.
A sessão abriu com uma explicação do presidente da 
Mesa sobre o funcionamento da Assembleia Municipal, 
as suas regras e o seu regimento, assim como o 
significado do 25 de Abril e tudo o que representa para 
a democracia portuguesa.
No período de “Antes da Ordem do Dia”, foram 
apresentados por vários alunos alguns trabalhos 
(poemas e textos), subordinados ao tema “Juntos na 
Diversidade, para o Diálogo Intercultural na Europa”.
Seguiu-se o período de intervenções, onde os jovens 
questionaram o executivo municipal sobre os mais 
variados assuntos. Urbanismo, Ambiente, Educação, 
Saúde, Cultura e Desporto, foram os temas mais 
abordados. A todos eles, o Presidente da Câmara 
respondeu, elucidando os jovens sobre os projectos em 
curso ou em previsão.
A autarquia ofereceu a todos os jovens duas obras 
literárias e um diploma de participação, bem como 
um pequeno lanche. Em Junho, os jovens foram 
contemplados com uma visita à Assembleia da 
República.
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  Entrega da Medalha de Prata a Rui Ribeiro

Câmara comemorou 
festivamente mais um 25 
de Abril
À semelhança do que vem fazendo desde há muitos 
anos, a Câmara comemorou o �4º aniversário do 25 de 
Abril com um conjunto de manifestações que incluiu 
a distinção a diversas personalidades e a inauguração 
de vários melhoramentos pelo concelho.
A cerimónia comemorativa da efeméride começou 
com o hastear da Bandeira Nacional, que contou com 
a presença da fanfarra do Agrupamento de Escuteiros 
de Antime. Já no Salão Nobre dos Paços do Concelho 
(completamente cheio), deu-se início à sessão solene, 

que abriu com a intervenção do Presidente da 
Assembleia Municipal, Laurentino Dias, que recordou 
a “revolução dos Cravos e a importância que teve na 
vida dos portugueses”. 
Seguiu-se a intervenção dos representantes dos grupos 
parlamentares com assento na Assembleia Municipal, 
cujas intervenções se pautaram pela relevância da 
data para a democracia portuguesa e pelos desafios 
que se esperam para o país e para o concelho. 
Interveio depois o representante da Associação 25 de 
Abril, Coronel Bacelar Ferreira, que lembrou os ideais 
da revolução e o que ainda falta fazer “para um país 
mais moderno e justo”. A cerimónia continuou com a 
entrega do prémio Dr. Maximino de Matos referente 
ao ano de 2007 atribuído, ex-aequo, a três jovens 
médicos que apresentaram a respectiva candidatura: 
Rui Manuel Fonseca Paulo, Maria João Almeida Matos 
Magalhães e Ana Teresa Neves Magalhães.
Foi ainda entregue, pelo Presidente da Assembleia 
Municipal, a Medalha de Prata de Mérito Concelhio 
ao nadador Rui Ribeiro, seguindo-se a distribuição de 
distinções aos funcionários que completaram �5, 20 e 
25 anos de serviço ininterrupto à autarquia.
A cerimónia integrou ainda a assinatura do protocolo 
de delegação de competências para as Juntas de 
Freguesia, que pressupõe as transferências de capital 
que ultrapassam os três milhões de euros, finalizando 
com a intervenção do Presidente da Câmara. José 
Ribeiro falou da Democracia e de tudo o que está 
inerente aos objectivos de um Portugal moderno e 
mais justo. “A Democracia ainda não está completa, 
se pensarmos no que ainda falta fazer para atenuar 
as desigualdades. Todos os dias temos de aperfeiçoar 
a democracia e desenvolver objectivos e projectos 
capazes de dar aos cidadãos uma melhor vida” – 
sintetizou.
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 Descerramento da placa de inauguração

 Recriação do ambiente novecentista

Aberto novamente o 
Posto de Turismo
A tarde começou com a inauguração do Posto de 
Turismo na Praça 25 de Abril. Trata-se do anterior 
Espaço Internet, totalmente remodelado para receber 
um posto de informação turística que, como se sabe, 
é da responsabilidade da Naturfafe.
Para além da natureza informativa, o Posto de 
Turismo tem em exposição os mais variados artigos 
do artesanato de Fafe, para além de vários produtos, 
tais como o vinho, as lãs e o linho.

Inaugurada requalificação 
do Jardim do Calvário
Seguiu-se a inauguração das obras de revitalização do 
Jardim do Calvário, que esteve encerrado durante vários 
meses, tarefa de que se incumbiram o Presidente da 
Câmara, José Ribeiro e o Presidente da Junta de Fafe, 
José Mário Silva, perante dezenas de individualidades 
e simples curiosos, ávidos de visitar aquele belíssimo 
espaço, após a requalificação. O edil historiou o 
processo das obras e evidenciou a importância para a 
cidade do novo “rosto” do Jardim, que espera ainda a 
entrada em funcionamento do elevador panorâmico.
Na ocasião, alguns elementos do Teatro Vitrine 
recriaram a atmosfera que se viveria em Fafe por altura 
da abertura do jardim, em �892, em plena pujança 
da cultura dos “brasileiros de torna viagem”, a quem 
Fafe tanto deve em diferentes aspectos.
Foi um momento emocionante de reencontro com 
uma história e um ambiente de finais do século XIX.
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Assinatura de protocolo 
com o Arões Sport Clube
O campo de jogos de Arões foi a próxima etapa, 
onde foi assinado um protocolo na ordem dos 
�0.000 euros com o Arões Sport Clube, destinados 
às obras de requalificação do recinto e à colocação 
de iluminação.
Foi neste recinto que se deu início ao XXII Torneio de 
Futebol Juvenil Fafe 2008, organizado pela autarquia. 
O Presidente da Câmara iniciou o torneio ao dar o 
pontapé de saída, simbólico, no primeiro jogo do 
torneio, que opôs o Grupo Desportivo de Silvares e a 
Junta de Freguesia de Arões.
O dia terminou com a visita à freguesia de Arões S. 
Cristina, onde o Presidente da Câmara foi convidado 
a entregar os prémios aos vencedores do �º Grande 
Prémio de Resistência, em motos. 

Lançamento da obra Fafe 
– �0 anos de Poder Local
O programa comemorativo da Revolução de Abril 
concluiu, na noite de �0 de Abril, com o lançamento 
da obra Fafe 30 Anos de Poder Local (1976-2006) 
– Alguns Aspectos, de Artur Ferreira Coimbra, técnico 
municipal da área da cultura.
A obra estabelece o contraste entre o concelho de há 
�0 anos atrás e os dias de hoje, num hino de louvor 
ao Poder Local Democrático que começa a fortalecer-
-se a partir de �976 e resulta na maior conquista do 
25 de Abril.
Para dar uma perspectiva do que foi executado no 
concelho, na vigência do Poder Local Democrático, 
foi organizada a edição, que não pretende fazer, 
obviamente, o inventário exaustivo das obras e 
realizações operadas em trinta anos, apresentando 
apenas alguns aspectos que evidenciam claramente 
a evolução registada na vida concelhia, após a 
Revolução de Abril, quer no espaço rural, quer nos 
centro urbano, aos mais diferentes níveis
A segunda parte da obra versa as obras e os momentos 
mais marcantes em �0 anos do Poder Local em Fafe.

 O Presidente da Câmara assina o protocolo

 Entrega de prémios do �.º Grande Prémio de Resistência
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Encontro de Reis com grande 
animação
O habitual encontro de reis das crianças das escolas e 
jardins-de-infância do concelho, dedicado ao Presidente da 
Câmara e aos Vereadores, voltou a registar este ano ampla 
participação, com dezenas de estabelecimentos e centenas 
de crianças a desfilarem durante uma manhã pelo palco do 
Pavilhão Multiusos da cidade. 
Um espectáculo de cor, música e alegria que anualmente se 
repete e vai já na nona edição.

Desfile de Carnaval 
prejudicado pela chuva
O desfile de Carnaval – em 1 de Fevereiro – de cerca de 
duas mil e quinhentas crianças de mais de 30 escolas do 
ensino básico e pré-primário de Fafe, que deveria ocorrer 
na pelas principais artérias da cidade acabou por realizar-se 
no Pavilhão Multiusos, devido à ameaça de chuva.
Apesar desse contratempo, houve grande animação no 
interior daquele espaço, com três grupos de bombos, 
música, desfile das escolas e jogos de confettis e serpentinas 
oferecidos pela autarquia.
Como é habitual, as escolas e jardins capricharam nos trajes 
carnavalescos, cheios de cor e fantasia. 
Destacaram-se alguns estabelecimentos pela originali-dade 
das criações. O Jardim-de-infância Montelongo, com grande 
imaginação, recriou os aerogeradores do parque eólico de 
Fafe. A EB/JI de Paços brincou com a ASAE. O Centro Infantil 

de Golães investiu numa representação de forcados. 
Depois, apareceram espantalhos, gotas de água, morangos, 
palhaços, sinais de trânsito, jogos de cartas, malmequeres e 
tantos outros motivos para festejar o Carnaval.

 Carnaval das escolas

w
w

w
.n

ee
vi

aP
DF

.c
om



�7

| Semana da Leitura

FA
FE

  
ED

IU
CA

ÇÃ
O

�7

Câmara promoveu
acção de formação para 
funcionários das cantinas 
escolares
A Câmara de Fafe e o Serviço de Saúde Pública do Concelho 
de Fafe promoveram uma acção de formação, direccionada 
aos manipuladores de alimentos das escolas do concelho.

No fundo, tratou-se de dar formação a todos os funcionários 
das cantinas e bares escolares, dotando-os do conhecimento 
dos aspectos básicos para a compreensão do modo como 
a manipulação dos alimentos pode influenciar na saúde dos 
consumidores.
Durante as sessões foram abordadas e discutidas as boas 
práticas a seguir em qualquer estabelecimento de restauração 
e mais concretamente nos estabelecimentos de ensino do 
município.
Participaram na acção 35 pessoas.

Biblioteca participou na
Semana da Leitura 
A Biblioteca Municipal de Fafe participou na Semana 
da Leitura. Nesse âmbito, a Associação Teatro 
Construção apresentou, em quatro sessões, a peça 
“Camilo o Criador”, sobre o processo de criação 

literária em Camilo Castelo Branco. Participaram cerca 
de 250 crianças da Associação Cultural e Recreativa 
de Fornelos, da EB1 do Santo e da EB1 da Feira Velha 
(Fafe).
No mesmo quadro, realizou-se um encontro com 
a escritora de literatura infanto-juvenil Maria José 
Meireles, para uma centena de alunos da EB1 do 
Santo.

“A Menina do Mar” encantou 
crianças fafenses
A Câmara voltou a promover um programa de teatro 
para as escolas do concelho, o qual se realizou nos dias 
17 e 18 de Junho, no Estúdio Fénix, contemplando 
cerca de 900 crianças dos 3º e 4º anos do primeiro 
ciclo do ensino básico. Em cena esteve a peça “A Menina 
do Mar”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, pela 
Filandorra – Teatro do Nordeste.
No dia 18 de Junho, realizou-se uma sessão à noite 
para o público em geral, que encheu por completo a 
sala de público de todas as idades. No total, assistiram 
à “Menina do Mar”, contagiados pelo seu encanto, 
mais de 1200 fafenses.

 A Menina do Mar
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Município e Escola Superior 
de Educação
celebraram nas ruas da 
cidade o Dia da Criança
Numa organização conjunta, a Câmara Municipal 
de Fafe e a Escola Superior de Educação de Fafe 
proporcionaram, em 1 de Junho, uma tarde diferente 
às muitas famílias que corresponderam ao convite 
para comemorar o Dia Mundial da Criança nas ruas 
da cidade, que foram encerradas ao trânsito. Foi uma 
forma inovadora de comemorar o Dia da Criança, 
numa tarde de domingo.
Por algumas horas, o centro da cidade de Fafe 
transformou-se num enorme recreio para inúmeras 
crianças e para os seus familiares. Famílias inteiras 
puderam desfrutar de um tempo livre das preocupações 
quotidianas enquanto se deixavam envolver pelas 
actividades disponíveis ou passeavam pelo espaço dos 
eventos. 
A autarquia disponibilizou diversos insufláveis na Praça 
25 de Abril e na Feira Velha, além de uma parede 
para escalada e slide. Pelos mesmos locais, circularam 
mascotes e animadores/malabaristas, em andas e 
monociclo. Houve ainda um espaço para danças e 
canções onde grupos de alunos de diversas escolas 
do concelho mostraram os seus dotes às centenas de 
pessoas que as circundavam.
Os alunos da ESEF, por seu turno, trouxeram para a rua 
o seu entusiasmo e puseram ao serviço das crianças as 
competências desenvolvidas nas diferentes formações: 
um laboratório multimédia, dos alunos da Licenciatura 
em Educação Visual e Tecnológica, experiências 

científicas de biologia e física, desenvolvidas pelos alunos 
do curso de Professores de Matemática e Ciências 
da Natureza e Educação Básica, trabalhos manuais e 
de pintura pelos alunos da Licenciatura em 1.º ciclo, 
educação física e desporto, oferecido pelos alunos 
das Licenciaturas em Educação Física, e expressão 
dramática, organizado pelas futuras Educadoras de 
Infância. 
A festa contou, ainda, com a animação da Tuna do 
Instituto de Estudos Superiores de Fafe, que encerrou 
da melhor forma um evento que trouxe a festa, a 
alegria, a diversão, o entretenimento para o centro 
da cidade, contemplando centenas ou milhares de 
crianças.
Nas diversas actividades disponibilizadas para as crianças, 
além de professores das escolas, participaram estagiários 
e professores das actividades de enriquecimento 
curricular promovidas pela autarquia.

 Os insufláveis fizeram as delícias das crianças
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Grupo Coral de Serafão
venceu XXIII Encontro de 
Cantadores de Reis

O Grupo Coral do Centro Social e Paroquial de Serafão 
foi o grande vencedor da vigésima terceira edição 
do Encontro de Cantadores de Reis do Concelho, 

realizada no início do ano, no Pavilhão Multiusos, 
com a presença de cerca de 4 mil espectadores.
Em segundo lugar, posicionou-se o Grupo Recreativo 
de Ardegão e em terceiro o Rancho Folclórico Santo 
Estêvão da Associação Cultural e de Solidariedade 
Social de Regadas. 
Participaram no evento �� grupos de todo o 
concelho.

Um semestre cheio de 
teatro
Ao longo do primeiro semestre de 2008, foram várias 
as propostas na área do teatro promovidas pelo sector 
cultural da autarquia.
Depois da apresentação de “Medeia”, dramaturgia 
a partir da tragédia de Eurípedes, pela Téspis Cia. 
de Teatro (Florianópolis, Brasil), em 8 de Fevereiro, 
seguiu-se, em �6 do mesmo mês, “Lendas de Fafe 
– uma história de Justiça”, pelo Teatro de Travassós, 
um espectáculo que superou as melhores expectativas 
e satisfez sem dúvida as quatro centenas de pessoas 
que tiveram o privilégio de assistir à representação. 

Em 7 de Março, foi a vez da revista à portuguesa “É 
Isto e Pouca Treta”, pelo Teatro Sá da Bandeira, numa 
organização do Centro Cultural, Social e Desportivo 
da autarquia, com o apoio do município e lotação 
esgotada.
O “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, pela 
Filandorra – Teatro do Nordeste, foi a proposta para 
o dia �8 de Abril. A comédia “O Meu Menino”, em 
9 de Maio, lotou o Estúdio Fénix e trouxe a Fafe, 
novamente, Tozé Martinho e a sua equipa. 

 Lendas de Fafe

 O Meu Menino
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| Orquestra do Norte e Coro da Academia de Música José Atalaya
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Em �0 de Maio, teve lugar a apresentação da comédia 
à portuguesa “Casa para Três”, pelo Teatro Azul, 
enquanto a 6 de Junho a Jangada Teatro representou, 
no Pavilhão Multiusos, com grande espectacularidade 
“Os Filhos do Esfolador”, de Valter Hugo Mãe (a partir 
de “O Cego de Landim”, de Camilo Castelo Branco).
Finalmente, realce para a brilhante representação da 
peça “Os Corcundas”, pelos actores brasileiros Breno 
Moroni e Cláudia Borioni, em 2� de Junho.

 Orquestra do Norte 
realizou três concertos
No âmbito do protocolo entre a Câmara Municipal de 
Fafe e a Associação Norte Cultural, que foi renovado 
para mais este ano, foram já realizados três concertos 
autárquicos.
O primeiro teve lugar no 8 de Março, no Pavilhão 
Multiusos, sob a direcção do maestro Álvaro Cassuto 
e incluído nas comemorações do Dia Internacional da 
Mulher. A cada mulher que assistiu ao concerto foi 
entregue uma flor, oferecida pelo município.
O concerto seguinte, realizou-se em �� de Abril 
no Salão da Junta de Freguesia de Antime, sob a 
direcção do maestro José Ferreira Lobo. Na tarde do 
mesmo dia, realizou-se um concerto pedagógico da 
Orquestra do Norte, na sede do Agrupamento de 
Escolas de Arões.
Finalmente, de realçar o concerto musical que, em � 
de Julho, novamente no Multiusos, juntou a Orquestra 
do Norte e a Academia de Música José Atalaya, sob 
a direcção do maestro Vítor Matos. O ponto alto do 
espectáculo foi a interpretação, em estreia mundial, 
de “A Mensagem”, uma obra inédita de César Morais 
baseada no livro homónimo de Fernando Pessoa e 
que contou com diversos como solistas e ainda com o 
Coro da Academia. Um momento sublime, que vai ser 
repetido por altura da inauguração do Teatro Cinema 
de Fafe.

 Os Corcundas
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| Orquestra Juvenil da Banda de Revelhe
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Orquestra Juvenil da Banda 
de Revelhe mostrou-se aos 
fafenses

A Orquestra Juvenil da Sociedade Filarmónica Fafense 
– Banda de Revelhe mostrou-se ao público fafense, 
pela primeira vez, no âmbito de um espectáculo 
musical promovido pela Câmara Municipal e realizado 

na noite de 22 de Fevereiro, no Estúdio Fénix.
A sala praticamente encheu de amigos e familiares dos 
jovens músicos que, sob a direcção do maestro Paulo 
Pereira, interpretaram um programa interessante.
O espectáculo foi dedicado, em primeira instância, 
ao mentor do projecto, Albertino Silva (Lucas) e, em 
segundo lugar, ao seu filho, José Albertino Silva, que 
apadrinha e impulsiona com grande entusiasmo a 
escola de música.

Uma mão-cheia de livros 
lançados em Fafe
Ao longo do primeiro semestre de 2008, foram vários 
os livros lançados em Fafe, a maioria pela Labirinto, 
que constitui uma mais valia editorial no nosso 
município. Livros do mais diverso género, e para os 
mais diversos leitores.
Em 29 de Fevereiro, foi apresentada na Biblioteca 
Municipal a obra Método para Guitarra, de Fernando 
Sor, traduzida para castelhano pelos guitarristas 
uruguaios Eduardo Baranzano  e Ricardo Barceló, este 
último professor da Academia de Música José Atalaya, 
que patrocinou a edição.
Em 4 de Abril, foi a vez da apresentação da obra 
Paixão pela Vida I: A Inteligência, de José Augusto 
Gonçalves, que lotou a Casa Municipal de Cultura de 
amigos, alunos e colegas de profissão.
No dia �9 do mesmo mês, foi lançado o livro de 
poemas Esvoaços I, segunda obra de Acácio Almeida, 
também uma edição da Labirinto. 
Finalmente, em 27 de Junho, realce para a apresentação 
de Romper as Grades da Vida, de Helena Magalhães, 
um livro com relatos de violência doméstica.

 Acácio Almeida

 José Augusto Gonçalves
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| Délia de Carvalho | Catarina Noval
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Exposições para todos os 
gostos
 
Nos primeiros meses de 2008, realizaram-se diversas 
exposições de artes plásticas na Galeria Municipal.
Entre �8 de Janeiro e �6 de Fevereiro, esteve patente a 
2�ª Mostra de Artes Plásticas de Fafe, que reuniu mais 
de meia centena de obras em diferentes expressões 
e plurais linguagens artísticas, de �2 artistas locais 
de diversas faixas etárias e formações. Uma mostra 
muito visitada, como sempre acontece.
Seguiu-se uma belíssima exposição de um conjunto de 
obras de pintura e desenho datadas de 2005 a 2007 
da jovem Délia de Carvalho. A mostra dos trabalhos 
mais recentes da pintora integrou meia centena de 
obras, de diferentes tamanhos e linguagens, entre 
acrílicos sobre tela, acrílicos e carvão sobre papel e 
desenhos.
A fafense Catarina Noval expôs depois entre 2 e �6 
de Maio as suas obras mais recentes, em que se 

detecta uma considerável evolução, seguindo-se, em 
Junho, a exposição de Maria de Fátima Russo, uma 
agradável surpresa.
Já em Julho, entre 4 e �8, foi a vez de Cloé, apresentar 
um conjunto de 22 obras feitas à base de espátula 
e colagens, de grande originalidade e destacado 
colorido.

 Cloé

“Cantaremos Adriano” 
lotou por completo o 
Estúdio Fénix
O grupo “Erva de Cheiro” regressou a Fafe (o ano 
passado havia cantado o Zeca Afonso), a convite 
da autarquia, para apresentar o seu mais recente 
trabalho, a recriação de baladas e canções de Adriano 
Correia de Oliveira. “Cantaremos Adriano” é o título 
do espectáculo que encheu o Estúdio Fénix, no dia 26 
de Abril, permitindo reviver cantigas conhecidas como 
“Trovas do Vento que Passa”, entre muitas outras.

 Cantaremos Adriano
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tipo de serviço. Em segundo lugar segue a leitura dos 
periódicos com um total de 8.286, visionamento de 
DVD’s �.66� e a audição de CD’S com �92.
A Biblioteca tem servido de palco a diversas utilizações, 
como lançamento de livros, seminários, conferências, 
exposições e outras formas de animação. Em �8 de 
Julho foi o palco de uma importante reunião de Sua 
Excelência o Presidente da República com organizações 
sindicais do distrito de Braga. 

 
Horário de Verão
A Biblioteca Municipal disponibiliza um horário 
de Verão, entre �4 de Julho e �2 de Setembro, 
condicionado pelas férias do pessoal. Neste 
período, funciona de segunda a sexta-feira, entre 
as �0 e as �2h�0 e entre as �4h e as �8h�0. Assim 
sendo, encerra à hora de almoço e aos Sábados.

 

| Biblioteca Municipal de Fafe
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Biblioteca Municipal:
Um ano de vida e (muitos) 
novos leitores
A Biblioteca Municipal de Fafe continua a bater 
recordes em termos de novos leitores inscritos e 
de obras consultadas. A inscrição de novos leitores 
ultrapassa as melhores expectativas da autarquia, que 
dotou a Biblioteca de melhores meios de pesquisa 
bibliográfica, áudio e vídeo e de acesso à Internet.
Desde Abril de 2007 até ao mês homólogo deste ano, 
o número de utilizadores ascendeu aos 92.�4�, o 
número de documentos requisitados foi de 8.886 e 
o número de novos leitores �.927, de um total de 
�.672.
Por serviços, a utilização dos computadores foi a mais 
requisitada, com ��.5�� visitantes a optarem por este 

Guitarrista Joel Xavier 
trouxe a Fafe o seu novo 
álbum “Saravá”
O consagrado guitarrista Joel Xavier voltou a Fafe, na 
noite de 24 de Maio, para um espectáculo em que 
apresentou o seu novo álbum “Saravá”, o sétimo da 
sua carreira.
Considerado um dos mais prestigiados guitarristas 
mundiais, Joel Xavier, que se fez acompanhar do 
baixista Gustavo Roriz e do baterista Milton Batera, 
realizou um concerto memorável, a que assistiram 
mais de duas centenas de pessoas.
Ainda no domínio da música, de relevar, em 29 de 
Junho, na Praça 25 de Abril, o espectáculo “Giovani 
Goulart ao Vivo”, para inúmeras pessoas, numa noite 
de calor.

 Joel Xavier
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| Grupo Nun’Álvares | Palacete do Museu da Imprensa
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Grupo Nun’Álvares vai 
receber Medalha de Ouro
por 75 anos de actividade

O Grupo Cultural e Recreativo Nun’Álvares vai receber 
a Medalha de Ouro de Mérito Concelhio, “em 
reconhecimento da sua relevante, rica e plurifacetada 
actividade cultural, social e desportiva desenvolvida ao 
longo de mais de 75 anos, em que, fruto do esforço, 
do sacrifício e do dinamismo de sucessivas gerações, 
se impôs como uma colectividade de referência a nível 
local, nacional e até internacional, honrando a cidade 
e os seus valores”.
A proposta do presidente do Executivo foi aprovada 
por unanimidade e estipula que a data da entrega da 
condecoração vai ocorrer no âmbito da sessão solene 
do próximo dia 5 de Outubro.
O Grupo Nun’Álvares foi fundado em 6 de Novembro 

de �9�2, sob a égide da Igreja Católica, e tem-se 
imposto, historicamente e na actualidade, como 
uma das colectividades de referência no concelho, a 
nível cultural, social e desportivo, honrando Fafe e os 
fafenses. 
Nos dias de hoje, a prestigiada colectividade subdivide 
a sua actividade em diversos e importantes sectores: o 
cultural, onde pontificam o teatro (Vitrine), a música, 
as danças de salão e, sobretudo, o coralismo, através 
do Santo Condestável, que tem levado Fafe a todos 
os recantos do país e a várias cidades estrangeiras e o 
sector desportivo, em que se salienta a existência de 
equipas de hóquei em patins e de futsal (masculino e 
feminino), a patinagem artística, o ténis e o Kickboxing, 
entre outras modalidades.
O conjunto dessas actividades movimenta largas 
centenas de jovens (e menos jovens) fafenses, 
demonstrando uma vitalidade, um dinamismo e um 
serviço à comunidade que importa realçar, evidenciar 
e valorizar.

Autarquia aliena Palacete 
do Museu da Imprensa

A Câmara deliberou, recentemente e por 
unanimidade, vender o palacete da Rua José 
Cardoso Vieira de Castro, composto por dois pisos, 
onde desde �996 se localiza o Museu da Imprensa.
A alienação revestiu a forma de hasta pública, tendo 
licitado dois concorrentes. A proposta vencedora, 
feita por Albano Soares Costa, atingiu os 450 mil 

euros, algo abaixo da base de licitação, foi aceite pelo 
executivo, pelo que o negócio se vai concretizar.
A autarquia avançou para a alienação do palacete do 
início do século XX, devido ao facto de ter adquirido 
há pouco o palacete que foi da Caixa Agrícola, na Rua 
Major Miguel Ferreira, à transferência da Biblioteca 
para o novo edifício e à possibilidade de deslocar para 
o edifício da Casa da Cultura o Museu da Imprensa. 
Pesou na alienação também o facto de o Palacete 
da Rua José Cardoso V. Castro estar a precisar de 
avultadas obras de conservação.w
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| Imagem da inauguração da exposição, em 15 de Março
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Exposição sobre a 
Emigração Portuguesa 
patente
na Casa da Cultura até 
final de Agosto
Entre �5 de Março e �0 de Agosto, está patente na 
Casa Municipal de Cultura uma grandiosa exposição 
designada “Terra Longe, Terra Perto – Traços da 
Emigração Portuguesa”, organizada, em parceria, 
pelo Museu da Presidência da República e pelo 
município de Fafe, através do Museu da Emigração 
e das Comunidades Portuguesas, cuja afirmação se 
pretende reforçar.
A exposição organiza-se ao longo de quatro salas, 
em torno de três núcleos temáticos, que são, afinal, 
os percursos e as vivências dos emigrantes desde que 
abalam para o estrangeiro até que retornam à terra 
natal: “Partidas”, “Diálogos” e “Regressos”. É mais 
de uma centena de objectos, de maior ou menor 
relevância, ligados à emigração portuguesa entre 
finais do século XIX e os anos 80 do século passado.
No primeiro dos núcleos, podem apreciar-se as 
malas, arcas, passaportes, cartas de chamada, violas, 
concertinas e outros objectos que os emigrantes 
levavam quando saíam das suas terras, atravessando 
o Atlântico ou os Pirinéus.
O núcleo temático “Diálogos” inclui objectos 
e fotografias relacionadas com a situação dos 
emigrantes nos países de acolhimento. Os clubes 
recreativos, as irmandades religiosas, as bandas 
filarmónicas, os ranchos folclóricos, constituíam 
as modalidades mais recorrentes de organização 

recreativa das comunidades portuguesas. “A vida lá 
fora” é a linha condutora que atravessa esse núcleo, 
onde se rememoram as festas religiosas, casamentos, 
procissões e outros eventos sociais, onde os emigrantes 
reinventam a tradição, celebrando a sua identidade. É 
um espaço de convivência e interpenetração cultural 
com os povos que os recebem.
Um último núcleo, aborda os “regressos” e o que os 
emigrantes trazem quando retornam à sua terra de 
origem, em que investem parte das suas poupanças, 
modificando activamente a paisagem social e cultural 
local.
A exposição evidencia, enfim, a representação 
artística da emigração e a expressão cultural e afectiva 
dos emigrantes e das suas comunidades, sendo o 
seu espólio cedido por museus públicos e privados, 
assim como particulares, de todo o país, estando 
também em exibição interessantes documentos e 
objectos provenientes do concelho de Fafe, pertença 
de particulares (com destaque para a Família Leite 
de Castro), de instituições e empresas ou do próprio 
Museu da Emigração e das Comunidades.
Uma exposição a não perder! 

 Imagem da Exposição
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| Cinema de Fafe em Obras
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Arrancaram as obras de 
recuperação
do Teatro-Cinema de Fafe

A empreitada de recuperação do Teatro-Cinema de 
Fafe foi adjudicada pelo valor de € 4 175 111,89, ao 
concorrente Empreiteiros Casais, S. A., e já arrancou 
nos primeiros dias do mês de Abril. A firma dispõe de 
240 dias para a execução da obra.
Concorreram a esta empreitada seis firmas ou consór-
cios nacionais e uma empresa espanhola, as quais, no 
seu conjunto, apresentaram treze propostas.
O Teatro-Cinema é um dos principais motivos de 
interesse arquitectónico da cidade de Fafe, constituindo 
para a época da sua abertura um importante marco 
cultural, tendo sido considerado um dos melhores 
teatros do norte do País. 
Construído em �92�, aquele equipamento, consi-
derado a “jóia da coroa” da cultura da cidade, esteve 

aberto do público durante várias décadas, exibindo 
teatro, cinema e outras artes, até que nos anos 80 foi 
encerrado por ordem superior, dada a sua progressiva 
degradação.
A estrutura e os motivos decorativos interiores do 
Teatro-Cinema, foram comparados aos mais belos 
teatros do norte, designadamente ao Teatro-Circo, 
de Braga. A arquitectura do interior é em forma de 
ferradura, com um tecto abobadado e decorado com 
motivos pictóricos alusivos a músicos famosos, além 
da figuração do firmamento.
O teatro tem uma lotação de cerca de 400 lugares, 
incluindo a plateia, os frisos, os camarotes e o balcão. 
Todo esse conjunto será devidamente recuperado no 
âmbito das obras em curso, para que o imóvel possa 
ser devolvido à fruição dos fafenses, como outrora, 
com todo o tipo de artes do espectáculo.
Por outro lado, em seu redor será construído um 
edifício para apoio técnico às actividades do Teatro-
Cinema e que incluirá também a instalação da 
Academia de Música José Atalaya, a construção de 
um estúdio de cinema e outras estruturas culturais.

Verão em Fafe 2008
PROGRAMA DE AGOSTO

Cinema ao Ar Livre

Anfiteatro da Biblioteca Municipal
Quartas-feiras, às 22h00

Dia 7 – “Shine a Light”, de Martin Scorsese
Dia �� – “Dinheiro vivo”, de Callie Khouri
Dia 20 – “A História de uma Abelha”, de  Steve 
Hickner e Simon J. Smith
Dia 27 – “O Sexo e a Cidade”, de Michael Patrick King
Nota: Em caso de mau tempo, os filmes são exibidos 
no Estúdio Fénix

Animação Musical 

Arcada, às 22h00

Dia 2 – Grupo Musical “Subsolo”
Dia 6 – Rancho Folclórico Pedro Homem de Melo 
(S. Paulo)
Dia 8 – Zezé Fernandes – XI Encontro de 
Emigrantes Fafenses 
Dia �6 – Grupo Musical “Galinhas do Mato”
Dia 22 – Grupo “Água na Boca” (70ª Volta a 
Portugal em Bicicleta)
Dia 2� – Escola de Concertinas de Seidões

Promoção: Câmara Municipal de Fafe  
Apoio: Cineclube de Fafe              
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| Enquadramento da exposição “Terra Longe,
   Terra Perto”

| Jovem na Divisão de Informações, Relações Públicas
    e Protocolo
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Programa OTL
Longa Duração 2008

O Município de Fafe candidatou-se mais uma vez 
ao programa OTL – Longa Duração, promovido pelo 
Instituto Português da Juventude que tem a duração 
de quatro meses. Destinado a jovens dos �5 aos 25 
anos, visa permitir aos jovens um contacto experimental 
com algumas actividades profissionais e potenciar 
a capacidade de intervenção, e participação social e 
cívica dos jovens.
Durante três horas diárias nos meses de Julho a 
Setembro, cinco jovens foram seleccionados pelo 
IPJ, para apoiarem o Museu da Emigração e das 
Comunidades, ao nível da marcação e acompanhamento 
das visitas guiadas à exposição “Traços da Emigração 
Portuguesa”, e a Biblioteca Municipal de Fafe, para 
apoio ao atendimento e dinamização do Espaço 
Internet.
Aos jovens é garantida uma bolsa mensal de 120€ 
para compensação das despesas inerentes ao 
desenvolvimento destas actividades, e um certificado 
de participação final, pretendendo assim o Município 
que os jovens tenham um primeiro contacto com a 
realidade profissional, e que adquiram formação para 

a construção de uma sociedade mais solidária. 

Programa OTL
Curta Duração 2008

O Município de Fafe promoveu uma vez mais, em 
parceria com o Instituto Português da Juventude, entre 
�5 de Maio a �5 de Junho inscrições para o Programa 
OTL – Curta Duração, que pretende ocupar os tempos 

livres dos jovens nas férias escolares do Verão. Este 
programa decorre de 0� de Julho a 26 de Agosto  e 
destina-se a jovens com idades compreendidas entre 
os �2 e os 25 anos.
Este ano o Município de Fafe aumentou e diversificou 
as áreas dos projectos em que os jovens podem 
participar, sendo que pela Biblioteca Municipal, Museu 
da Emigração e das Comunidades, Naturfafe, Piscina 
Municipal, Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, e Departamento de Gestão de Recursos 
Humanos e Acção Social, vão passar nas quatro 
quinzenas do período de férias de Verão, durante três 

horas diárias, sessenta e quatro jovens. 

Jovens com a Segurança 
Social
“Jovens com a Segurança Social” é o nome do novo 
Programa Nacional de Voluntariado, assinado pelo 
Instituto Português da Juventude e o Instituto da 
Segurança Social, que teve início a �4 de Janeiro 
e terminou a �� de Julho de 2008.O programa foi 
destinado a jovens com idades compreendidas entre 
os �8 e os �0 anos, com disponibilidade de cinco 
horas diárias durante cerca de seis meses, tendo 
os voluntários direito a uma compensação de 12 € 
diários para despesas de alimentação e transporte, 
recebendo ainda formação geral de voluntariado e 
especifica para o desempenho da sua tarefa, e um 
certificado de participação.
O concelho de Fafe foi contemplado ao abrigo 
deste programa com a colocação de um jovem, que 
numa lógica de reforço de cidadania e coesão social 
desempenhou tarefas ao nível do acompanhamento 
e informação dos utentes dos serviços da Segurança 
Social de Fafe. 
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| Programa “Ser Solidário 2007 / 2008”

FA
FE

  
JU

V
EN

TU
D

E

28
Programa “Ser Solidário”

Terminou no mês de Maio mais um Programa “Ser 
Solidário”, que vai já na sua sétima edição. Trata-se 
de um programa promovido pelo Município de Fafe, 
específico para jovens que não concluíram o �2.º ano, 
deixando no máximo três disciplinas em atraso, e 
para jovens que não tenham conseguido ingressar no 
ensino superior, dando especial ênfase aos agregados 
carenciados.
De Novembro de 2007 a Maio 2008, cerca de quarenta 
jovens do concelho, exerceram em instituições, 
colectividades e juntas de freguesia, durante 20 horas 
semanais, diversas tarefas e actividades de apoio 
social. Cada jovem recebeu pelo desempenho das 

suas funções durante os oito meses de vigência do 
programa uma bolsa mensal de 175€.
O programa “Ser Solidário” visa assim ocupar os 
jovens do concelho com actividades de carácter 
ocupacional e didáctico, possibilitando ainda um 
primeiro contacto com a realidade profissional, uma 
valorização da responsabilização e compromisso com 
a sociedade, e o fomento de espírito de equipa e 
organização.
Os jovens interessados em aderir ao programa “Ser 
Solidário” em 2008 / 2009, podem fazer a sua 
inscrição no Departamento de Recursos Humanos e 
Acção Social da autarquia, durante a última semana 
de Agosto e a primeira semana de Setembro, munidos 
de toda a sua documentação identificativa e o IRS do 
agregado familiar que integram. 

Jovens voluntários vigiam 
a floresta do concelho

Durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, parte 
da mancha florestal do concelho de Fafe vai estar sob 
vigilância atenta de jovens que integram o “Programa 
Voluntariado Jovem para as Florestas”, este ano 
dinamizado em várias freguesias do concelho.
Destinado a jovens dos �8 aos �0 anos, as inscrições 
estão abertas até Agosto, e podem ser efectuadas 
directamente no Instituto Português da Juventude, ou 
através do Pelouro da Educação, Cultura, Desporto ePelouro da Educação, Cultura, Desporto e 
Juventude da autarquia – Casa Municipal da Cultura. 
Os voluntários têm direito a um seguro de acidentes 
pessoais, ao equipamento necessário para a pros-
secução dos objectivos do programa, a uma bolsa 
diária de 12€, e a um certificado de participação.

O “Programa Voluntariado Jovem para as Florestas” visa 
a preservação dos recursos florestais e ecossistemas, 
através da sensibilização ambiental das comunidades, 
e da prevenção dos incêndios florestais. 

 Jovens voluntários
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ARTIGO �º – Com o patrocínio da Câmara Municipal de Fafe e em cumprimento do legado deixado por D. Laura 
Summavielle Soares de Matos, é novamente instituído, em memória do seu marido, o Prémio Dr. Maximino de 
Matos com o objectivo de premiar anualmente o aluno que melhor classificação obtenha na licenciatura em 
medicina.
ARTIGO 2º – Podem concorrer ao Prémio, no valor de 750 Euros, os recém licenciados de qualquer dos ramos 
das diversas Faculdades e Institutos que ministram Cursos Superiores de Medicina, desde que comprovem o seu 
nascimento ou residência há mais de um ano no concelho de Fafe.
ARTIGO �º – Os concorrentes devem apresentar as respectivas candidaturas até �� de Dezembro, impreterivelmente, 
em requerimento adequado, em que anexam certidão comprovativa da conclusão do curso, com indicação da 
média aritmética final ponderada, calculada até às milésimas, bem como certificado de residência no concelho 
para:
   
   Casa Municipal de Cultura
   Prémio Dr. Maximino de Matos
   Rua Major Miguel Ferreira 
   4820-276 FAFE

§ �º - Em caso de igualdade da média final, o Prémio será atribuído ao concorrente comprovadamente natural e 
residente no concelho de Fafe.
§ 2º - Se, ainda, prevalecer a igualdade, o Prémio será atribuído ao concorrente mais novo.
ARTIGO 4º – O Prémio será entregue ao contemplado no dia 25 de Abril seguinte ao ano a que respeita, no âmbito 
das comemorações do “Dia da Liberdade”.
ARTIGO 5º – Funciona como Júri, para efeitos de aplicação do presente Regulamento, o Executivo Camarário, que 
será soberano nas suas deliberações.
ARTIGO 6º – Declara-se aberto o prazo de apresentação de candidaturas para o ano em curso, que vigorará até 
ao dia �� de Dezembro de 2008. 

Fafe, 2008-0�-��

O VEREADOR DA EDUCAÇÃO,

(Dr. Antero Barbosa Fernandes)

Prémio Dr. Maximino de Matos
Regulamento 

2008
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Evocado o Dia 
Internacional da Família
Realizou-se, no passado dia �5 de Maio, no auditório 
da Casa Municipal de Cultura, uma sessão para 
comemoração do Dia Internacional da Família, 
subordinado ao tema “Formação Parental – Uma 
Experiência”, com a presença do Dr. Carlos Aguiar, 
presidente da Associação Famílias. Esta iniciativa teve 
o apoio do projecto Territórios_IN – Incluir e Incentivar. 


Plenário do Conselho 
Local de Acção Social
No dia � de Abril, realizou-se no Salão Nobre da Câmara 
o Plenário do Conselho Local de Acção Social, o qual 
teve como objectivo a emissão de pareceres ao Jardim-
de-infância de Montelongo sobre a possibilidade de 
um acordo com a Segurança Social; ao Centro Social 
de Golães sobre a criação de um Centro de Dia para 
dependentes; ao Centro Social Paroquial de Regadas 
relativo ao aumento da capacidade de resposta do 
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e, por fim, um 
caso de Boas Práticas CSIF Nº 2. 
Entretanto, entre �7 de Abril e 5 de Maio, realizaram-se 
reuniões com as 7 Comissões Sociais Inter Freguesia da 
Rede Social com o objectivo da sua organização.

 Dia Internacional da Família

Cartão Municipal do Idoso
Novas Regras
A partir de Janeiro deste ano os munícipes que desejam 
aderir ao Cartão Municipal do Idoso têm novas regras. 
Apenas podem aderir ao Cartão Municipal do Idoso, 
cidadãos com idade igual ou superior aos 65 anos 
e que não disponham de rendimentos superiores a 
uma vez e meia o valor do salário mínimo nacional, 
e somente para os cidadãos residentes no concelho 
de Fafe.
O Cartão do Idoso proporciona aos beneficiários 
descontos de 25% em todas as tarifas e taxas do 
Município, cria a possibilidade destes integrarem 
actividades promovidas pelo Município, assim como 
descontos em lojas aderentes a este cartão. 
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Combater o abandono 
escolar
No âmbito do projecto Territórios_IN – Incluir e 
Incentivar, realizou-se no dia 7 de Junho uma 
actividade na empresa de Desporto Aventura – 
DiverLanhoso. No âmbito desta actividade, estiveram 
envolvidas crianças e jovens em acompanhamento na 
CPCJ de Fafe. Esta actividade foi planeada no início do 
ano, e foi a primeira de um conjunto que se pretende 
realizar. Tal acção teve como objectivo primordial e no 
caso concreto, combater o abandono e o absentismo 
escolar. Aos jovens foi dada a oportunidade de 
opinarem sobre futuras actividades a levar a cabo pelo 
projecto. Os jovens gostaram do encontro e estão 
bastantes motivados a participar futuramente. 

Invisuais visitaram 
Biblioteca de Gaia
Em 26 de Março, teve lugar uma visita do Grupo de 
Pessoas com Deficiência Visual/ACAPO à Biblioteca de 
Vila Nova de Gaia – Gaia Inclusiva – serviço de leitura 
e promoção cultural para portadores de necessidades 
especiais.

 Desporto Aventura

Novas metodologias de 
sinalização
Realizou-se em 7 de Maio uma oficina “Novas meto-
dologias de sinalização por referência à CIF – estudo 
de caso, sessão prática”. Tendo em conta o disposto 
na legislação em vigor – Lei de Educação Especial 
– no que se refere à avaliação diagnostica com base 
na Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde – versão para crianças e jovens, 
o Grupo de Trabalho Concelhio para a Deficiência, 
promoveu esta sessão no sentido de clarificar alguns 
procedimentos na aplicação desta tabela. Orientado 
pela Dr.ª Anita Costa, da CERCIFAF e pela Dr.ª Isabel 
Araújo, da Santa Casa da Misericórdia, destinou-se 
aos coordenadores, professores do ensino especial 
e psicólogos de cada agrupamento, tendo estado 
pre-sentes �0 participantes, nas instalações da 
CERCIFAF. 
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Carnaval dos Idosos
Como vem sido habitual nos últimos anos, o 
Município promoveu no dia 4 de Fevereiro o Baile de 
Carnaval Sénior no Mercado Bar, no qual participaram 
idosos provenientes das diversas instituições e 
não institucionalizados. Alegria e boa disposição 
foram reinantes durante toda a tarde. O número de 
concorrentes mascarados foi de 49, o que tornou 
difícil a escolha. 

Informática Sénior

A autarquia promoveu na Biblioteca Municipal, entre os 
meses de Maio e Julho, aulas de Informática destinada 
à população sénior. O grupo foi composto por �2 
seniores, divididos em duas turmas. Esta actividade está 
já no quarto ano de realização e, dado o seu sucesso, é 
garantida a sua repetição no futuro.

Colónias de Férias 
Seniores

Como o habitual, o Município de Fafe tem vindo a 
realizar Colónias de Férias Seniores para os idosos de 
Concelho, tendo sido contemplados até ao momento 
cerca �25 seniores. As colónias decorreram na Colónia 
da Barra e João Paulo II. 

 Entrega de diplomas

 Colónias de férias para idosos
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se a aula de hidroginástica na Piscina, assim como 
uma sessão de variedades no Estúdio Fénix. O evento 
culminou com a tarde dançante e karaoke na Zona 
Bowling.
O auge da Semana do Idoso coincidiu com as 
marchas populares, no desfile das quais aderiram 
267 seniores, tanto institucionalizados como não 
institucionalizados. 

A comparticipação da Câmara também foi alterada 
de 10 000€ para de 12 500€.
Desde o início do programa, já foram apoiados 
448 agregados familiares. Esta intervenção não se 
centraliza apenas na recuperação das habitações. 
Tem também um papel educativo e formativo, 
nomeadamente nas áreas em que se evidenciam 
problemas relacionados com o desemprego, baixa 
auto-estima, problemas de alcoolismo, elevada taxa 
de analfabetismo, etc. Para isso, foi criado um outro 
programa – Ao Encontro do Bem-estar – que tem 
como finalidade dinamizar e actuar em áreas como a 
higiene e a gestão doméstica.

Semana do Idoso com 
grande animação

O Município promoveu a Semana do Idoso de 2� a 
27 de Junho. Iniciando a semana com uma aula de 
ginástica sénior, na Praça 25 de Abril, passando pelo 
campeonato de sueca, damas e dominó, seguindo-

 Continua a entrega de cheques para a melhoria da habitação

Programa Municipal para 
a Melhoria da Habitação
Na tentativa de oferecer uma nova visão de politicas 
de habitação, o Município de Fafe tem em curso há 
�0 anos um programa que depende unicamente da 
verba da Autarquia e que tem subjacente um conjunto 
de factores que culminam no bem-estar da população 
de menores recursos – Programa Municipal para 
a Melhoria de Habitação de Agregados Familiares 
Carenciados.
A missão desta política de habitação tem um duplo 
sentido: por um lado, proporcionar melhores 
condições de habitabilidade e, por outro, combater 
a desertificação da população em algumas freguesias 
do concelho.
Como é um programa que tem a preocupação de ir 
ao encontro efectivo dos problemas da população, 
no final do ano de 2007 foi feita uma proposta 
de alteração do regulamento com o objectivo de 
abranger aqueles agregados que demonstram uma 
manifesta e comprovada debilidade económica para 
realizar as obras. Foi alterado e aprovado o ponto 
� do art. 7º do referido regulamento que concede, 
excepcionalmente, um apoio de �00% desde que 
o candidato não disponha de qualquer rendimento 
para comparticipar nas obras. 
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|O Lado (In) da Net

Comemorado Dia 
Internacional da 
Multimédia 

Em colaboração com o Instituto de Estudos Superiores 
de Fafe, e no âmbito do projecto Territórios_IN, foi 
realizado no dia 26 de Junho, nas instalações daquele 
estabelecimento, um colóquio de informação/

esclarecimento comemorativo do Dia Nacional da 
Multimédia, intitulado O Lado (IN) da Net.
Este colóquio teve como objectivo promover e 
potenciar uma cultura de responsabilidade e 
cidadania activa, evidenciando os novos desafios da 
Internet, bem como os perigos e virtudes da rede 
global. Foram desenvolvidos temas tão actuais como 
o cyberbullying ou a segurança de utilização da 
Internet, entre outros.

Programa Sénior “Um dia 
na Praia”:
Câmara assinou 
protocolos com 17 Juntas 
de Freguesia
A autarquia assinou, em �0 de Junho, protocolos com 
�7 Juntas de Freguesia do concelho, visando o apoio 
ao programa “Um dia na Praia”.
Como vem sendo hábito, a autarquia vai proporcionar 
aos idosos do concelho, durante o mês de Julho, a ida 
à praia (Póvoa de Varzim) concedendo um bilhete de 
ida e volta a todos os idosos que o solicitarem. 
Trata-se de um grande investimento da autarquia 
que, para além dos bilhetes oferecidos aos balcões do 
Serviço Social, vai pagar idêntico serviço a �7 Juntas 
de freguesia do concelho: Ardegão, Fornelos, Arões 
S. Romão, Arões Santa Cristina, Silvares S. Martinho, 
Medelo, Moreira do Rei, Paços, Regadas, S. Gens, 
Ribeiros, Estorãos, Golães, Quinchães, Seidões Várzea 

Cova e Vinhós.
Recorde-se que, embora o programa já tenha alguns 
anos, os protocolos com as Juntas de Freguesia 
começaram em 200� e apenas com a adesão da 
Junta de Estorãos. Em 2004 já foram quatro a assinar 
os protocolos, passando para cinco em 2005, onze 
em 2006 e �8 em 2007.
No ano anterior, a autarquia gastou com o programa 
27.000 euros, estando prevista para este ano uma 
verba de 2�.000 euros, para beneficiar cerca de �.000 
idosos. 

 Protocolo com a Junta de Freguesia de Ribeiros
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| Sede do Núcleo da CVP de Serafão em construção

Câmara apoia Cruz 
Vermelha Portuguesa 
(Núcleo de Serafão)…

O Núcleo de Serafão da Cruz Vermelha Portuguesa 
está a construir instalações de raiz que alberguem as 
actividades da prestimosa instituição, a qual conta 
com várias dezenas de voluntários e tem realizado um 
excelente serviço às populações da região.
Nesse sentido, e por proposta do seu presidente, 
a Câmara deliberou, na sua mais recente reunião, 
atribuir um apoio de �5 000 euros como contributo 
para a conclusão do empreendimento. 

Colónia de Férias Infantil
Centro João Paulo II - Apúlia
À semelhança de anos anteriores, no período estival, 
a Autarquia, em parceria com a Colónia de Férias João 

Paulo II (Apúlia), proporcionou �0 dias de férias, com 
um conjunto de actividades na praia, para as crianças 
mais carenciadas do concelho.
Este ano o período atribuído foi o de � a �2 de Julho, 
para um grupo de �9 crianças. 

| Colónia de Férias

…e Lar da Terceira Idade 
de Medelo
A Câmara deliberou atribuir um apoio de 40 000 
euros à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Martinho de 
Medelo. O subsídio destina-se a contribuir para o lar 
da terceira idade da freguesia. 

| Lar da Terceira Idade de Medelo
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| Unidade de Inserção na Vida Activa

UNIVA – Oportunidades 

A UNIVA – Unidade de Inserção na Vida Activa nasce 
de uma parceria entre o Município e o Centro de 
Emprego de Fafe. Pretende assumir-se como um 
serviço intermediário que, através da articulação 
do Centro de Emprego com outras sinergias locais, 
fomente a integração ou reintegração profissional. 
Apresenta como objectivo inicial e específico o 
acolhimento, a informação, a orientação profissional, 
o apoio e acompanhamento dos jovens na procura de 
emprego e/ou formação profissional.

Tendo em conta as dificuldades e desafios actuais 
que circunscrevem a integração dos jovens no mundo 

Atribuídos subsídios na 
Acção Social e Saúde
No âmbito do regulamento de apoio ao associativismo 
de natureza cultural, desportivo, recreativo e social 
do município, a Câmara deliberou atribuir os 
subsídios ordinários relativos a 2008 às instituições 
que desenvolvem no concelho actividades nas áreas 
da acção social e da saúde. O montante financeiro 
ascende a �5 750 euros. 

A Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo de Fafe) é a 
que recebe a maior fatia (9000 euros), seguida da 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Fafe e da Conferência de S. Vicente de Paulo, ambas 
com 7500 euros. A Junta de Núcleo de Fafe do Corpo 
Nacional de Escutas recebe 4250 euros, a Cruz Vermelha 
Portuguesa (Núcleo de Serafão), 2000 e a Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de Arões S. 
Romão recebe 500 euros. Na área da saúde, o único 
subsídio, no valor de 5000 euros, vai para a Associação 
de Dadores Benévolos de Sangue de Fafe.

profissional, esta estrutura assume-se como um apoio 
directo e personalizado aos candidatos. Contudo, é 
importante referir que a UNIVA apresenta também 
objectivos preventivos e desenvolvimentais, no 
sentido de sensibilizar jovens que, ainda não estando 
à procura de emprego, se encontram em momentos 
de decisão escolar relevantes, que terão um impacto 
no seu futuro profissional, nomeadamente o 9º 
e �2º anos. Os jovens que abandonaram a escola 
precocemente ou que estejam prestes a fazê-lo são 
também alvo de atenção, na tentativa de redefinição 
do seu percurso escolar e profissional. 
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C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E  F A F E
E D I T A L

DOUTOR JOSÉ MANUEL MARTINS RIBEIRO, LICENCIADO EM DIREITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FAFE:

----------TORNA PÚBLICO, em conformidade com o disposto no artigo 9�º da Lei n.º �69/99, de �8 de Setembro, 
na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de �� de Janeiro, que esta Câmara Municipal, em reunião ordinária 
realizada em 2008-04-�7, deliberou aprovar o Regulamento Interno para a Prevenção e Controlo do Consumo 
Excessivo de Álcool no local de Trabalho, que se encontra disponível para consulta no Departamento de Gestão, 
Recursos Humanos e Acção Social, desta Autarquia. -- ------------------------------------------------

----------E para constar, se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Paços do Concelho de Fafe, vinte e quatro de Abril de dois mil e oito. ------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

José Ribeiro

C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E  F A F E
E D I T A L

DOUTOR JOSÉ MANUEL MARTINS RIBEIRO, LICENCIADO EM DIREITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FAFE:

----------TORNA PÚBLICO, no uso da competência que lhe é conferida pelo disposto na alínea u) do n.º � do artigo 

64º e da alínea b) do n.º � do artigo 68º., ambos da Lei n.º �69/99, de �8 de Setembro, na redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de �� de Janeiro, que a partir do dia 0� de Maio de 2008:

� – Na Rua Dr. Maximino de Matos, entre o arruamento na frente do Tribunal e a Rua José Cardoso Vieira 

de Castro, a circulação de trânsito vai efectuar-se nos dois sentidos, anulando-se o estacionamento actualmente 

existente;

 2 – Para uma maior rotatividade dos estacionamentos existentes na proximidade, vai afectar-se o 

estacionamento livre existente em estacionamento de duração limitada com controlo por parcómetro:

a) Na Rua Dr. Maximino de Matos (entre a Rua Combatentes da Grande Guerra e o arruamento na frente 

do Tribunal);

b) Nas duas baías de estacionamento centrais da Praça José Florêncio Soares.

PAÇOS DO CONCELHO DE FAFE, CATORZE DE ABRIL DE DOIS MIL E OITO----- 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

JOSÉ RIBEIRO
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Ralis regressaram às 
estradas de Fafe
Disputaram-se nas estradas de Fafe  o Rali Montelongo 
(Fevereiro) e o Rali do Porto (Abril), como tem sucedido 
desde há anos. Organizadas pela Secção de Desportos 
Motorizados, estas provas exigiram uma grande 
colaboração dos vários serviços da autarquia, porque 
incluíram, pela primeira vez, uma Super-Especial que 
se disputou na noite da sexta-feira nos arruamentos 
do Parque da Cidade. O objectivo de aproximar os 
ralis das pessoas – com toda a segurança que a estes 
casos se exige – foi plenamente conseguido, porque, 
apesar das condições climatéricas adversas, as duas 
resultaram num grande espectáculo.
O Rali Montelongo, com 76 equipas inscritas e 
disputado nas estradas de alcatrão do concelho, foi 
um sucesso, atraindo milhares de espectadores a 
Fafe e entrando para a história do automobilismo 
português, ao permitir a primeira vitória de um 
automóvel  a gasóleo. Este feito foi conseguido pela 
dupla João Ruivo / Alberto Costa.
Já o Rali do Porto, prova pontuável para o Campeonato 
de Portugal de Ralis, e disputado nas sinuosas 
estradas com piso de terra das Serras de Fafe, debaixo 
de intensa chuva,   ficou marcado pelo “passeio” 
do actual campeão nacional Bruno Magalhães, 
brilhantemente navegado pelo fafense Mário Castro. 
No troféu Challenge C2 a luta travou-se inteiramente 
entre dois pilotos de Fafe. Paulo Antunes dominou a 
primeira parte do rali mas teria que abandonar a prova 
devido a um problema mecânico e assim entregou a 
vitória à dupla Carlos Costa/Alberto Oliveira. 

Grupo Desportivo de 
Travassós
venceu XXII Torneio de 
Futebol Juvenil
O Grupo Desportivo de Travassós foi o grande vencedor 
do XXII Torneio de Futebol Juvenil organizado 
pela autarquia, ao vencer os dois escalões que o 
constituem.
No escalão A, em futsal, para crianças entre os 8 e os 
�0 anos e no qual participaram �6 equipas, o Grupo 
Desportivo de Travassós venceu na final o Grupo 
Cultural e Desportivo de Paços por �-0, repetindo o 
êxito da temporada anterior. Para o terceiro e quarto 
lugares, o Desportivo Ases de S. Jorge venceu o Grupo 
Desportivo, Cultural e Recreativo de Golães por 2-0.
Além de triunfar no escalão, o Grupo Desportivo de 
Travassós venceu os troféus para o melhor ataque, a 
melhor defesa e a Taça disciplina.
Por seu turno, no escalão B, em futebol de 7, para 
jovens dos �� aos �� anos, no qual participaram �5 
formações, o Grupo Desportivo de Travassós venceu, 
na final, a Junta de Arões S. Romão, na marcação de 
pontapés da marca de grande penalidade, por 8-7. O 
Grupo Cultural e Desportivo de Regadas classificou-
se em terceiro lugar, ao vencer a Sociedade de 
Recreio Cepanense, por �-2. O troféu para o melhor 
ataque distinguiu novamente o Grupo Desportivo de 
Travassós, enquanto o troféu para a melhor defesa foi 
atribuído à Sociedade de Recreio Cepanense. A Taça 
disciplina premiou o Grupo Desportivo de Silvares.
O XXII Torneio de Futebol Juvenil realizou-se ao longo 
de mês e meio, entre 25 de Abril e �0 de Junho, e 
envolveu 4�0 jovens atletas de todo o concelho. 

| Super Especial no Parque da Cidade | Grupo Desportivo de Travassós vencedor do Torneio 
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Grupo Desportivo de 
Golães
vitorioso no VII Torneio de 
Futsal Feminino
O Grupo Desportivo Cultural e Recreativo de Golães 
foi o vencedor da sétima edição do Torneio de Futsal 
Juvenil Feminino de Fafe, ao triunfar, na final, ante o 
Grupo Cultural e Desportivo de Pardelhas por 2-�. 
Em terceiro lugar classificou-se o Grupo Cultural 
e Desportivo de Armil, que venceu, nas grandes 

penalidades (�-�) o Grupo Cultural e Desportivo de 
Estorãos.
O troféu para o melhor ataque premiou a Junta de 
Arões S. Romão (2� golos marcados), enquanto a 
melhor defesa foi a do Grupo Cultural, Desportivo 
e Recreativo de Pardelhas (6 golos sofridos). A Taça 
Disciplina foi conquistada pelo grupo vencedor do 
torneio.
Ao longo de cerca de um mês, evoluíram pelo Pavilhão 
Municipal, oito equipas com jovens entre os �� e 
os �4 anos. A cerimónia de entrega dos prémios, 
em �2 de Julho, foi protagonizada pelo vereador do 
Desporto da autarquia, Antero Barbosa.

| Grupo Desportivo Cultural e Recreativo de Golães

 O Down Hill é sempre um espectáculo!

Taça de Portugal de DHI
Emoção regressou a Fafe

Numa promoção da Federação Portuguesa 
de Ciclismo e organização da Multimix, realizou-se 
em Fafe, entre os dias 25 e 27 de Abril,  uma prova 
internacional de Down Hill, que contou para a Taça 
de Portugal da modalidade e teve a participação 
de cerca de �00 atletas de várias nacionalidades, 
distribuídos por diversos escalões.
A prova teve o super apoio da Câmara Municipal de 
Fafe, Junta de Freguesia de Armil, Grupo Restauradores 
da Granja, Grupo Desportivo de Armil, Fábrica da 
Igreja Paroquial de S. Martinho de Armil e Bombeiros 
Voluntários de Fafe. 
O circuito esteve instalado no Monte de S. Salvador de 
Armil, terminando junto ao Campo de Futebol, onde 
funcionou o secretariado e o apoio às equipas. 
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Enduro Fafe 2008
Numa organização do Clube Nacional de Enduro, 
Motor Clube de Guimarães e Município de Fafe 
realizou-se em �� de Maio e � de Junho o Enduro 
Fafe, a contar para o campeonato nacional da 

Município atribui Medalha 
de Ouro à AD Fafe
A Câmara vai proceder à atribuição, em 5 de Outubro, 
à Associação Desportiva de Fafe da Medalha de Ouro 
de Mérito Concelhio, “em reconhecimento da sua 
meritória e importante actividade desportiva e social 
ao longo de meio século, envolvendo nesta felicitação 
as sucessivas direcções, equipas técnicas e atletas das 
diferentes modalidades que ajudaram a construir o 
historial do emblema mais representativo do concelho, 
projectando-o a nível nacional e até internacional”.
A atribuição da distinção ocorre a propósito da 
passagem dos 50 anos da fundação do emblema 
mais representativo do concelho, a qual ocorreu em 
28 de Junho de �958. 

| Enduro Fafe 2008

especialidade.
A competição incluiu uma prova especial no Parque 
da Cidade e as restantes nos montes de Fafe.
O vencedor foi o brasileiro Felipe Zanol, do Team CRN/
Motofundador, em Yamaha. Participaram na prova 
algumas dezenas de motociclistas. 

Ao longo do seu rico historial, a Associação 
Desportiva de Fafe tem conseguido consideráveis 
feitos, no futebol como em outras modalidades. De 
referir ainda que a colectividade assumiu desde o 
início um saudável ecletismo, que a fez desenvolver 
diversas modalidades, nas quais se salientou, desde 
o ciclismo ao atletismo, do andebol à natação, nas 
quais conquistou (e continua a conquistar, no caso 
da natação) imensos títulos regionais e nacionais, 
individual e colectivamente;
A Associação Desportiva de Fafe comemorou em Maio 
e Junho as suas “Bodas de Ouro”, com um conjunto 
de actividades diversificado, que incluiu o lançamento 
de uma obra monográfica sobre o clube e uma gala, 
durante a qual foram distinguidos os sócios com meio 
século de filiação, os presidentes do clube e outras 
marcantes. 
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Inaugurado polidesportivo 
de Vila Cova
A freguesia de Vila Cova era praticamente a única do 
concelho que não dispunha de qualquer equipamento 
desportivo para a sua juventude. A partir de �0 de 
Junho, isso deixou de acontecer. Na tarde desse dia, foi 
inaugurado o excelente polidesportivo da freguesia, 
pelo Presidente da Câmara, José Ribeiro, na presença 
dos vereadores Antero Barbosa e Vítor Moreira e dos 

autarcas locais e outras entidades da freguesia.
Foi um momento de festa para a freguesia, 
devidamente sublinhado pelo Presidente da Câmara 
e pelo Presidente da Junta, Aníbal Lopes, que fizeram 
votos para que haja um esforço acrescido de utilização 
do novo espaço, sobretudo por parte do Grupo 
Desportivo, Cultural e de Amizade de Vila Cova, bem 
como da sua preservação por parte da população.
A obra incluiu os esforços da Câmara Municipal, 
Junta de Freguesia, Comissão Fabriqueira e Instituto 
do Desporto. 

gem do polidesportivo de Vila Cova

| O descerramento da placa inaugurativa foi feito pelo
    Presidente da Câmara e pelo Presidente da Junta | Imagem do polidesportivo de Vila Cova

70ª Volta a Portugal em 
Bicicleta 
chega a Fafe em 22 de 
Agosto
A 70ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta tem 
mais uma vez uma etapa a acabar em Fafe. Acontece 
na tarde do dia 22 de Agosto, bem mais tarde do 
que é habitual, mas numa fase crucial, dado que a 
prova estará então nas suas derradeiras tiradas. Nesse 
dia, disputa-se a 8ª e antepenúltima etapa da prova, 
Barcelos-Fafe, na distância de �69,8 Km.
No dia seguinte, 2� de Agosto, parte de Fafe a 9ª e 
penúltima etapa, em direcção ao Alto da Senhora da 
Graça (Mondim de Basto), na distância de �46,2 Km. 
Será a “Etapa Rainha” desta edição da prova.
A Volta termina no dia 24 de Agosto, no Alto de Santa 
Quitéria, em Felgueiras. 
 

Em 22 e 23 de Agosto
RTP com dois programas 
em directo de Fafe
A RTP� vai transmitir dois programas em directo a 
partir de Fafe, nos dias 22 e 2� de Agosto. O primeiro 
é o tradicional programa “Há Volta”, na tarde de 22 
de Agosto, precedendo a transmissão da chegada da 
8ª etapa que finaliza na nossa cidade. 
Na manhã do dia 2�, de novo a partir de Fafe, a RTP 
emite o programa “Verão Total”.
Nos programas, que têm apresentação de João Baião, 
Isabel Figueira, Sónia Araújo e Francisco Mendes, 
entre outros, serão passados em revista assuntos e 
pessoas de interesse do nosso concelho, dos mais 
diversos sectores, além de intervenções musicais de 
grupos e colectividades locais.
Dois programas a não perder, como se espera! 
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Reunião de 10 de Janeiro:

- Deliberado prorrogar até �� de Dezembro deste ano, o 
benefício monetário da autarquia aos fafenses que desejem 
a ligação à rede de distribuição de água do concelho.

Reunião de 24 de Janeiro:

- Deliberado aprovar, por maioria, a �ª alteração ao 
Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2008.
- Deliberado ceder à Junta de Freguesia de Estorãos a EB� 
da Estrada, pelo valor de € 500, para reaproveitamento 
para habitação social a agregados familiares carenciados da 
freguesia.
- Deliberado atribuir € 100 a cada escola ou instituição 
participante no Encontro de Cantares de Reis ao Presidente 
da Câmara e Vereadores.

Reunião de 7 de Fevereiro: 

- Deliberado aprovar, por maioria, a renovação do contrato-
programa com a Naturfafe.
- Deliberado conceder € 40 000 à Fábrica da Igreja de 
Serafão para a restauração da Capela da Senhora do Rosário 
(Soutelo) e do respectivo adro.
- Deliberado reembolsar a Associação de Karaté de Fafe das 
despesas tidas com a respectiva legalização, no valor de € 
7�8,57.
- Deliberado mandar pagar o apoio monetário devido pela 
participação das colectividades que abrilhantaram o XVI 
Encontro de Coros de Música de Natal e o XXIII Encontro de 
Cantadores de Reis do Concelho.
- Deliberado renovar o protocolo de colaboração com 
a Associação Norte Cultural – Orquestra do Norte, para 
2008. 

Reunião de 21 de Fevereiro:

- Deliberado adjudicar a obra de recuperação do Teatro-
Cinema de Fafe.

Reunião de 6 de Março:

- Deliberado aprovar um protocolo com a Secretaria-geral 
da Presidência da República relativo à exposição “Terra 
Longe, Terra Perto – Traços da Emigração Portuguesa”.
- Deliberado aprovar um voto de agradecimento do ex-
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Fafe, Prof. Manuel 
Barros, pelos brilhantes serviços prestados à instituição, a 
bem do desenvolvimento do nosso concelho.
- Deliberado tomar conhecimento do Plano Municipal de 
Intervenção Junto dos Idosos do Concelho.
- Deliberado ceder à Junta de Freguesia de Agrela a EB� 
da freguesia, pelo valor de € 500, para servir de sede à 
Associação Cultural e Desportiva de Agrela.
- Deliberado ceder à Junta de Freguesia de Gontim a EB� da 
freguesia, pelo valor de € 500, para futuramente instalar o 
museu etnográfico da localidade.
- Deliberado aprovar a atribuição de € 1000 ao Grupo 
Nun’Álvares para apoio à realização do Campeonato 
Nacional de Show e Precisão 2008 de Patinagem Artística.

Reunião de 20 de Março: 

- Deliberado subscrever o aumento do capital social da 
Sociedade Águas do Ave, S. A. 
- Deliberado, por maioria, aprovar a Prestação de contas 
relativa a 2007.
- Deliberado atribuir € 500 ao Desportivo Ases de S. Jorge 
como apoio à sua participação na �ª Copa Foot 2�, a realizar 
de 22 a 28 de Junho, no Algarve.
- Deliberado apoiar a aquisição de viaturas, em 2008, 
por parte dos Agrupamentos de Escuteiros de Paços e de 
Estorãos, ao abrigo do protocolo existente entre a CMF e a 
Junta de Núcleo de Fafe.
- Deliberado atribuir a verba de € 1000 ao Clube Náutico de 
Fafe para apoiar nos encargos com a Organização da Gala 
dos Campeões da Associação de Canoagem do Minho.
- Deliberado renovar, para 2008, o protocolo com o Núcleo 
de Estudos de População e Sociedade da Universidade do 
Minho tendo em vista a reconstituição das paróquias de 
Fafe.
- Deliberado atribuir ao Centro Cultural, Social e Desportivo 
dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Fafe a verba de 
€ 25 000, relativo a benefícios sociais a funcionários.

Reunião de 3 de Abril: 

- Deliberado aprovar, por maioria, uma proposta relativa ao 
tarifário para 2008 da Indáqua.
- Deliberado aprovar, por maioria, a 2ª alteração ao 
Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2008.
- Deliberado tomar conhecimento do Balanço Social relativo 
a 2007.
- Deliberado, por maioria, ceder à Junta de Freguesia de 
Antime a EB1 do Bairro, pelo valor de € 500, para o seu 
terreno ser utilizado para habitações sociais.
- Deliberado aprovar protocolos com Juntas de Freguesia 
relativos à deslocação de idosos para diversas actividades 
promovidas pelo município.
- Deliberado atribuir um subsídio de € 15 000 à Associação 
Desportiva de Fafe para apoio às obras de beneficiação 
das instalações desportivas e outros € 15 000 para apoio 
ao programa comemorativo do 50º aniversário da sua 
fundação.
- Deliberado atribuir, ex-aequo, o Prémio Dr. Maximino de 
Matos aos três candidatos concorrentes.
- Deliberado atribuir a verba de € 4000 à Associação 
Académica do Instituto de Estudos Superiores de Fafe para 
ajudar a custear as despesas com a queima das fitas do ano 
em curso.

Reunião de 17 de Abril: 

- Deliberado aprovar um protocolo com o Motor Clube de 
Guimarães.
- Deliberado apoiar a Sociedade de Recreio Cepanense, no 
valor de € 3500, até ao limite temporal de 2013, tendo em 
vista a promoção do ciclismo de montanha.
- Deliberado apoiar o co-piloto fafense Mário Castro com 
o valor de € 3500, obrigando-se o mesmo a exibir no 
seu fato de competição a inscrição “Fafe – Um amor de 
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Cidade” em todas as provas em que participa, nacionais ou 
internacionais.
- Deliberado aprovar um voto de congratulação pelos 
resultados desportivos obtidos pelo piloto fafense Paulo 
Antunes, ao longo dos �2 anos de actividade, em que tem 
coleccionado inúmeros triunfos.
- Deliberado, por maioria, vender em hasta pública o 
palacete da Rua José Cardoso Vieira de Castro, onde está 
instalado o Museu da Imprensa, pelo valor-base de € 600 
000 e lanços de € 500, condicionado à integral preservação 
do referido imóvel.
- Deliberado aprovar a proposta de Regulamento Interno 
para a Prevenção e Controlo do Consumo Excessivo de 
Álcool no Local de Trabalho.
- Deliberado aprovar o Regulamento da Biblioteca Municipal 
de Fafe.
- Deliberado atribuir um subsídio ao Grupo Nun’Álvares, 
no valor de € 9000, para auxiliar nos encargos com a 
deslocação da sua equipa de patinagem artística ao 
campeonato europeu da especialidade, a realizar entre � e 
� de Maio, na Alemanha.
- Deliberado aprovar a celebração de protocolos de 
delegação de competências com diversas freguesias do 
concelho, tendo em vista a realização de investimentos nas 
mesmas.

Reunião de 8 de Maio: 

- Deliberado atribuir a verba de € 2 500 ao Lions Clube de 
Fafe para deslocação à acção “Eu Sou Vigilante da Floresta”, 
a realizar em Leiria, em �7 de Maio.
- Deliberado pagar às Águas do Ave a factura no valor 
de € 157 943,30, correspondente à construção de um 
reservatório em Arões S. Romão.
- Deliberado tomar conhecimento das deliberações da 
Assembleia Municipal de 28 de Abril e mandar executar.
- Deliberado tomar conhecimento do relatório e contas da 
Naturfafe relativo a 2007.
- Deliberado aprovar uma proposta da Junta de Núcleo de 
Fafe do Corpo Nacional de Escutas no sentido da atribuição 
do nome do Padre Joaquim Flores a uma rua ou praça da 
nossa cidade.
- Deliberado atribuir a verba de € 1500 à Associação Cultural, 
Social e Recreativa de Felgueiras, para apoio à aquisição de 
uma viatura para a colectividade.
- Deliberado aprovar o regulamento do Prémio Dr. Maximino 
de Matos relativo ao ano de 2008. 

Reunião de 29 de Maio: 

- Deliberado, por maioria, com 2 abstenções, aprovar a 
proposta de recurso a financiamento externo, até ao limite 
de 3,5 M€, para financiamento complementar do projecto 
do Teatro-Cinema de Fafe.
- Deliberado aprovar, por maioria, a �ª alteração ao 
Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2008.
- Deliberado aprovar a celebração de protocolos de 
investimento com diversas juntas de freguesia do 
concelho.
- Deliberado tomar conhecimento e agradecer a oferta do 
Governo Civil de Braga de diversos equipamentos à Escola 
de Trânsito, no âmbito da campanha “Estrada com Vida”, 

destinada aos alunos do 5º ano de escolaridade do distrito 
de Braga.
- Deliberado aprovar um voto de congratulação e louvor 
à ACD Pica, pela sua ascensão à Divisão de Honra da A. F. 
Braga e à AD Fafe que se sagrou campeã de série no escalão 
de juniores, tendo ascendido aos campeonatos nacionais 
da FP Futebol.
- Deliberado aprovar a proposta de criação de uma 
Associação de Municípios, de Fins Múltiplos – Comunidade 
Intermunicipal, para o Território da NUTS III Ave.

Reunião de 12 de Junho: 

- Deliberado, por maioria, com � abstenções, aprovar a 
proposta de constituição de uma sociedade comercial, 
de capitais minoritariamente públicos, para a concepção, 
construção, instalação e conservação de equipamentos de 
interesse municipal.
- Deliberado aprovar a celebração de protocolos de 
investimento com juntas de freguesia do concelho
- Deliberado aprovar a candidatura à Carta Europeia de 
Segurança Rodoviária.
- Deliberado ceder à Junta de Freguesia de Ardegão, a EB� 
de Paço.
- Deliberado adjudicar a concessão de cinco quiosques da 
cidade, na sequência da hasta pública realizada em 4 de 
Junho.
- Deliberado atribuir a verba de € 1000 ao Desportivo 
Ases de S. Jorge, para ajudar a custear as despesas da sua 
deslocação a Paris, para participar num torneio de futebol a 
realizar entre os dias �4 e �6 de Junho.
- Deliberado tomar conhecimento do estudo de viabilidade 
de um projecto cultural no âmbito do Museu das Migrações 
e das Comunidades.

Reunião de 26 de Junho: 

- Deliberado atribuir a Medalha de Ouro de Mérito Concelhio 
ao Grupo Nun’Álvares, pelos seus 75 anos de actividade.
- Deliberado atribuir a Medalha de Ouro de Mérito Concelhio 
à Associação Desportiva de Fafe, pelo seu cinquentenário.
- Deliberado atribuir ao Motor Clube de Fafe um subsídio 
de € 6000, a título de apoio à organização “8º Supercross 
Nocturno de Fafe”, a realizar em 9 de Agosto, em Arões S. 
Romão.
- Deliberado atribuir diversos subsídios a colectividades que 
desenvolvem actividades nas áreas da acção social e saúde.
- Deliberado conceder a verba de € 35 000 ao Núcleo 
de Serafão da Cruz Vermelha Portuguesa, como apoio à 
conclusão das obras das suas novas instalações. 
- Deliberado atribuir a verba de € 40 000 à Fábrica da Igreja 
Paroquial de S. Martinho de Medelo, como subsídio para o 
lar da terceira idade da freguesia.
- Deliberado aprovar a celebração de protocolos com �7 
freguesias do concelho para transportar os idosos à praia.
- Deliberado pagar as despesas de legalização do Centro 
Budo de Fafe, no valor de € 252,20.
- Deliberado, após discussão pública, aprovar o projecto 
de adaptação do Regulamento Municipal de Urbanização, 
Edificação e Taxas ao novo regime jurídico de Urbanização 
e Edificação.
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Câmara Municipal de Fafe

[Avenida 5 de Outubro]
[telefone 25� 700 400 | fax 25� 700 409]
[www.cm-fafe.pt • email:geral@cm-fafe.pt]

Jardim do Calvário 
regressou ao usufruto 
dos fafenses
O Jardim do Calvário, espaço mítico da memória 
colectiva dos fafenses, sofreu obras de revitalização 
que foram inauguradas em 25 de Abril, como se 
reporta no interior do Boletim.
A empreitada cujo custo ascendeu a 378.680,43€, 
incluiu a preservação da característica romântica 
do Jardim com a manutenção e restauro dos seus 
principais elementos simbólicos, a criação de elevador 
panorâmico (em execução), a criação de rampa de 
acesso a indivíduos de mobilidade condicionada 

desde a Rua da Seara até à entrada principal do 
Jardim, a diminuição da densidade do coberto arbóreo 
responsável pelo excesso de sombreamento que 
provocou a decadência dos canteiros, o tratamento 
paisagístico dos canteiros, a criação de novo parque 
infantil destinado a uma ampla gama de idades, a 
substituição de guias e requalificação de pavimentos, 
a implementação de mobiliário urbano (bancos, 
bebedouros, papeleiras), a pintura das fachadas, 
gradeamento e coreto, a reabilitação da iluminação 
pública através da introdução de novas luminárias e 
projectores de pavimento, a introdução de rede de 
drenagem de águas pluviais e o restauro do lago.
O património local ficou mais rico com a requalificação 
do jardim romântico da cidade, que tem já mais de 
um século. 
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