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Palacete centenário está a ser adaptado 
para instalação do Arquivo Municipal
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O MEU PROFUNDO AGRADECIMENTO AOS FAFENSES

É verdade, já passaram cerca de 16 anos desde a minha 
tomada de posse, como Presidente da Câmara, depois das 
eleições mais disputadas e apaixonantes que Fafe teve! 
Escrevi então, no boletim de março de 98, extrato do meu 
discurso de posse, o seguinte:

“A PRIORIDADE SERãO OS CIDADãOS”

“Prosseguiremos a descentralização de competências 
para as freguesias, com mais meios humanos e materiais, 
aproximando ainda mais as decisões das pessoas, dos 
interessados…”.
“Pela primeira vez, dedicaremos atenção especial e 
teremos políticas dirigidas à juventude, capital de riqueza 
e de futuro de qualquer terra ou país…”
“Sejamos ambiciosos: que daqui a 4 anos todos estejamos 
mais felizes e gostemos mais ainda de viver na nossa 
terra…”.
“Contamos com todos, para que a Câmara se abra de 
novo aos cidadãos, para que o cidadão volte a estar no 
centro das preocupações, numa relação de igual para 
igual, sem sobranceira e mesmo arrogância…”.
“Estão criadas grandes expectativas que impendem sobre 
nós, resultantes não de promessas feitas, porque não 
as fizemos, mas da necessidade sentida por todos de se 
proceder a mudanças de atitude, de relação e de estilo”.

Como está atual o discurso!

Sinto que fui coerente e cumpri a minha missão, que “fui 
o Presidente igual ao vereador que tinha sido” e que não 
me desviei da expectativa que os Fafenses depositaram 
em mim.
Por isso na hora da despedida – este será o último Boletim 
da minha era! – sinto que cumpri o meu dever o melhor 
que soube e fui capaz, com erros, certamente, mas 
sempre com muita vontade e empenho de servir Fafe e  
os Fafenses. 
Estive sempre a tempo inteiro e exclusividade, com toda a 
dedicação aos problemas de Fafe e dos Fafenses!
Fui autarca mais de trinta anos em Fafe, e por Fafe, sempre 
da mesma forma, com a mesma atitude, empenho e 
dedicação.

Com grande gosto e paixão!

Cometi erros, omissões e não fiz tudo o que, eventualmente, 
poderia ter feito. Certamente! Mas norteei a minha vida 
sempre por critérios e princípios de justiça, igualdade, 
respeito, transparência e profunda coerência.
É justo que termine aqui e agora, neste espaço, com o 
mais sentido agradecimento aos Fafenses que me deram, 
com os seus votos e confiança, o prazer, o gosto e a 
responsabilidade de dirigir os seus destinos, os destinos 
de Fafe, todos estes anos!
Um até sempre.

                     O Presidente da Câmara

José Ribeiro
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Câmara com saldo positivo em 2012

| Crónica de Paulo Ferreira (JN, 06/01/13)

“A Câmara Municipal de Fafe encerrou o ano de 2012 com contas positivas, o que nunca havia acontecido 
antes. É, por isso, um facto inédito!” – anunciou o presidente da autarquia, em breve balanço ao 
anterior ano financeiro.
José Ribeiro considera que “pode dizer-se que transitará para 2013 um saldo positivo, o que realça o 
rigor dos orçamentos municipais e a seriedade da sua execução”.
Por outro lado, a ausência de dívida a fornecedores mantém-se, o que é de evidenciar, numa altura em 
que tantas autarquias passam por graves desequilíbrios financeiros.
De realçar ainda a redução de mais de 20% da dívida bancária da autarquia, relativamente a 2011, esta 
já de si baixa.
A situação financeira do município, permite, assim, manter a redução de 2% no IRS dos fafenses; 
reduzir em 25%, em 2013, o IMI dos prédios avaliados (em 2012 já havia sido reduzido em 20%); 
abrandar a derrama para as empresas com negócios até 150.000€ em 50% e reduzir algumas taxas no 
licenciamento de obras.
José Ribeiro sublinha ainda que “em todo o atual mandato autárquico não fizemos atualização nem 
aumento de tarifas ou taxas nos nossos serviços, o que, em alguns casos, redunda numa diminuição”.
A política de rigor orçamental que permite ter finanças equilibradas e não ter dívida a fornecedores dá, 
assim, os seus frutos e é realçada por todos.
Mais recentemente, a imprensa noticiou que Fafe é o município do distrito que quem tem a menor 
dívida por habitante no Distrito de Braga, 181 Euros, com tendência para decrescer, cerca de 10 vezes 
menor de quem tem a maior.
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A divulgação pública desta notícia, suscitou o 
aplauso de diversos cidadãos, não apenas de 
Fafe mas de fora do concelho, e tratamento 
jornalístico em vários órgãos de comunicação 
social. Inclusive uma laudatória crónica do 
subdirector do Jornal de Notícias, Paulo Ferreira 
(edição de 06/01/13).
Ficam algumas citações:

“Estão de parabéns Fafe, e o seu Executivo 
Municipal! Um excelente 2013 para todos”.

Elísio Summavielle (ex-Secretário de Estado da 
Cultura)

“O que se passa é que o norte sempre causou 
alguma inveja e engulhos à gente de Lisboa, que se 
considera superior. E exemplos como o de Fafe não 
interessam muito a quem é pouco amigo do seu 
povo. Mas interessam à nação”.

Fina d’Armada (escritora e investigadora)

“Felicito o Presidente da Câmara Municipal de Fafe pela 
gestão que faz”.

Manuel Ferreira (ex-administrador da AMAVE)

Parabéns pela boa gestão financeira.
Luis Lemos

“Devemos estar orgulhosos e todos sabemos que a 
nossa cidade está muito bonita”.

Carmezinda Martins, enfermeira

“Nos dias que decorrem no nosso país, não é fácil manter 
uma Câmara isenta de dívidas (…). Claro que os seus 
munícipes se devem sentir orgulhosos, por terem á frente 
dos seus destinos um Presidente honesto, decidido, com 
olhar de grande alcance, generoso e correcto. Fiquei 
impressionado pela positiva e por isso lhe deixo os meus 
parabéns, com votos de boa saúde neste ano de 2013, 
para que consiga manter esse rigor justo e honesto”.

Luis Lopes Magueijo (Seixal)

Notícias e aplausos

Estátua da “Justiça de Fafe” 
mantém-se atrás do Tribunal

A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o 
monumento da “Justiça de Fafe”, nas traseiras do Palácio 
da Justiça, onde foi implantado em 1981.
Na sequência da audição pública levada a efeito há alguns 
meses, a maioria dos munícipes que se pronunciou sobre 
o assunto, manifestou-se no sentido de “não deslocalizar” 
a estátua, pronunciando-se a favor de uma intervenção 
que beneficie e enriqueça o monumento e o espaço 
envolvente, conferindo-lhe maior visibilidade e outra 
acessibilidade.
Nesta perspetiva, e por proposta do Presidente, o 
executivo mandou os serviços efetuar um estudo de 
requalificação da área envolvente do monumento, que 
“preveja a manutenção do mesmo naquela zona, ainda 
que possa deslocar-se do actual sítio, tendo em vista criar 
mais visibilidade, dignidade e acessibilidade do público”.

Aprovada a carta da REN
A Câmara aprovou em fevereiro, a carta de Reserva 
Ecológica Nacional (REN), para o concelho de Fafe, 
que representa um aumento de 8% de área protegida 
relativamente à anterior.
Brevemente, será igualmente aprovada a proposta 
da Reserva Agrícola Nacional (RAN), já aprovada pela 
respetiva entidade regional.
Trata-se dos dois documentos que mais influenciam e 
condicionam a proposta final do Plano Diretor. 

| O monumento em louvor da “Justiça de Fafe” não 
será deslocalizadow
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| José Ribeiro | Ecoambiente já opera na cidade| Momento da assinatura do protocolo de geminação pelo autarca fafense

Assinado protocolo de 
geminação de Fafe e Sens
No domingo, 18 de novembro de 2012, coroando 
uma série de encontros preparatórios, realizou-se, no 
salão nobre da Mairie de Sens, em França, a cerimónia 
de geminação entre aquela cidade e Fafe.
A assinatura do protocolo foi protagonizada pelos 
Presidentes do Município de Fafe, José Ribeiro, e de 
Sens, Daniel Paris, acompanhados por Pedro Lourtie, 
Cônsul Geral de Portugal em Paris.
A comitiva da cidade de Fafe incluiu ainda os vereadores 
Vitor Moreira, Leonel Castro e Fernanda Castro, bem 
como a secretária da Assembleia Municipal, Sílvia 
Soares.
Da parte de Sens, estiveram também presentes Marie-
Paule Chappuit, primeira-Adjunta do maire de Sens, 
responsável pelas relações internacionais, assim como 
vários Conselheiros municipais, entre eles, Manuela 
Godinho, originária de Fafe e que esteve na origem 
desta geminação.
Na sua intervenção, José Ribeiro salientou “o ato 
cordial desta geminação entre as cidades de Sens e de 
Fafe que traduzem a colaboração e o entendimento 
entre Portugal e França, entre os dois povos, na Europa 
em geral, na sua importância porque contribuem para 
perpetuar a paz entre os povos”. Salientou o empenho 
formidável de Manuela Godinho no restabelecimento 
do diálogo entre os dois municípios, numa iniciativa 
já proposta em 2000, e também o apoio dado 
pelo Consulado Geral de Portugal em Paris. “Esta 
geminação vai de encontro às aspirações dos fafenses 
que constituem uma parte importante da população 
portuguesa em Sens”. 
Por sua vez, Daniel Paris, salientou que, desde os anos 
60, muitos portugueses foram para Sens, muitos deles 
oriundos de Fafe e que pode estimar-se que entre 10% e 
15% da população de Sens é de origem fafense. “Aliás, 
até mesmo quando visitei Fafe encontrei portugueses 
de Sens. Mas vi sobretudo uma cidade extraordinária, 
uma qualidade de vida, um dinamismo”. 

No rescaldo da visita, o presidente da Câmara, José 
Ribeiro, considera que “foi uma grande jornada 
de afirmação e promoção de Fafe, uma bonita 
e grande festa proporcionada pela presença de 
ranchos folclóricos portugueses de duas associações 
portuguesas e ainda pela presença maciça de fafenses 
e portugueses residentes em Sens e na região”.
Refere ainda que participou no encontro das cidades 
geminadas com Sens (Lorräch, Alemanha; Senigallia, 
Itália; Chester, Inglaterra e Vyshgorod, Ucrânia), o 
qual será realizado em Fafe em 2013, ano em que a 
cidade acolherá igualmente os jogos desportivos da 
juventude das cidades geminadas. 

 O “maire” Daniel Paris recebe lembranças de Fafe

 Comitiva de Fafe que se deslocou a Sens

w
w

w
.n

ee
vi

aP
DF.

co
m



| O Centro de Saúde de Fafe passou a integrar o agrupamento de centros de saúde do Alto Ave

Câmara protesta contra 
“comportamento autista 
e arrogante” da ARS 
Norte…
A Câmara deliberou “lamentar” e “protestar” 
contra o que considera o “comportamento autista 
e arrogante” da Administração Regional de Saúde 
do Norte (ARSNorte), a propósito do processo que 
conduziu à criação do agrupamento de centros de 
saúde do Alto Ave - Guimarães/Vizela/Terras de Basto, 
com sede em Guimarães, que absorve o agrupamento 
do Ave I - Terras de Basto, sedeado em Fafe.
O novo agrupamento engloba os centros de saúde 
da área geográfica dos concelhos de Mondim de 
Basto, Fafe e Cabeceiras de Basto, Guimarães e Vizela, 
a que corresponde um número de utentes inscritos 
computado em 282 200.
O documento, apresentado pelo presidente da 
Câmara, e aprovado por unanimidade, considera 
que “mais do que a exagerada concentração a que 
leva esta fusão, certamente com perda de qualidade 
de serviço e da necessária proximidade dos utentes, 
esta nova realidade resulta de um obscuro processo 
conduzido pela ARSNorte em que esta, cortando com 
a tradição da relação de diálogo com o Município, se 

comportou de forma autista e arrogante”.
José Ribeiro considera “despropositada e irrealista” 
a fusão dos agrupamentos dos centros de saúde, 
considerando que o de Fafe funciona bem. 

… e contra deslocação 
da direção do Centro de 
Emprego
A deslocalização da direção do Centro de Emprego 
de Fafe para Guimarães motivou uma reunião entre 
o presidente da Câmara, José Ribeiro e o diretor 
regional do Norte do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, César Ferreira.
Na sequência, o autarca fafense remeteu àquele 
dirigente uma carta em que reitera o protesto da 
Câmara pela deslocação da direção do Centro 
de Emprego para Guimarães, “em virtude da 
concentração operada pela nova estruturação do 
Centro de Emprego do Médio-Ave e, sobretudo, 
por ter tomado conhecimento de tal através da 
comunicação social e não pelo IEFP, como devia”.
José Ribeiro considera aquele comportamento, no 
mínimo, “deselegante, incorrecto, contra o protocolo 
e revelador de um autoritarismo e arrogância a que, 
há muito, não estava habituado”. 

Município passa para 25 freguesias

A Assembleia Municipal aprovou, em 12 de outubro, o regime jurídico da reorganização territorial 
autárquica, visando a redução do número de freguesias.
O novo mapa, aprovado com 40 votos a favor, 26 contra e cinco abstenções, “desenhou” o concelho para um 
total de 24 freguesias, posteriormente corrigidas para 25, pela manutenção da autonomia de Armil.
Nascem assim oito novas juntas com a designação de “união de freguesias”: Agrela e Serafão, Freitas e Vila 
Cova, Monte e Queimadela, Aboim e Felgueiras e Gontim e Pedraído, Moreira do Rei e Várzea Cova, Cepães e 
Fareja, Antime e Silvares São Clemente, Ardegão e Arnozela e Seidões.
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Requalificação de espaço público – Travessa Luís de Camões e Travessa da Liberdade

Descrição da obra: drenagem de águas residuais e pluviais, guias e passeios, pavimentação e arranjo 
urbanístico do Largo da Liberdade. 
Valor de adjudicação: 62.780,23€.

Travessa da Liberdade Travessa Luís de Camões
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Dissolvida a parceria 
público-privada
A parceria público-privada que iria promover impor-
tantes investimentos na cidade acabou de ser dissol-
vida, dada a situação de crise económica e financeira 
que se regista no país e que inviabiliza o recurso a 
financiamento bancário.
Em 2010, a Câmara e a Assembleia Municipal aprova-
ram a constituição da sociedade anónima PPPF – De-
senvolver Fafe, SA, uma parceria público-privada que 
tinha por objetivo promover um conjunto de investi-
mentos na cidade, que ascendiam a mais de 40 M€ 
em 3 anos!
Integravam o consórcio – formalizado nos primeiros 
meses de 2011 - o município de Fafe e as firmas Adri-
parte – SGPS, SA, Alberto Couto Alves, SA., Casais e 
Engenharia, SA., e Casais Investe, SA. 
A parceria, em que o município detinha uma posição 
minoritária (49% do capital social), propunha-se reali-
zar um conjunto de obras na cidade, designadamente 
a construção e conservação do recinto da Feira Sema-
nal, parque de estacionamento da Praça Mártires do 
Fascismo, obra de requalificação da Praça José Florên-
cio Soares e parque de estacionamento, construção 
da piscina no Parque da Cidade, construção e con-
servação dos lagos do Parque da Cidade, bem como 
a conceção, construção e conservação do Mercado 
Municipal e do novo Parque Municipal de Desportos.
Na ocasião, a perspetiva era a de concretizar “o maior 

projeto de investimento de sempre no Município”.
Porém, o atual contexto económico e financeiro colo-
ca sérios entraves à concretização do objeto social, a 
curto prazo, o que torna inviável manter a parceria.
Assim, o município propôs e os parceiros aceitaram 
por unanimidade “a dissolução da sociedade e a sua 
entrada imediata em liquidação”.

Parque da Cidade mais 
simples e mais verde
Na sequência da audição pública sobre a revisão do 
projeto do Parque da Cidade, foi decidido mandar os 
serviços apresentar um estudo, “que vá de encontro 
às opiniões generalizadas de simplificação do projeto, 
no sentido da relocalização da piscina junto ao 
Pavilhão Multiusos, do encerramento proposto da 
via circular, do prolongamento do Jardim central à 
área das matas, criando-se um grande jardim verde, 
informal, que permita diferentes usos”.
Por outro lado, e dado o estado de quase conclusão 
do projeto dos campos de ténis (dois cobertos e dois 
descobertos), foi deliberado manter a sua prevista 
localização.
A Câmara recomendou aos serviços para terem 
presente, em todo o estudo, a procura do mais baixo 
custo e a possibilidade da execução dos trabalhos por 
administração direta. 
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Requalificação da Pista de Cicloturismo – Rede 
Elétrica e Iluminação Publica.

Descrição da obra: As atividades consistem 
essencialmente na colocação de postes e 
respectivas luminárias. 
Valor de adjudicação: 38.029.60 €.

Introdução de Redes de Drenagem de Águas 
Residuais na Rua do Assento - Antime

Descrição da obra: Instalação de rede de águas 
residuais e rede de abastecimento de águas.
Valor de adjudicação: 19.064,91 €.

Requalificação da Rua Dr. Maximino de Matos 
e Rua João XXIII.

Descrição da obra: As atividades desenvolvidas 
são essencialmente drenagem de águas pluviais 
e residuais domésticas, execução de guias e 
passeios e rede de abastecimento de água.
Valor de adjudicação: 114.660.16 €.

Retificação e pavimentação do Caminho de 
Sobreval – Moreira do Rei

Descrição da obra: Alargamentos, execução de 
muros de suporte e pavimentação em cubos.
Valor de adjudicação: 149.650.00 €.

Beneficiação do CM1687 desde a EN207 até ao 
Souto da Roda - Regadas

Descrição da obra: Execução de redes de águas 
residuais e pluviais, guias e passeios, pavimentação 
e arranjo urbanístico do Largo do Souto da Roda.
Valor de adjudicação: 623.092,75€.

w
w

w
.n

ee
vi

aP
DF.

co
m



9

FA
FE

  
ED

U
CA

ÇÃ
O

| Assinatura de protocolos com associações de pais  e juntas de freguesias

Protocolado fornecimento 
de refeições e atividades 
educativas
A Câmara protocolou em 23 de novembro um 
conjunto de acordos de colaboração com Juntas 
de Freguesia, associações de pais e instituições de 
solidariedade social, tendo em vista o fornecimento 
de refeições, o prolongamento de horário e atividades 
educativas no ano letivo 2012/2013, no montante 
global de € 1 932 994,60 e abrangendo 2 200 alunos 
do pré-escolar e primeiro ciclo.
Com 32 freguesias, foi acordado o serviço de 
transporte, refeições e prolongamento de horário 
aos alunos dos jardins-de-infância e das escolas 
do primeiro ciclo, bem como a colaboração na 
organização das atividades de enriquecimento 
curricular no 1º ciclo. Com o Jardim de Infância de 
Antime, Associação Cultural e Recreativa de Fornelos 
e Associações de Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento de Montelongo e P.e Joaquim Flores 
foram protocolados serviços de refeições. 

Finalmente, de evidenciar o acordo de colaboração 
com a Associação Cultural de Educação pelas Artes, 
suporte jurídico da Academia de Música, relativo 
ao programa de generalização das atividades de 
enriquecimento curricular, na área do ensino da 
música e que envolve a verba de € 255 385,80. 

Auxílios económicos para 
um milhar de alunos do 1º 
ciclo
Mais de um milhar de alunos do 1º ciclo provenientes 
de agregados familiares de recursos económicos mais 
débeis são contemplados neste ano letivo com auxílios 
económicos, no âmbito da ação social escolar.
Trata-se de uma ação de promoção da igualdade de 
oportunidades e do sucesso educativo dos alunos, no 
âmbito do apoio às famílias na aquisição de livros e 
material escolar.
Neste sentido, a autarquia despende verbas no valor 
de cerca de 32 000 €, que vêm reforçar o investimento 
que tem sido feito na área da educação. 

“Bastien e Bastienne”
– Ópera de Mozart para 
os mais pequenos
A Orquestra do Norte apresentou em 08 de novembro, 
no Teatro-Cinema, a Ópera de Mozart “Bastien e 
Bastienne”.
Ao longo do dia foram realizados três espetáculos, 
dos quais dois para o público escolar (de manhã e à 
tarde), com a presença de cerca de cinco centenas de 
alunos de vários graus de ensino.
À noite, o espetáculo esteve aberto ao público em 
geral. 

 Centenas de crianças assistiram à ópera
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| Os mais pequenos cantaram os reis no Multiusos

XIV Encontro de Reis 
das escolas juntou 1800 
crianças
A décima quarta edição do encontro de reis das 
escolas do concelho teve lugar na manhã de 11 de 
janeiro, no Pavilhão Multiusos, com a presença de 
cerca de 1800 crianças provenientes de 27 escolas 
do ensino básico, jardins de infância e instituições de 
solidariedade social. 
Participaram no evento o jardim de infância de 
Antime, EB1/JI de Antime, EB1/JI de Cabo (Armil), 

EB1/JI de Monte (Arões Santa Cristina), EB1/JI de 
Ferreiros (Arões S. Romão), Jardim de infância 
Montelongo (Fafe), EB1 do Santo, de Conde Ferreira, 
EB2/3 Prof. Carlos Teixeira (1º ciclo), EB1 de Santo 
Ovídio, EB1 da Devezinha e EB1/JI de S. Jorge (todos 
de Fafe), EB1 de Fornelos, Grupo Cultural e Recreativo 
Martim de Freitas, EB1 de Golães, Centro Infantil de 
Golães, EB1/JI de Bouça (Medelo), Centro Social da 
Paróquia de S. Martinho de Medelo, EB1/JI de Monte 
(Paços), EB1/JI de Serrinha (Quinchães), EB1/JI de 
Lugar Novo (Regadas), Escola Básica Integrada Padre 
Joaquim Flores (1º ciclo e pré-primária), EB1/JI de 
Campo (S. Gens), EB1/JI de Seidões, EB1/JI de Silvares 
S. Clemente, EBI de Silvares (EB1 e JI) e Associação 
Cultural e Recreativa de Travassós. 

Orlando Martins Cardoso 
venceu 
Prémio Maximino de 
Matos 2012
O jovem médico Orlando Martins Cardoso, natural 
de Fafe e residente em Vila Cova, venceu a edição de 
2012 do Prémio Dr. Maximino de Matos.
Com o patrocínio da autarquia e em cumprimento do 
legado deixado por D. Laura Summavielle Soares de 
Matos, o Prémio Dr. Maximino de Matos tem como 
objetivo galardoar anualmente o aluno do concelho 
que melhor classificação obtenha no mestrado 
integrado de medicina.
O Prémio, de periodicidade anual, tem o valor de 
750 Euros e foi entregue ao contemplado no dia 25 
de abril, no âmbito das comemorações do “Dia da 
Liberdade”. 

Admitidos 15 novos 
trabalhadores para as 
escolas 
A autarquia admitiu no início deste ano 15 novos tra-
balhadores, após os devidos procedimentos concur-
sais realizados ao longo do ano anterior.
Os assistentes operacionais, onze mulheres e quatro 
homens, estão a desempenhar as funções em três 
agrupamentos de escolas do concelho.
Dez dos funcionários admitidos são afectos ao Agru-
pamento de Escolas de Fafe, quatro ao Agrupamento 
de Escolas Montelongo e um ao Agrupamento Carlos 
Teixeira.
De referir que dois dos trabalhadores admitidos são 
portadores de deficiência, embora a quota legal im-
pusesse apenas a admissão de um funcionário.
O Presidente da Câmara, José Ribeiro, faz questão de 
relevar estas contratações de pessoal, que contrariam 
a tendência geral de despedimentos e de aumento do 
desemprego. 
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| Inaugurado o 1.º parque  de Street Workout

Dia Mundial da Árvore 
comemorado no Parque 
Porto Seguro
Foram diversas as atividades promovidas pela Câmara 
Municipal para evocar o Dia Mundial da Árvore, 21 de 
março, centradas no Parque Cidade de Porto Seguro.
Aliando o potencial ambiental e paisagístico à prática 
desportiva para todos, decorreram a plantação de ár-
vores, uma prova de corta mato, para crianças e jovens 
entre os 8 e os 15 anos, o passeio Avós e Netos e a 
inauguração de um equipamento desportivo.
Estiveram presentes cerca de três centenas de partici-
pantes, entre os quais vereadores e outras entidades, 
bem como a campeã mundial Aurora Cunha, que 
apadrinhou as várias iniciativas desportivas. Também o 
Diretor Regional do Norte do Instituto Português do 
Desporto e da Juventude, Manuel Barros, marcou a sua 
presença.

A culminar o conjunto de atividades, de realçar a inau-
guração do 1º parque de Street Workout nacional. Tra-
ta-se de um movimento em crescimento a nível global 
e que se baseia no desenvolvimento de exercícios utili-
zando equipamentos instalados no espaço público. 

Inaugurada iluminação da 
Pista de Cicloturismo
Na noite de 21 de março, foi inaugurada a iluminação 
pública da pista de cicloturismo, com a presença de 
meia centena de pessoas, que depois fizeram uma ca-
minhada naquele espaço de lazer.
A iluminação, que assinala simbolicamente a requalifi-
cação da Pista de Cicloturismo, estende-se pela distân-
cia de 6,6 km, de Santo Ovídio até à estação de Fareja, 
e vem permitir a utilização noturna do equipamento.
Na ocasião, esteve presente o presidente da Câmara, 
José Ribeiro, acompanhado pelos vereadores Vitor 
Moreira, Helena Lemos e Pompeu Martins. O chefe da 
edilidade, referiu à imprensa que este é um “melhora-
mento necessário dada a maior frequência com que 
esta pista é utilizada”, para mais numa altura em que 
se aproxima o verão.

Esta obra constou essencialmente da colocação de 
postes e respetivas luminárias.
Ao longo da pista foram, antes, criados pontos de rela-
xamento e contemplação com mobiliário que permite 
diversas utilizações. Foram igualmente colocados be-
bedouros em pontos-chave da pista devidamente iden-
tificados com sinalética própria. 
O valor global do investimento naquela infraestrutura 
ascende a cerca de € 200 000.

 Dia Mundial da Árvore assinalado

 O Presidente da Câmara no momento em que procedia à inauguração
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Palacete do ex-Grémio 
está a ser adaptado para 
Arquivo Municipal
Estão a decorrer a bom ritmo as obras de restauro do 
edifício do ex-Grémio da Lavoura e a sua adaptação 
para futuras instalações do Arquivo Municipal, as 
quais começaram em outubro de 2012 e têm prazo 
de conclusão de nove meses.
O valor da adjudicação foi de 1.159.365,89€.
O Arquivo Municipal de Fafe é um serviço de informa-
ção que direciona a sua atuação para a administração 
autárquica, para população em geral e para a comu-
nidade educativa em particular. 
As diferentes atividades que o Arquivo Municipal de-

senvolve ganharão nova dimensão com a sua trans-
ferência para as novas instalações que resultam da 
recuperação e ampliação de um palacete concluído 
em 1912.
Terminadas as obras de restauro e ampliação do edi-
fício, concentrar-se-ão nesta infra-estrutura as áreas 
do Arquivo Municipal destinadas à receção, triagem, 
desinfeção, tratamento técnico e armazenagem de 
documentos, ações de conservação e pequenos res-
tauros, as tarefas relacionadas com a transferência de 
suporte e de meios de reprodução, bem como áreas 
destinadas ao público, as quais incluem a sala de con-
sulta, biblioteca de referência, serviço educativo, para 
além de espaços afetos à realização de exposições, 
conferências, ações de formação, workshops, entre 
muitas outras atividades, concretizando, desta forma, 
um projeto que se pretende seja de âmbito concelhio 
e ao serviço do munícipe. 

| Recuperação do edifício do “Grémio” para Arquivo Municipal

Rede Intermunicipal
de Juventude
Tendo em conta a intenção de se criar um Plano de 
Ação envolvendo a RIJ – Rede Intermunicipal de Ju-
ventude composta por todos os Municípios do Dis-
trito  de Braga e com incidência estratégica nos seus 
territórios, o Município de Fafe tem participado ativa-
mente em reuniões de trabalho com vista ao estabe-
lecimento desta rede regional.
Este projeto insere-se num compromisso de trabalho 
em prol do desenvolvimento e promoção das políticas 
de juventude junto dos municípios que participaram 
no projeto Regio Polis, da Capital Europeia da Juven-
tude. O Município de Fafe, através da aposta nos 
novos meios tecnológicos, consubstanciados numa 
Newsletter, tem periodicamente disponibilizado e di-
vulgado junto da comunidade local um serviço per-
manentemente atualizado de programas, atividades e 
oportunidades profissionais no concelho e na região 

que poderão constituir uma mais-valia pessoal, curri-
cular ou profissional para os jovens.
Procurando estabelecer o encontro entre a procura e 
oferta de oportunidades de estágio/emprego e ativi-
dades/programas para jovens, o feedback da News-
letter tem sido francamente positivo, sendo já conhe-
cidos casos de sucesso impulsionados pela iniciativa 
municipal em que milhares de jovens fafenses rece-
bem semanalmente esta informação.
Para subscrever a receção da(s) Newsletter, cuja infor-
mação é compartilhada no site do Município de Fafe 
- www.cm-fafe.pt -, ou enviar informações sobre po-
tenciais oportunidades, deve enviar o seu e-mail para 
o correio eletrónico juventude@cm-fafe.pt 
 Braga 2012 - Capital Europeia da Juventudew
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| Aspectos do espetáculo de abertura e do Desfile Etnográfico
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 Braga 2012 - Capital Europeia da Juventude

Milhares de fafenses 
participaram nas IV 
Jornadas Literárias 
A quarta edição das Jornadas Literárias, que se reali-
zou entre 19 e 28 de abril de 2013, sob o tema ge-
nérico “Viajar e sentir”,  teve a participação de incon-
táveis milhares de pessoas, como figurantes e como 
assistentes.
Se o momento da bandeira contou com a presença 
de centenas de crianças de jardins-de-infância, que 
dançaram e cantaram ao som de canções do agrado 
dos mais pequenos, o espetáculo “Mala de Cartão” 
teve a participação ativa de mais de mil crianças e 
jovens, de escolas e instituições diversas.
Prosseguiram, na tarde de sábado, com o evento 
“Viagens na Cidade”, com a colaboração da Escola de 
Bailado de Fafe e do Coral Santo Condestável e que 
juntou boa moldura humana na Praça 25 de Abril.
À noite, no Teatro-Cinema, realizou-se o fantástico 
espetáculo “Nos sons da Terra e do Mar”, protagoni-
zado pela Academia de Música José Atalaya.
Após o lançamento de duas obras literárias (Joa-
quim Barbosa e Isabel Pinto Bastos), o destaque foi 
para o evento “Fafe dos Brasileiros”, que ocupou o 
último fim-de-semana das Jornadas, com diversas e 
bem conseguidas recriações históricas em torno dos 
“brasileiros de torna viagem” fafenses, culminadas no 
domingo, 28 de abril, com a recriação da “inaugura-
ção dos novos Paços do Concelho” (1913), seguida 
da mostra etnográfica e desfile pelas ruas da cidade, 
sob a bandeira “A Memória e a Gente: o Património”, 
que conseguiu a participação ativa e apaixonada de 
milhares de figurantes das juntas e associações das 
freguesias.
Como referiu o presidente da autarquia, José Ribeiro, 
estas configuram “o mais relevante acontecimento 
cultural que se realiza no concelho ao longo do ano”.
As Jornadas Literárias são um hino de louvor à cul-
tura fafense. Município, Escolas, Juntas de Freguesia, 
associações, instituições e pessoas em particular dão 

as mãos e, mediante as suas disponibilidades e capa-
cidades, erguem as suas vontades em torno de uma 
causa maior, a de animar culturalmente a cidade e o 
território municipal.
Mais um estrondoso êxito, sem dúvida!

 Centenas de crianças dos Jardins de Infância, que dançaram e cantaram

 Participação da Escola de Bailado de Fafe

 Baile de Gala
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“Concertos 
Íntimos” têm 
trazido a Fafe
nomes cimeiros 
da música 
portuguesa
O projeto “Fafe em Concertos 

Íntimos”, que arrancou em 

2011, com o propósito de colo-

car a cidade na rota da progra-

mação musical de qualidade do 

país, continuou a trazer ao Te-

atro-Cinema, ao longo do ano 

de 2012, nomes maiores da 

música que se faz em Portugal.

Luís Represas/João Gil (13 de 

outubro) e Ana Moura (15 de 

dezembro) foram os concertos 

acústicos do último semestre e 

que lotaram a mítica sala de es-

petáculos fafense.

O programa continua em 2013 

com propostas de inegável 

qualidade e valia artística. As-

sim, depois da magnífica Ka-

tia Guerreiro (23 de fevereiro), 

seguem-se Pedro Abrunhosa (6 

de abril), David Fonseca (22 de 

junho) e Luisa Sobral (28 de se-

tembro). 

 Ana Moura

 Katia Guerreiro

| João Gil e Luís Represas
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Governo reconhece 
finalmente Museu das 
Migrações

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, 
José Cesário, deslocou-se a Fafe em 26 de dezembro, 
onde assistiu à assinatura de um protocolo de 
cooperação que tem por objeto enquadrar domínios 
de interesse mútuo, no âmbito das questões 
migratórias e do programa de atividades do Museu 
das Migrações e das Comunidades, sedeado na Casa 
Municipal de Cultura de Fafe.
O documento foi firmado entre a Câmara Municipal, 
representada pelo presidente José Ribeiro e a Direção 
Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas, representada pelo Embaixador José 
Santos Braga, após o governante ter visitado o espaço 
físico do Museu.
É a primeira vez que o Estado claramente reconhece 

a relevância do Museu das Migrações, criado em 12 
de julho de 2001 e até agora financiado em exclusivo 
pela autarquia, ao evidenciar a “necessidade de se 
apoiar, valorizar e promover a divulgação” deste 
equipamento cultural.
Já para o presidente da autarquia, o projeto nasceu há 
mais de uma década “como forma de diferenciação 
de outros e como uma mais-valia para a nossa terra, 
até porque a emigração faz parte da sua história”.
José Ribeiro sublinhou o “momento histórico” e 
o simbolismo do protocolo que, não incluindo de 
imediato apoios financeiros, “significa, acima de 
tudo, que a Secretaria de Estado se compromete 
formalmente a apoiar o município e reconhece no 
papel, ao fim de alguns anos, a valia deste nosso 
projeto, afastando os fantasmas de que este fazia 
sentido em Lisboa”.
José Cesário enalteceu e louvou o esforço do município 
de Fafe por ter abraçado o desafio do Museu das 
Migrações, indissociáveis da nossa História, ao 
desenvolver a história da emigração portuguesa e 
preservar o seu espólio. 

| O governante ouviu as explicações sobre o Museu das Migrações

Encontro reuniu 300 
emigrantes
Pelo décimo quinto ano consecutivo, realizou-se o 
encontro de emigrantes fafenses espalhados pelo 
mundo. O evento teve lugar no dia 10 de Agosto, no 
Jardim do Calvário.
Este ano, além do habitual jantar de confraternização, 
a autarquia conferiu um caráter mais festivo ao 
programa, incluindo jogos tradicionais e de mesa 
(malha, petanca, andas, arco, cartas, damas, etc.) e 
animação musical, com a exibição de grupos locais, 
ao longo da tarde e da noite.
Participaram os Castiços de Regadas, o Rancho 
Folclórico Unidos de Monte, o grupo de Danças e 
Cantares do Centro Cultural, Social e Desportivo 
dos Trabalhadores da Câmara Municipal, o Grupo 
Folclórico da Casa do Povo de Arões e o Grupo de 
Cavaquinhos da Associação Recreativa e Cultural de 
Santo Ovídio. 

 XV Encontro de Emigrantes
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| A magia de Mário Daniel

Teatro, música e outras 
artes
A programação do Teatro-Cinema incluiu ainda outros 
espetáculos de música, de teatro e de outras artes.
Em outubro, o realce foi para o fantástico espetáculo 
de magia de Mário Daniel, que voltará ao palco do 
Teatro em 25 de maio, enquanto em novembro 
relevou o excelente espetáculo “Uma guitarra e dez 
canções de amor”, que cruzou a música, a poesia e 
a declamação e teve a participação da cantora Vânia 
Fernandes, do guitarrista António Corte Real (UHF) e 
do ator e declamador Pedro Giestas. Entretanto, já 
na parte final do espetáculo, entrou em palco o 
Coro dos Pais e Amigos da Academia de Música 
José Atalaya, sob a direção do maestro Tiago 
Ferreira.
Em dezembro, de evidenciar a apresentação da 
mais recente produção da Jangada teatro, a comédia 
“A Boca do Inferno”, bem como o concerto de estreia 
do cantor local Valter Lobo.
A sala tem servido também para apresentação das 
produções das coletividades e instituições locais. 

 Uma Guitarra e dez canções de Amor

XXI Encontro de Coros de 
Música de Natal com 15 
grupos
A 21ª edição do Encontro de Coros de Música de 
Natal realizou-se na noite de 15 de dezembro, no 
Pavilhão Multiusos, que voltou a registar a assistência 
de centenas de pessoas.
Com dois cânticos cada, e regidos pelos respetivos 
diretores artísticos, sucederam-se os grupos Coral 
Juvenil de Golães, Coral de Santa Maria de Várzea 
Cova, Coral de Armil, Coral de Santa Maria de 
Ribeiros, Coral de Fornelos, Coral Cultural e Recreativo 
de Medelo, Coral de S. Gens, Coral “Santa Eulália”, 
da Paróquia de Fafe, Jovens “Criar Asas”, Orfeão 
de Ribeiros, Grupo Coral e Paroquial de Estorãos, 
Associação de Música Sacra de Quinchães, Coral de 
Moreira do Rei, Coro de Pais e Amigos da Academia 
de Música José Atalaya e Coral de Antime. 

 XXI Encontro de Coros de Música de Natal
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| Grupo Coral de Antime

Revista Dom Fafes tem 
novo número (17/18)
Saiu há pouco mais um número duplo da revista 
cultural Dom Fafes (17/18), que tem por objetivo 
publicar trabalhos de investigação sobre aspetos da 
história do município. 
O presente número duplo da revista, correspondente 
aos anos de 2010 e 2011, é publicado sob o signo da 
República.
O destaque vai para o trabalho “O Ensino em Fafe 
durante a Primeira República”, de Artur Magalhães 
Leite, vencedor da nona edição do Prémio de História 
Local – Câmara Municipal de Fafe, em 2011.
Outros estudos: “Doentes, Enfermidades e causas 
de morte no Hospital da Misericórdia de Fafe (1863-
1911)”, de Daniel Bastos; “Párocos de Revelhe e Padres 
naturais da Paróquia”, de D. Joaquim Gonçalves 
e Padre Doutor António Franquelim Neiva Soares e 
“O poeta Joaquim Vaz Monteiro, arauto e cantor da 
República e de Fafe”, de Artur F. Coimbra.
Finalmente, “A República e a Imprensa”, tema que a 
jornalista e investigadora Nair Alexandra apresentou 
na sessão solene comemorativa do 101º aniversário 
da Proclamação da República realizada na Câmara de 
Fafe, em 5 de outubro de 2011. 
Este número da revista Dom Fafes está à venda na 
Biblioteca Municipal, ao preço unitário de 5 euros. 

Coral de Antime venceu 
XXVIII Encontro de 
Cantadores de Reis
O Coral de Antime foi o vencedor do XXVIII Encontro 
de Cantadores de Reis do Concelho, que se realizou 
em 13 de janeiro, no Pavilhão Multiusos, com a 
participação de 28 grupos ligados a coletividades de 
cultura, recreio e desporto do município.

Em segundo lugar, e tal como na edição anterior, 
classificou-se o Futebol Clube de Marinhão e em 
terceiro o Grupo Coral de Armil, vencedor das últimas 
três edições do encontro.
O júri que procedeu à avaliação dos agrupamentos 
participantes foi constituído pelo escritor Carlos 
Afonso (letra), Manuela Reis (música) e Fernando 
Pinheiro (traje).
Enquanto o júri deliberava, atuou para os presentes 
com grande animação o Grupo de Concertinas de 
Seidões, que fez dançar centenas de pessoas. 

 Saiu mais uma edição da revista Dom Fafes

 Uma Guitarra e dez canções de Amor
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Mega-exposição de 
Orlando Pompeu esteve 
em três locais da cidade
O artista fafense Orlando Pompeu teve patente, entre 
13 de outubro e 16 de novembro de 2012, uma 
mega-exposição de pintura sob o título genérico “Pré-
Textos In-Conscientes”. Estiveram visíveis mais de 50 
quadros do consagrado pintor, numa retrospetiva de 
uma carreira com mais de três décadas e imensa obra 
espalhada pelo mundo.
A exposição dividiu-se pela Casa Municipal de Cultura, 
Biblioteca Municipal e Salão Nobre do Teatro-Cinema.
A cerimónia de inauguração teve a assistência de 
cerca de uma centena de pessoas, a maioria das 
quais exteriores ao concelho e algumas provenientes 
da Galiza. Em comum, o facto de serem amigas e 
admiradoras do “mestre” Orlando Pompeu.
Usou da palavra o próprio artista, que demonstrou a 

Lançamento de obras 
literárias 
Ao longo dos últimos meses, foram apresentadas 
algumas obras literárias de autores locais, na Biblioteca 
Municipal.
Em 16 de novembro, registou-se o lançamento de As 
Ruas de Fafe – História e Toponímia, do historiador 
Artur Magalhães Leite, enquanto a 13 de dezembro 
foi a vez do romance Ficar, de Pompeu Miguel Martins.
De realçar ainda, em 25 de janeiro, a apresentação 
da obra Alzheimer e suas implicações, de Rita 
Teixeira. 

sua incontida satisfação pela inauguração da mega-
exposição, a maior algum dia realizada em Fafe e por 
tão expressiva presença de amigos. Agradeceu ainda 
todo o apoio que o presidente da Câmara, José Ribeiro, 
lhe vem prodigalizando desde há três décadas, desde 
quando era vereador da cultura e altura em que a 
edilidade adquiriu duas obras “hiper-realistas” do 
artista, cujo produto lhe permitiu deslocar-se para 
Paris, onde aprendeu, viveu e expôs.
Por seu turno, José Ribeiro manifestou também o 
seu contentamento por tão eloquente exposição 
retrospetiva, de um artista cujo mérito se impôs 
no país e no estrangeiro. O autarca sublinhou que 
importa que Pompeu “regresse a Fafe”, para ser aqui 
tão conhecido e admirado, como é fora da cidade, 
referindo ainda que esta exposição, pelos admiradores 
que arrastou até Fafe, constituiu também um fator de 
promoção do turismo cultural do concelho.
Nos diversos locais expositivos, houve animação 
musical por jovens alunos e professores da Academia 
de Música José Atalaya. 

 Apresentação de As Ruas de Fafe - História e Toponímia
  de Artur Magalhães Leite

| Orlando Pompeu e Presidente da Câmara na inauguração da Mega-exposição
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| O ator Pedro Giestas é um dos rostos deste projeto de dinamização cultural

Um projeto para 
dinamizar as artes e a 
cultura no município
O projeto “Fafe Cidade das Artes” arrancou no mês de 
fevereiro, para dinamizar as artes e reforçar a oferta 
cultural no município.
Projeto aberto a toda a população, “catalisador das 
sinergias criativas, pretende promover a fusão de 
saberes entre especialistas profissionais e amadores 
da arte e da cultura local”, nas palavras do seu diretor 
artístico, Moncho Rodriguez.
Pretende ainda, segundo o vereador da cultura, 
Pompeu Martins, “projetar o município de Fafe como 
exemplo de Cidade das Artes, do Teatro, da Dança, 
da Música, da Literatura, da Cultura”. Trata-se de 
um plano que quer também atrair e acolher em 
residências artísticas temporárias criadores do mundo 
inteiro com diferenciados saberes e experiências, para 
que promovam intercâmbios e parcerias entre as 
gentes de Fafe e outras culturas, sobretudo do Brasil.
Trata-se, na verdade, de um grande projeto de cultura 
participada, nas áreas da música, do teatro, do 
bailado, cruzando e fazendo dialogar a arte popular e 
a arte erudita e juntando todas as faixas etárias.
O projeto faz uma convocatória à sociedade fafense, 
para embarcar na cultura comum, entrecruzando, 
criativamente, a modernidade e a tradição, fazendo 
convergir nele a memória, o imaginário, a história e 
a criatividade.

O ator Pedro Giestas agradece à Câmara de Fafe “o 
ter abraçado este projeto”, de portas abertas, em que 
ninguém é excluído, em função dos seus talentos e 
artes e “que não se faz sem os fafenses”.
O presidente da Câmara, José Ribeiro, defende que 
a autarquia dinamiza este “projecto de utopia, de 
grande fé, aberto à sociedade, envolvendo as forças 
das coletividades, da cultura e da sociedade civil”, 
para que este caminho se venha a tornar “uma auto-
estrada de afirmação dos fafenses”.
Projeto de desenvolvimento comunitário, integra 
oficinas de formação teatral, para todos os públicos, 
residências artísticas em regime de intercâmbio, 
espetáculos no Teatro-Cinema e nas freguesias (20 
eventos), um grande espetáculo “Saudade do Futuro”, 
o primeiro encontro de palhaços do mundo (julho) e 
múltiplas outras ações que pretendem transformar 
Fafe num centro de criatividade e dinamização cultural 
para todos os fafenses! 

Apresentação dos espetáculos em Fafe
e em freguesias:

“Labirinto de Amor e Morte” (Marta Carvalho); 

“A Visita” (Pedro Giestas); “Quando se abrem os 

guarda-chuvas” (Fernanda Pimenta); “Olympia” 

(Grupo de Teatro Andante de Belo Horizonte 

– Brasil) e “Bartolomeus - Viagem ao meio do 

mundo” (Cristina Cunha).

Montagem de Celebrações Teatrais:

“Saudade do Futuro” (Praça 25 de Abril) – 9 de 

junho de 2013

“Fafe 500 anos de Foral” – novembro de 2013w
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| Festa do Desporto 2012

Festa do Desporto 
premiou centenas de 
atletas e equipas fafenses
Em 4 de outubro de 2012, como habitualmente, o 
Pavilhão Multiusos recebeu mais uma edição da Festa 
do Desporto, para premiar os atletas e clubes locais 
que mais se distinguiram na temporada desportiva 
2011/2012 em função do seu rendimento desportivo 
(Prémio Desportivo) e bem assim as equipas mais 
disciplinadas do concelho, ao nível do futebol 

federado, futebol popular e futsal (Troféu Disciplina 
“Não à Violência-Viva o Desporto”).
Fafe deve ser dos poucos municípios do país que, 
regularmente, desde há muitos anos, promove a 
consagração dos seus melhores atletas das várias 
modalidades e as suas equipas mais disciplinadas nos 
recintos desportivos.
Na verdade, contam-se pelas centenas os atletas 
que receberam distinções no âmbito do evento, nas 
múltiplas modalidades que se praticam no concelho.
A animação esteve a cargo do Grupo Leões do Ferro 
(danças de salão) e “Restauradores da Granja” (hip 
hop). 

Volta a Portugal em 
Bicicleta de novo em Fafe

 
A cidade de Fafe voltou a receber uma etapa da Volta 
a Portugal em Bicicleta, na sua 74ª edição.
Foi em 18 de agosto, no termo da 3ª etapa, que ligou 
Vila Nova de Cerveira à Avenida do Brasil, que pela 
primeira vez serviu como termo de uma etapa da 
prova maior da velocipedia nacional.
O vencedor da tirada foi o português César Fonte 

 Chegada da Volta a Portugal em Bicicleta à Avenida do Brasil

(Efapel – Glassdrive). Na zona VIP estiveram caras 
conhecidas como Futre, Cândido Barbosa e o antigo 
árbitro Veiga Trigo.
Milhares de pessoas, como de costume, deslocaram-
se ao centro da cidade para dar cor e brilho a este 
evento que projeta o nome de Fafe, e que voltou a 
ser acompanhado em direto pela RTP, após o habitual 
programa “Há Volta”, emitido da Praça 25 de Abril.
Em 2013, está garantido novo final de etapa da Volta 
a Portugal, nos termos do contrato, que termina no 
final do mandato. 
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| Espetacularidade é timbre dos troços de Fafe do Rali

Rali de Portugal poderá 
voltar a Fafe em 2014
Em 6 de abril, realizou-se pelo segundo ano consecu-
tivo, o WRC Fafe Rally Sprint que, novamente, trouxe 
ao percurso entre a Lameirinha, o Confurco e a Lagoa, 
imensos milhares de pessoas, numa belíssima tarde 
soalheira. Um mar de gente espraiou-se pelas serras 
de Fafe, demonstrando a paixão das gentes da região 
e da vizinha Galiza pelo desporto automóvel.
Dani Sordo (Citroen) foi o vencedor da exibição, su-
cedendo a Petter Solberg, que tinha triunfado no ano 
passado.
A boa notícia desta edição foi o anúncio público de 
que o Rali de Portugal de 2014 pode voltar ao norte, e 
concretamente às classificativas de Fafe e de Arganil, 
apesar da pressão que está a ser feita pelos algarvios, 
para onde a prova foi em 2007.
A confirmação foi deixada por Carlos Barbosa, presiden-
te do Automóvel Clube de Portugal (ACP), que revelou 
que o desejo é também de Jean Todt, presidente da FIA.  
“Ele [Jean Todt] é um grande adepto desta mudança. 
Está em Fafe para assistir a este Rally Sprint e ficou 
muito entusiasmado com a paixão do público do nor-
te”, afirmou o presidente do ACP à RTP.
“É nesta região que há a grande paixão pelos auto-
móveis”, destaca Carlos Barbosa.
O presidente da Câmara de Fafe, José Ribeiro, tam-

bém confirmou a notícia. “Vou arriscar e dizer que 
sim, para o ano o Rali de Portugal será no norte do 
país”, afirmou o autarca, que garante que os apoios 
das Câmaras não serão problema e não vale a pena 
“criar tabus” para os adeptos dos ralis. O autarca 
revelou que há já um contrato-programa celebrado 
com o ACP que prevê a possibilidade de a prova do 
campeonato do mundo regressar ao norte do país.
Com um investimento de cerca de 200 mil euros, o 
“sucesso está à vista”, como referiu o autarca, refe-
rindo que este ano houve mais gente à mítica prova. 
“Não depende só de nós, mas por Fafe o rali de Por-
tugal regressa ao norte já no próximo ano”- referiu 
José Ribeiro, para quem “o rali é um grande cartaz de 
promoção de Fafe, até em termos internacionais”. 

Convívios de desporto 
escolar movimentam 
centenas
Ao longo do ano, e no âmbito do plano anual de ativi-
dades desportivas promovidas e organizadas pela au-
tarquia, realizam-se convívios escolares, em diferentes 
modalidades, dirigidos aos alunos do 2º e 3º ciclos do 
ensino básico dos agrupamentos do concelho.

Assim, em 30 de outubro, realizou-se na Piscina Mu-
nicipal o 14º convívio de natação, com a presença de 
156 crianças e jovens dos vários estabelecimentos.
Em 14 de fevereiro, no Pavilhão Municipal, teve lugar o 
3º convívio de basquetebol, que contou com a partici-
pação de 250 alunos, distribuídos por 25 equipas das 
escolas de Montelongo, Revelhe (Padre Joaquim Flo-
res), Prof. Carlos Teixeira, Silvares, Arões e Secundária. 
No final dos convívios, todos os alunos e colaboradores 
recebem um diploma. 

 Foram aos milhares os que se deslocaram para assistir ao WRC
  Fafe Rally Sprint
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| Desativação da fossa coletiva de Fareja

Obras de ampliação e re-
novação de rede de dre-
nagem de águas residuais 
realizadas no concelho

Na vertente de saneamento de águas residuais, rea-
lizou-se um conjunto de obras que deram um con-
tributo importante para a melhoria da fiabilidade, 
qualidade e desempenho operacional e aumento da 
percentagem de atendimento, no cumprimento dos 
objetivos:
-  Anulação de infraestruturas com problemas 

de operação permanentes, designadamente 
fossas coletivas, com funcionamento precário;

-  Fossa coletiva que servia o loteamento de Gândara, 
na freguesia de Fareja, pela ligação ao intercetor da 
Ribeira de Cabra.

-  Fossa coletiva que servia o loteamento do Monte, 
na freguesia de Arões Sta Cristina.

-  Fossa coletiva da Urb. Dr. Teotónio Silva Castro, na 
freguesia de Quinchães.

-  Renovação de redes de drenagem, como ga-
rantia o seu bom funcionamento, nos seguin-
tes arruamentos da freguesia de Fafe:

-  Av. Forças Armadas
-  Rua Luís Camões
-  Rua dos Aliados (parte)
-  Rua Maximino de Matos
- Rede de drenagem, desde o cemitério até destino 

final (sede do grupo Nun’Álvares)
- Travessa Luís de Camões 
-  Travessa da Liberdade
- Construção de infraestruturas de transporte 

e redes de drenagem para a articulação das 
infraestruturas da “baixa” com o Sistema da 
“alta”, para ativação de redes existentes que 
não disponham de destino final:

- Empreitada de ligação da rede em baixa ao inter-
cetor do Bugio – Silvares S. Martinho, que permite 
a ativação de grande parte das redes instaladas no 
Bugio.

- Instalação de rede pública de drenagem de águas 
residuais domésticas na Rua do Vale (desde Rua do 
casal até à Rua da Calçada) – freguesia de Medelo 
e ativação das redes instaladas na Av. João Paulo II, 
Urbanização do Cruzeiro, Rua dos Campos Novos, 
Rua do Bico do Ribeiro (parte), Rua do Casal, Rua da 
Calçada, Rua da Ramada, Rua da Batoca, Rua de S. 
Mateus (parte).

- Extensão de rede de drenagem de águas re-
siduais domésticas para aumento do atendi-
mento do serviço:

- Rua dos Aliados (parte, incluindo Largo de Sto Oví-
dio e Rua da Foz)

-  Rua e Travessa de Pequite, freguesia de Golães

 Intercetor do Bugio - Silvares S. Martinho

 Rua e Travessa de Pequite - Golães
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-  Bairro do Emigrante - Pardelhas, freguesia de Fafe
-  Travessa Fieis de Deus - freguesia de Fafe
-  Travessa da Fafoa – freguesia de Fafe 
-  Rua Cândido Mota – freguesia de Cepães
-  Rua do Outeiro, e ativação da rede já anteriormente 

instalada na Av. Fonte da Cruz, freguesia de Arões 
Sta Cristina

- Rua da Escola, freguesia de Quinchães

- Rua da Lavandeira
- CM1687, desde a EN207 até ao Souto da Roda - 

Regadas
- Rede Pública de drenagem de águas residuais do-

mésticas na Rua do Vale (desde a Rua do Casal até 
à Rua da Calçada) - Medelo 

-  Rua do Assento - Antime 

Ações de renovação de 
rede de abastecimento 
de água para consumo 
humano
Com o principal objetivo de aumento da fiabilidade, 
qualidade e desempenho operacional, o Município 
deu continuidade a renovação de rede de abasteci-
mento de água para reduzir e anular áreas com de-
ficiência de pressão ou com carência temporária de 
disponibilidade de água (situações tecnicamente de-
ficientes), reduzir as perdas, avaliadas pela percenta-
gem de água captada ou “entregue” ao sistema que 
não é efetivamente utilizada; e promover uma reno-
vação periódica das redes de abastecimento de água, 
de acordo com o seu actual estado de conservação.
É o exemplo da empreitada de Substituição de Rede 
de Abastecimento de Água - 2.ª fase, em curso, com 
valor de adjudicação de € 361.976,49, com interven-
ção nos seguintes locais:
-  Freguesia de Antime: Rua da Ponte de S. José (Bair 

ro). Rua n. Sr.ª de Antime, Rua da Fonte, Rua do 
assento, Rua da Quintã e Rua do Sertal.

-  Freguesia de Quinchães: Urbanização do Cachão, 
Rua Nova, Rua do Pinheiro, Casadela, rua da Capela 
e Rua do Covelo.

-  Freguesia de S. Gens: Rua da Portela, Rua de Rui-
vães, Rua da Prelada, Ruas das Boucinhas e lugar de 
Ruivães, Rua dos Casais, Rua das Cortinhas, Rua do 
Croado.

Em paralelo, foram desenvolvidas ações pontuais para 
resolução de situações urgentes, em parceria com as 
Juntas de Freguesia, tais como: prolongamento da 

rede de abastecimento na Rua de Palhais, freguesia 
de Cepães e Rua de Valongos - Luílhas, freguesia de 
Monte. 

 Urbanização do Cachão - Quinchães

 Casadela - Quinchães

 Ruivães - S. Gens
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| “Roupeiro”  junto à EB 2, 3 de Montelongo

Roupas, calçado e 
brinquedos usados 
depositados nos 
“roupeiros”
No âmbito do protocolo celebrado com a empresa 
“Ultriplo, Lda”, de que demos nota no Boletim ante-
rior, foram instalados no município 17 “Roupeiros”, 
distribuídos pelas freguesias de Antime, Arões S. Ro-
mão, Arões Santa Cristina, Estorãos, Fafe, Golães, Me-
delo, Moreira do Rei, Quinchães, Regadas, Revelhe, S. 
Gens e Travassós.
No global, no ano 2012, foram depositadas nestes 
contentores 54 toneladas de materiais para posterior 
encaminhamento para reutilização ou reciclagem, 
números que comprovam o envolvimento da popula-
ção num projeto com cariz social e ambiental. 

1ª Fase de Requalificação 
do Parque Cidade de 
Porto Seguro 
No último ano concretizou o Município a primeira 
fase da intervenção de requalificação no Parque Ci-
dade de Porto Seguro, procurando retirar-lhe o senti-
mento de espaço pouco atrativo, inseguro e isolado 
no interior do perímetro urbano. Os objetivos princi-
pais da intervenção são a promoção das condições de 
segurança no parque e na envolvente pelo desaden-
samento arbóreo e aumento dos horizontes visuais 
dos utentes; a redução do risco de incêndio; a me-
lhoria da qualidade visual no interior do parque; o 
enriquecimento cénico da Cidade; a beneficiação de 
percursos e melhoria das acessibilidades; o aumento 
da biodiversidade e variabilidade de espécies no inte-
rior do parque e o aumento da atratividade do parque 
para o Munícipe.
Prevê-se em todo o projeto a plantação de 1500 no-
vas árvores e arbustos, estando já plantadas pelos ser-
viços municipais, pelos cidadãos da área habitacional 
da envolvente, pela CERCIFAF e pelas Escolas, 742 
exemplares.  Estas árvores enriquecerão as áreas de 
menor qualidade visual, anteriormente ocupadas por 
eucaliptos e os intervalos entre os majestosos exem-
plares de pinheiro bravo que foram integralmente 
preservados.
Com as ações desenvolvidas criaram-se dois novos 
acessos do exterior – a partir da Avenida do Brasil e da 
Rua de Angola -, abriram-se novos percursos de me-
nor inclinação no interior, recuperou-se a perspetiva 
sobre a Cidade e a curto prazo o contributo de formas 
e cores destas espécies, resultará na melhoria signifi-
cativa da paisagem no espaço urbano e no acréscimo 
do número de utentes. 

Isenção da tarifa de ligação à 
rede de águas residuais

A Câmara deliberou, por proposta da vereadora do 
setor, Helena Lemos, a isenção de aplicação da tari-
fa de ligação à rede pública de drenagem de águas 
residuais, a partir de 1 de março, à semelhança do 
que tem sido prática do município, desde abril de 
2012, no que respeita ao serviço público de distri-
buição de água para consumo humano.
É uma forma de incentivo aos proprietários para 
adesão do sistema, com o objetivo de rentabilizar 
o investimento público realizado, para além das 
vantagens ambientais e de saúde pública inerentes.

| Plantação de árvores no Parque Cidade de Porto 
   Seguro
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“Ser Solidário” com 62 
jovens
Iniciou no passado dia 8 de outubro mais um 
programa “Ser Solidário”, que vai já na sua 12.ª edição 
consecutiva. Trata-se de um programa promovido pelo 
Município, específico para jovens que não concluíram 
o 12.º ano, deixando no máximo três disciplinas em 
atraso, e para jovens que não tenham conseguido 
ingressar no ensino superior, dando especial ênfase aos 

 Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

agregados carenciados. De outubro de 2012 a maio 
de 2013, 62 jovens estão a exercer em instituições, 
coletividades e juntas de freguesia, durante 20 horas 
semanais, diversas tarefas e atividades de apoio 
social. Cada jovem recebe durante os oito meses de 
vigência do programa uma bolsa mensal de 200€. 
Na totalidade, esta edição do programa perfaz uma 
verba a rondar os 100 000 euros. De relevar, ainda, 
que o programa “Ser Solidário” ao longo dos anos da 
sua vigência teve um dispêndio financeiro da ordem 
dos 721 000 euros. 

Convenção dos Direitos 
das Pessoas com 
Deficiência
Inserido no Programa Comemorativo do Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência, o Grupo de 
Trabalho Concelhio para as Deficiências e Incapacidades 
de Fafe (GTCDI) comemorou o dia 3 de dezembro 
com o Seminário “Conhecer para Agir” - Convenção 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência que teve 
lugar no Auditório Municipal, com a participação de 
mais de uma centena de pessoas interessadas nestas 

temáticas. Na sessão de abertura, marcaram presença 
José Ribeiro, presidente da autarquia, Maia Neto, 
Procurador-Geral Adjunto, em representação da 
Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens 
em Risco (CPCJ), Fátima Miguel, Diretora do Núcleo 
de Intervenção Social, em representação do Centro 
Regional de Braga do Instituto de Segurança Social 
de Braga, Lino Silva, Presidente da CERCIFAF e Maria 
das Dores Ribeiro João, Provedora da Santa Casa da 
Misericórdia de Fafe. 
Paulo Monteiro, diretor do jornal Correio do Minho, 
evidenciou que o trabalho realizado pelo GTCDI, “é 
um grande exemplo para o país”. 
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Programa de apoio à 
recuperação de habitações 
degradadas beneficiou já 
521 agregados familiares
A Câmara Municipal procedeu, em 19 de dezembro, 
à entrega de cheques destinados ao apoio à 
recuperação de habitações degradadas no concelho.
No Salão Nobre dos Paços do Concelho, o presidente 
do município, José Ribeiro, fez a entrega de apoios 
monetários, no valor de 33 000 euros, a oito 
famílias carenciadas que concluíram ou vão iniciar a 
recuperação das respetivas habitações. 
O Programa Municipal para a Melhoria de Habitação 
de Agregados Familiares Carenciados, de elevado 
alcance social, que muito tem contribuído para a 
elevação do nível social e cultural das famílias, para 
além da sua qualidade de vida e níveis de auto-estima, 
teve o seu início em 1998, com o exclusivo apoio do 
Município.
Este programa pioneiro, de cariz social, técnico e fi-

nanceiro permite a realização de obras de conserva-
ção das habitações de famílias economicamente ca-
renciadas.
Através de requisitos estabelecidos no regulamento, 
proporciona às famílias mais pobres do concelho 
viverem com mais alegria, conforto e dignidade, além 
de permitir a sua fixação no local de residência.
Nestes catorze anos de vigência do programa e até 
ao momento, foram objeto de beneficiação 521 
habitações, de todas as 36 freguesias do concelho. 
Verifica-se pela tabela e gráficos juntos que o man-
dato durante o qual foram efectuadas mais interven-
ções foi o de 2002-2005, com 209 operações, e mais 
concretamente nos anos de 2001 (73 intervenções), 
2003 (73) e 2002 (55). As freguesias com maior nú-
mero de intervenções são Travassós (39), Queimadela 
(36), Regadas (33), Moreira do Rei (30), Estorãos (28), 
Antime (28), Arnozela (27), Silvares S. Martinho (25) 
e Paços (23).
A todas estas intervenções corresponde um 
investimento total da autarquia de 4,275 milhões 
de euros, que inclui o apoio técnico, de projeto e 
fiscalização das obras, bem como a isenção de taxas 
nas obras respetivas. 

  Gráfico1 e 2

| Antes | Depois
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  Entrega de cheques
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  Campo de Férias

Exposição sobre a 
temática Tráfico de Seres 
Humanos
No dia 25 de abril de 2012, foi inaugurada uma 
exposição subordinada ao tema “Trafico de Seres 
Humanos”. Esta mostra fotográfica esteve patente 
até ao dia 3 de maio, no átrio da Câmara Municipal. 

Campo de Férias dos 
jovens do Gabinete IN_
Jovem
Mais uma vez, o projeto Territórios_IN proporcionou 
uma semana de atividades aos utentes do Gabinete 
IN_Jovem. 
Estas atividades decorreram de 17 a 23 de dezembro. 
As atividades foram várias e diversificadas (desde 
música, dança, artes marciais, sensibilização para a 
alimentação saudável, dependências, sexualidade, 
etc). 

Formação Parental
Terminou mais uma formação na área da Educação 
Parental. O grupo era composto por 9 mães, 
convidadas a frequentar esta ação pela Unidade de 
Saúde Familiar Novo Cuidar. 

Marchas Populares 
Intergeracionais
No âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento 
Ativo, realizaram-se no dia 20 de junho as Marchas 
Populares Integeracionais, na Praça 25 Abril, com a 
presença de cerca de 400 seniores, crianças e jovens 
de diversas Juntas de Freguesia e IPSS. 

  Marchas Populares
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| Plataforma Interinstitucional
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Plataforma 
interinstitucional concelhia 
para a qualificação
O projeto Territórios_IN, promovido pelo Município 
de Fafe em parceria com a Sol do Ave, tem uma 

intervenção direcionada para as entidades formativas 
e para as empresas do concelho no sentido da criação 
de uma Plataforma interinstitucional concelhia para a 
Qualificação, que tem por objetivo a concertação das 
entidades privadas e públicas que operam no campo 
da educação/formação. Neste âmbito, realizou-se em 
02 de julho no salão nobre do Município a primeira 
reunião de trabalho com as entidades que promovem 
formação no concelho. 

Câmara entregou 
diplomas a 81 formandos 
em TIC
O projeto Territórios_IN promoveu ações de formação 
em Tecnologias de Informação e Comunicação em 
várias freguesias do concelho. Nestas formações 
participaram 81 pessoas de diferentes idades (tendo a 
mais velha 88 anos) e quadrantes sociais no concelho.
No dia 2 de janeiro, o Presidente da autarquia, José 
Ribeiro, procedeu à entrega dos certificados de 
participação nestas ações. 

Um Dia de Praia 
contemplou 2234 seniores
Durante o mês de julho foi promovida a iniciativa 
“Um Dia de Praia”. Foram distribuídos bilhetes de ida 
e volta à praia da Póvoa de Varzim no Serviço Social 
e em 20 Juntas de Freguesia, proporcionando a 2234 
seniores um dia de praia. w
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| Dia Internacional do Sénior na Quinta da Malafaia
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Dia Internacional do Sénior para 1350 idosos
O Município assinalou no dia 1 de outubro o Dia Internacional do Sénior na Quinta da Malafaia, tendo sido 
contemplados 1350 seniores oriundos das diversas freguesias do concelho. 

Animação nas instituições 
na quadra de Natal
O Município, através do Serviço Social e em 
colaboração com o Grupo de Cantares do Centro 
Cultural, Social e Desportivo dos Trabalhadores 
da Câmara Municipal, dinamizou em dezembro a 
animação da Festa de Natal de algumas instituições 
concelhias ligadas à Terceira Idade. 
Concretamente, nos lares de Antime, Arões e Fornelos 
e nos centros sociais paroquiais de Serafão (imagens) 
e de Golães. 

Violência doméstica
No dia 19 de junho desenvolveu-se na Associação 
Empresarial de Fafe, no Centro Mais - Centro de Novas 
Oportunidades, uma sessão aberta à comunidade sob 
a temática da Violência Doméstica. 

Colónia de férias para 
crianças
No período estival, a Autarquia em parceria com a 
Colónia de Férias João Paulo II, proporcionou 10 dias 
de férias, com um conjunto de atividades na praia, 
para as crianças mais carenciadas do Concelho. Este 
ano participaram 40 crianças, que passaram férias na 
Apúlia de 18 a 27 de julho. w
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| Apresentação do Projeto InOut
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Câmara volta a congelar 
rendas dos fogos sociais 
da cidade
Considerando a atual conjuntura económica e as 
graves consequências económicas e sociais para 
as famílias, sobretudo as de mais fracos recursos, 
entendeu o município implementar medidas de apoio 
excecionais a aplicar aos inquilinos do Conjunto 
Habitacional da Cumieira e da Praceta 1º de Maio, 
onde a autarquia detém diversas frações, tal como já 
tinha efeito em 2012.
Assim, por proposta do presidente José Ribeiro, o 
Executivo deliberou, como medida extraordinária e 
para vigorar durante o ano de 2013, “proceder ao 
congelamento dos valores das rendas dos fogos 
destinados a habitação social, sempre que, em 
resultado da variação do rendimento dos agregados 
familiares, o montante da renda apurado seja superior 
ao praticado atualmente”. 

Apresentado o Projeto 
InOut – Programa Escolhas 
5ª Geração
O Projeto InOut – Programa Escolhas 5ª Geração foi 
apresentado publicamente no dia 29 de janeiro.
Trata-se de um projeto a desenvolver entre janeiro de 
2013 e dezembro de 2015, no Bairro da Cumieira, 
na cidade, e que envolverá 60 crianças/jovens entre 
os 6 e os 24 anos e os familiares aí residentes em 
atividades diversas no âmbito da capacitação pessoal, 

escolar e profissional, promovendo a sua inclusão 
social. Para além da Sol do Ave enquanto entidade 
promotora, o projeto reúne em seu torno outras 
entidades que integram o Consórcio e cuja ação 
converge para o seu desenvolvimento: Município de 
Fafe, Agrupamento de Escolas Montelongo, Comissão 
de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens de Fafe, 
Delegação de Fafe da Cruz Vermelha Portuguesa, 
Instituto Português do Desporto e da Juventude, 
Grupo Cultural e Desportivo Restauradores da Granja, 
COOPfafe - Cooperativa de Solidariedade Social 
de Fafe, Grupo Cultural e Recreativo Nun´Álvares e 
COFAFE - Cooperativa dos Produtores Agrícolas de 
Fafe. 

Câmara entregou cabaz 
de Natal a 881 famílias
O município de Fafe tem, ao longo dos últimos anos, 
entregue cabazes de Natal aos agregados familiares 
do concelho que passam por maiores dificuldades 
financeiras. Este ano o município distribuiu 881 
cabazes pelas diferentes freguesias do concelho 
permitindo que estes agregados familiares pudessem 
ter um Natal mais reconfortante.
O valor dispendido pelo município nesta acção rondou 
os 18 000 euros. 

w
w

w
.n

ee
vi

aP
DF.

co
m



32

| Peça de Teatro nas Escolas

Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência 
Contra a Mulher
O Projeto Territórios_In em colaboração com o Serviço 
de Ação Social, lançou o repto aos jovens no sentido 
de desenvolverem uma peça de teatro, como forma de 

sensibilização, informação e educação relativamente 
à violência doméstica, violência no namoro e violência 
entre pares (“bullying”), para evocar o Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência Contra a Mulher. O 
grupo integrou jovens de várias escolas do concelho 
e, de 10 a 14 de dezembro, representou aquela peça 
em todos os agrupamentos escolares do concelho, 
alertando para um fenómeno aparentemente distante 
mas tão próximo da realidade de cada jovem. 

Assembleia de Crianças e 
jovens da CPCJ
Os alunos das escolas do concelho de Fafe reuniram, 
no passado dia 29 de maio, no auditório municipal, 
em Assembleia de Crianças e Jovens para debater 
as principais questões relacionadas com a sua 
segurança e proteção, onde apresentaram dúvidas e 
mostraram o que aprenderam ao longo do ano sobre 
os Direitos das Crianças. Abandono escolar, violência 
doméstica, acolhimento Institucional foram algumas 
das temáticas abordadas pelos jovens fafenses, quer 
em performances que apresentaram ao público, 
quer em questões lançadas à mesa, constituída por 
individualidades de várias áreas, desde a política, à 
justiça, segurança social e psicologia. A Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) de Fafe 
desenvolveu esta atividade, em que se “pretende uma 
modalidade alargada de proteção, em que os jovens 
são eles próprios os promotores da sua proteção”, 

explicou Sílvia Soares, responsável por aquela 
estrutura. “O número de processos instaurados tem 
vindo a diminuir. Isso significa que a comunidade está 
mais atenta. Já os processos reabertos aumentaram, 
o que traduz uma maior atenção por parte da 
comissão”, referiu Sílvia Soares, destacando, ainda, 
“o papel que a rede social informal de Fafe tem 
desempenhado neste âmbito”.
Armando Leandro, juiz conselheiro, também marcou 
presença no evento, onde elogiou o facto de se dar a 
palavra aos jovens. “Fafe tem sido um exemplo, por 
perceber que é preciso, acima de tudo, prevenir. Não 
há qualidade humana, sem qualidade na infância”, 
assinalou. 

Conselho Local de Ação Social aprova documentos 

No passado dia 21 de fevereiro, foi aprovado em plenário o Plano de Ação da Rede Social para o ano de 2013, o 
qual passa por um conjunto de atividades alusivas aos dez anos de Rede Social no concelho. Assim foi proposto 
que a efeméride fosse evocada em 10 meses, sendo que a partir de março se iniciaram as comemorações com 
diversas realizações.
Foi ainda aprovada a avaliação do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Fafe 2012/2015 relativamente 
ao ano de 2012, cumprido em cerca de 95%.
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| Aspeto da mesa que presidiu à sessão solene

 Dia Europeu Sem Carros movimentou a cidade

Comemorações da 
República em Fafe são 
para continuar
Fafe voltou a comemorar o 5 de outubro, como vem 
fazendo há mais de três décadas, em ambiente de 
festa e com apreciável participação popular, sinal do 
respeito dos fafenses pela República.
Este ano as comemorações foram mais simples e 
simbólicas. Depois do hastear da bandeira no edifício 
dos Paços do Concelho com o desfile da Fanfarra dos 
Escuteiros de Fornelos, a sessão solene começou com 
a intervenção do constitucionalista Pedro Bacelar de 
Vasconcelos, grande amigo de Fafe, onde disse ter 
raízes e muitos amigos, que produziu uma brilhante 
reflexão sobre a emergência e o significado do 5 
de outubro, lamentando que, por razões muito 
discutíveis e numa altura em que se revela necessário 
evocar os grandes valores nacionais, o governo tenha 

decidido retirar o feriado da República. 
Seguiu-se a entrega da medalha de prata de mérito 
concelhio ao Padre João Baptista Alves da Mota, a 
propósito das bodas de ouro sacerdotais do clérigo 
e reconhecendo a sua ação social em diferentes 
instituições.
A sessão foi encerrada pelo Presidente da Câmara, que 
também lastimou a desvalorização da data fundadora 
da República, como sinal de ausência de valores e de 
rumo ideológico. 
José Ribeiro terminou a sua intervenção aludindo à 
atualidade dos valores republicanos e à necessidade 
e urgência da sua defesa intransigente, ao nível da 
ética, da educação e da transparência, entre outros.
“No próximo ano cá estaremos” – garantiu o autarca, 
para reiterar a continuação da comemoração da 
República em Fafe, apesar de não ser feriado.
A cerimónia finalizou em grande com a execução do 
Hino Nacional por um grupo de jovens músicos da 
Academia José Atalaya.

Fafe voltou a associar-se
ao “Dia Europeu Sem 
Carros”
O Município de Fafe voltou a aderir ao Dia Europeu 
Sem Carros, que decorreu em 22 de setembro, como 
de costume, no âmbito da Semana Europeia da Mo-
bilidade.
“Na Cidade sem o meu carro” foi o lema da iniciativa 
que decorreu ao longo do dia, visando retirar os au-
tomóveis do centro urbano e sensibilizar os cidadãos 
para a utilização de meios alternativos de deslocação.
Ao longo do dia, realizaram-se diversos números de 
animação, com o apoio de diferentes entidades e as-
sociações, como o Regimento de Cavalaria de Braga, 
Sociedade de Recreio Cepanense (BTT), Restauradores 

da Granja, Clube Náutico, Ginásio Vital, etc., que le-
varam a cabo atividades de slide, (escalada e rappel, 
equitação, bicicletas e carros de pedal, orientação, 
jogos tradicionais populares, insufláveis e prevenção 
rodoviária! 
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um conjunto de manifestações que incluíram a entrega de 
prémios e distinções e a inauguração de melhoramentos 
pelo concelho. 
As cerimónias arrancaram no dia 23 com a realização da XIII 
Assembleia dos Jovens Munícipes e continuaram na noite 
de 24 de abril, com o espetáculo de teatro “Diz-lhes que 
não falarei nem que me matem”, sobre a prisão do fafense 
Carlos Costa durante o fascismo.
Após o hastear da bandeira, com o desfile da Fanfarra do 
Agrupamento de Escuteiros de Regadas, teve lugar a sessão 
solene evocativa da efeméride, que incluiu as intervenções 
do Presidente da Assembleia Municipal, Laurentino Dias e 
dos representantes das forças políticas com assento na As-
sembleia Municipal, bem como do representante da Asso-
ciação 25 de Abril, Coronel João Ambrósio.
Seguiram-se a entrega do Prémio Dr. Maximino de Matos 
relativo a 2012 ao recém-mestrado Orlando Martins Cardo-
so; do Prémio Literário A. Lopes de Oliveira/Câmara Munici-
pal de Fafe (2011/2012) aos historiadores Marta Lobo e Da-
niel Bastos, e do Prémio de História Local/Câmara Municipal 
de Fafe (11ª edição) ao investigador Aureliano Barata, bem 
como ao jovem João Nuno Machado (Menção Honrosa).
A sessão incluiu ainda a entrega da Medalha de Prata de 
Mérito Concelhio a Carlos Cruz, diretor das provas auto-
mobilísticas realizadas nos últimos 25 anos em Fafe e de 
distinções a duas dezenas de funcionários municipais que 
completaram 15 anos de serviço à Autarquia.
A sessão foi encerrada pelo presidente José Ribeiro que fez 
a sua última intervenção nas cerimónias do 25 de abril.

* Uma tarde cheia de inaugurações

O programa prosseguiu, de tarde, com o início do 2º Tor-
neio “Cidade de Fafe” em Veteranos e o arranque do XXVII 
Torneio de Futebol Juvenil organizado pelo município.
Seguiu-se a inauguração de diversos melhoramentos pelo 
concelho.
Em primeiro lugar, as obras de requalificação do campo nº 
2 do Parque Municipal de Desportos, designadamente o 
relvado sintético, financiado integralmente pela autarquia 
(€350 000).
A seguir, foi inaugurada a sede do Rancho Folclórico de Fafe 
e que inclui um museu etnográfico e agrícola. O investimen-
to ascende a € 400 000, sendo a comparticipação do muni-
cípio de € 80 000. Trata-se da belíssima e feliz recuperação 
do antigo Matadouro e que mereceu palavras elogiosas dos 
presentes.
Seguiu-se a inauguração do Auditório da Associação Cul-
tural e Recreativa de Fornelos, que serve atualmente 500 
crianças e 50 idosos.
O resto da tarde foi passado em Golães, com a inaugura-
ção das obras de recuperação da Capela de Santo André 
(€ 61 562,58) e da requalificação da Avenida da Igreja (€ 
141 383,46) e da Capela Mortuária, obras realçadas pelo 
presidente da Junta como fundamentais para a freguesia 
e que aproveitou para agradecer publicamente à Câmara e 
em especial ao empenho do presidente José Ribeiro.
O programa comemorativo incluiu ainda a inauguração, em 
01 de maio, da beneficiação da estrada do Rio ao Souto 
da Roda, e requalificação do referido largo, em Regadas (€ 
657 303,08).

Câmara voltou a comemorar data histórica 
do 25 de abril

 Galardoados no 25 de abril

 Relvado sintético no Campo n.º 2 do Parque M. Desportos

 Sede do Rancho Folclórico de Fafe

 Capela de Sto. André C

 Requalificação da Avenida da Igreja (Golães) 

 Estrada do Rio ao Souto da Roda
 (Regadas)

 Descerramento da placa em Regadas
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Município apresenta 
limpa neves e dota 
BVF de correntes para 
ambulâncias
Os episódios de neve não são uma constante no 
território municipal, mas a existência do risco 
de momentos de queda de neve mais intensa, 
nomeadamente nas freguesias a norte, que causam 
grande transtorno à circulação de pessoas e bens, 
tornaram possível ao Município adquirir um versátil 
“kit” limpa neves, num investimento total de 12 
800 € e comparticipado em 85%, ao abrigo de uma 
candidatura aprovada pelo Programa Operacional 
Valorização do Território. 
Este equipamento, de fácil utilização, foi apresentado 
em 17 de dezembro, em cerimónia a que presidiu 

José Ribeiro, acompanhado por vereadores e diversos 
elementos da Proteção Civil, e possibilitará uma maior 
autonomia e operacionalidade do Serviço Municipal 
de Protecção Civil quando ocorram episódios de neve 
no território municipal, proporcionando condições 
para melhorar a qualidade das suas intervenções na 
criação de condições de mobilidade e de segurança 
para todos os cidadãos.
Vários elementos da Vigilância do Ambiente e da 
Polícia Municipal receberam formação sobre o 
funcionamento do equipamento.
Simultaneamente à apresentação deste equipamento, 
o presidente da Câmara entregou ao líder dos 
voluntários fafenses dois pares de correntes de neve 
para as ambulâncias dos Bombeiros Voluntários 
de Fafe, salvaguardando a qualidade do serviço e a 
segurança dos Bombeiros e aumentando as garantias 
da qualidade de serviço à população que, em situações 
de isolamento, necessite de auxílio ou socorro.

Verão com menos incêndios

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios aprovou e remeteu a proposta 

do Plano Municipal de Defesa da Floresta 2013-2017 para a Autoridade Florestal Nacional.

Para além da apreciação deste documento foi também realizada a análise dos levantamentos 

das áreas ardidas no concelho do ano de 2012, realçando-se o significativo decréscimo de 

ocorrências e de área ardida, comparativamente aos anos anteriores.
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| Exercício Livex 2012, na Zona Industrial do Socorro
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 O Dia da Proteção Civil foi comemorado na EB2,3 Prof. Carlos Teixeira

Comemorado Dia Mundial 
da Proteção Civil
O município e as diversas organizações que atuam 
na área da Proteção Civil, celebram anualmente o Dia 
Internacional da Protecção Civil (1 de março), numa 
das EB2.3 do Município, promovendo uma exposição 
de meios e diversificadas ações de sensibilização 
dirigidas aos jovens e tendo por objectivos principais 
o contacto da população mais jovem com os diversos 
Agentes de Proteção Civil, o reconhecimento dos 
diversos Agentes que atuam no território municipal, 
a visualização de exercícios, a formação e informação 
sobre riscos de âmbito municipal e o desenvolvimento 
da cultura de prevenção.
A iniciativa decorreu este ano na EB2.3 Professor Car-
los Teixeira, com diversas atividades, como exposição 
de meios, jogos e demonstrações, sessões de sensibi-
lização, Suporte Básico de Vida (INEM), Gestão Flo-

restal (COFAFE), Prevenção de Acidentes nos jovens 
(CHAA), a árvore em espaço urbano (GTF) e bulling na 
Escola (Escola Segura da GNR).
Estiveram, presentes na exposição o Município de 
Fafe, Bombeiros Voluntários de Fafe, INEM, Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delegação de Fafe, Sapadores 
Florestais / COFAFE, GIPS / GNR, Escola Segura / GNR, 
NPA /GNR, Posto Territorial GNR, Centro Hospitalar do 
Alto Ave e CIMAVE.
Durante a manhã, a comunidade escolar visitou e 
interagiu com o dispositivo instalado no campo de 
jogos e várias turmas assistiram às sessões temáticas 
programadas.

LIVEX 2012 testa Plano 
Municipal de Emergência 
de Fafe
A Protecção Civil de Fafe, com a participação de 
uma  empresa local, realizou o exercício “LIVEX 
2012”, no dia 17 de novembro, com a finalidade de 
praticar procedimentos, testar e melhorar a eficiência 
dos meios humanos e materiais dos Agentes de 
Protecção Civil (APC) e dos organismos de apoio, nas 
ações de apoio, socorro, segurança e reabilitação 
em situações de emergência, resultantes de acidente 
grave no Concelho.
O exercício, que decorreu na Zona Industrial do 
Socorro, testou um acidente industrial que justificava 
a ativação do Plano Municipal de Emergência de Fafe 

(PME) e o empenhamento de diversos APC, atendendo 
à situação complexa em termos de controlo do 
acidente/avaria existente e da necessária resolução do 
problema.
Durante o desenvolvimento do exercício os APC foram 
confrontados com diversas ocorrências e acidentes 
paralelos à situação principal, que obrigaram a 
dispersar recursos técnicos e humanos, confirmando-
se a capacidade de atuar concertadamente face às 
situações que se desenvolviam ao longo da fita de 
tempo do exercício.
Estiveram envolvidos: a) na CMPC - COM, SMPC, 
CVP de Fafe, INEM, GNR, BVF, EDPdistribuiçao e 
Centro Hospitalar do Alto Ave; b) na componente 
operacional do exercício - 66 elementos e 23 viaturas 
dos Bombeiros Voluntários, 7 elementos e 2 viaturas 
da GNR, 5 elementos e 2 viaturas da PM/Vigilância 
Ambiental, 4 elementos e 2 viatura da CVPFafe e 10 
elementos e 2 viaturas do INEM. 
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Equipamentos sociais em 
construção no concelho 
rondam os 9,8 M€
O Presidente da Câmara José Ribeiro, acompanhado 
pelos vereadores Antero Barbosa, Vitor Moreira e 
Helena Lemos, efetuou em 21 de novembro uma 
visita todos os investimentos em equipamentos sociais 
em construção no concelho, os quais integram forte 
comparticipação financeira do município.
A comitiva começou por visitar o Centro Social e o 
Hospital de Cuidados Continuados, em Medelo. 
O primeiro tem as valências de lar (45 utentes), 
apoio domiciliário (50 utentes) e centro de dia (10 
utentes), estando orçado em 1,7 M€. Deverá abrir em 
março próximo e criar 25 novos postos de trabalho. 
Tem acordo com a Segurança Social para o seu 
funcionamento. 
O Hospital de Cuidados Continuados está orçado em 
2,124 M€, tendo capacidade para acolher 32 utentes 
de longa duração e 12 de média duração. Faltam ainda 
mais cerca de 450 mil euros para o apetrechamento 
das instalações. Esta estrutura de apoio, única no 
concelho, de que é uma “mais-valia” e integrada na 
rede nacional de cuidados continuados, ainda não 
tem acordo nem com a ARS nem com o Ministério da 
Saúde para o respectivo funcionamento.

 Aspeto da obra em construção

Seguiu-se a visita às obras de ampliação e requa-
lificação do Lar de Santo António, da Santa Casa 
da Misericórdia, em Fafe, uma obra financiada no 
âmbito da Parceria para a Regeneração Urbana. Não 
há aumento da capacidade de utilização mas melhora 
a qualidade dos serviços prestados aos 40 idosos que 
ocupam aquele edifício com mais de um século de 
existência. As obras deverão estar concluídas em 
março ou abril e deverão criar mais 2 ou 3 postos de 
trabalho, a acrescentar aos que já existem.
A obra foi adjudicada por valor superior a um milhão 
de euros, a que acresce o IVA, tendo obtido uma 
comparticipação do programa comunitário POPH da 
ordem de 510 000 euros.
Segundo a provedora, a instituição tem em curso 
um outro investimento, o Lar do Outeiro, com um 
orçamento da ordem dos 1,4M€.

 Visita ao Lar da Misericórdia
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Seguiu-se a visita ao Lar de Idosos e Serviço de Apoio 
Domiciliário do Centro Social da Paróquia de Silvares 
S. Martinho, para o qual a Câmara contribuiu com 
165.000 €.
A obra tem como valor de adjudicação 1 272 045,53 
€, tendo as obras começado em 31 de maio último 
e prevendo-se a sua conclusão no verão deste ano. 

 Lar de Idosos da ACSS de Regadas

No final, o presidente da Câmara resumiu que as quatro entidades visitadas têm em execução cinco investimentos 
que totalizam 9,8 M€ e permitirão abranger cerca de 350 utentes, nas áreas do apoio domiciliário, lar, centro 
de dia e cuidados continuados. O apoio global do Município ascende até agora aos 655 000 €. A conclusão dos 
empreendimentos deverá ocorrer, o mais tardar, por alturas do verão de 2013.
Segundo José Ribeiro, é preocupação do município apoiar as instituições que têm equipamentos em curso, 
desde logo pela resposta às necessidades sociais dos utentes envolvidos, mas também pelo número de novos 
postos de trabalho que serão criados e que poderão ascender a 120 ou 130. “Com estes investimentos – 
sublinha o autarca – o município de Fafe ficará acima da média nacional ao nível dos equipamentos de apoio 
social”.

A comparticipação, em termos de financiamento 
público (60%), é de 750 203,40 €. O edifício, de 
caraterísticas inovadoras, muito preocupado com 
a dignidade das pessoas, vai albergar 52 utentes e 
facultar apoio domiciliário a mais 40 pessoas. Serão 
criados mais 20 postos de trabalho, a somar aos 6 já 
existentes. 

Finalmente, de realçar a visita ao Lar de Idosos da 
Associação Cultural e de Solidariedade Social de 
Regadas, aprovado para 30 utentes no âmbito do 
programa POPH. O investimento é de 1,181 M€, com 

uma comparticipação de 676 129,89 € do programa 
PARES e um apoio do município de 150 000 €.
A obra deverá concluir em março e permitirá criar 15 
postos de trabalho. 

 Em construção

| Lar de Idosos de Silvares | Os responsáveis explicam o andamento da obra
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Reunião de 05 de janeiro de 2012:
-  Deliberado aprovar o Fundo Permanente para o ano de 2012.

Reunião de 19 de janeiro:
-  Deliberado aprovar a abertura de concurso para a aquisição de serviços - “Manutenção 

dos sistemas de drenagem de águas residuais”.
-  Deliberado aprovar a abertura de concurso para “Fornecimento de energia elétrica para 

as instalações alimentadas em média tensão e baixa tensão especial de Fafe”.
-  Deliberado aprovar a celebração de protocolo com a Cercifaf no âmbito do regime de 

atividades socialmente úteis.
-  Deliberado aprovar a minuta do protocolo a celebrar com a Paróquia de Santa Eulália 

de Fafe relativo à permuta de terrenos entre a Câmara e a Paróquia.
-  Deliberado atribuir à Santa Casa da Misericórdia a quantia de 60 000 euros como 

compensação pela ocupação do espaço da instituição, onde tem funcionado 
provisoriamente a Escola de Conde Ferreira, no ano letivo 2011/2012 e 2012/2013.

Reunião de 02 de fevereiro:
-  Deliberado aprovar os objetivos do Município para o ano de 2012.
-  Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio de € 150 000 à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Fafe, para as obras de ampliação/requalificação do 
quartel.

-  Deliberado atribuir um subsídio de € 50 000 à COOPFAFE para as obras das futuras 
instalações da instituição.

-  Deliberado conceder ao Corpo Nacional de Escutas apoio financeiro para a aquisição de 
viaturas para os agrupamentos de Freitas e de S. Miguel do Monte.

-  Deliberado atribuir à jovem médica Lídia Carina Lopes Teixeira a edição de 2011 do 
Prémio Dr. Maximino de Matos, por ter a média mais elevada a das concorrentes.

Reunião de 16 de fevereiro:
-  Deliberado aprovar a lista de Juízes Sociais e remeter à Assembleia Municipal.
- Deliberado aprovar o congelamento dos valores das rendas dos fogos destinados a 

habitação social, no Conjunto Habitacional da Cumieira e na Praceta 1º de Maio.
-  Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio de € 5 000 ao Clube Náutico de Fafe 

para apoio à aquisição de uma viatura.
-  Deliberado aprovar o projeto de construção do destacamento territorial da Guarda 

Nacional Republicana e mandar proceder à abertura do respetivo concurso.

Reunião de 01 de março:
-  Deliberado tomar conhecimento da Declaração sobre o envolvimento do Município de 

Fafe na hora do Planeta, obrigando-se o Município a desligar a iluminação de alguns 
monumentos da cidade e do edifício da Câmara Municipal, por 120 minutos, no dia 31 
de março.

Reunião de 15 de março:
-  Deliberado aprovar a atribuição da Medalha de Ouro de Mérito Concelhio à Santa Casa 

de Misericórdia de Fafe.
-  Deliberado aprovar a cedência de infraestrutura para armazenamento de água com a 

capacidade de 30 m3 à Junta de Freguesia de Ribeiros.
-  Deliberado atribuir um subsídio no valor de € 40 000 ao Centro Social Paroquial de 

Golães, para apoio às obras de adaptação e remodelação das suas instalações.
-  Deliberado atribuir à Associação Cultural e de Solidariedade Social de Regadas o 

subsídio de € 150 000, para apoio à construção do Lar de Idosos da freguesia.
- Deliberado aprovar a abertura do concurso para a construção do destacamento 

territorial da Guarda Nacional Republicana.
-  Deliberado aprovar a designação da futura praça ao lado da Igreja Matriz, com o nome 

de Nun’Álvares.
-  Deliberado atribuir um apoio financeiro (€ 2000) ao Grupo Nun’Álvares, relativo ao 

campeonato nacional de show e precisão, felicitando a agremiação pelos excelentes 
resultados obtidos na competição (2º lugar).

Reunião de 05 de abril:
-  Deliberado agradecer publicamente às entidades que colaboraram no para o êxito do 

“WRC Fafe Rally Sprint 2012”, em 24 de março.
-  Deliberado aprovar um conjunto de louvores a todas as pessoas, entidades e instituições 

que colaboraram para o inegável êxito que constituiu a terceira edição das Jornadas 
Literárias de Fafe, realizadas em março.

-  Deliberado conceder a Carlos Afonso a Medalha de Mérito Concelhio (bronze) “em 
reconhecimento e homenagem pelo grande trabalho desenvolvido na criação e 
afirmação das Jornadas Literárias”.

-  Deliberado aprovar os documentos da prestação de contas 2011, incluindo o Mapa de 
Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação – 
ano de 2011.

Reunião de 19 de abril:
-  Deliberado tomar conhecimento do Balanço Social de 2011.
- Deliberado aprovar a proposta relativa à atribuição de subsídios às associações 

desportivas do concelho para o ano de 2012.
-  Aprovar protocolo com o Regimento de Cavalaria nº 6 (Braga).
-  Deliberado aprovar o lançamento de concurso público “Plano setorial de promoção da 

acessibilidade de Fafe (corredor verde) – Rampa”.
-  Deliberado contestar a proposta governamental relativa ao mapa judiciário.

Reunião de 17 de maio:
- Deliberado aprovar uma proposta apresentada pelos Vereadores eleitos na lista 

“Independentes Por Fafe”, referente à classificação de árvores que mereça a designação 
de “Interesse Público”.

-  Deliberado aprovar o Regulamento do Prémio Dr. Maximino de Matos 2012.
-  Deliberado atribuir um subsídio no valor de € 5000 à Associação de Estudantes do 

Instituto de Estudos Superiores de Fafe, como apoio à realização da Queima das Fitas 
2012. 

Reunião de 14 de junho:
- Deliberado atribuir 34 000 euros de subsídios ordinários a sete instituições que 

desenvolvem atividade na área social do município. 
-  Deliberado aprovar um voto de louvor à firma Manuel Costa Carvalho Lima & Filhos, 

Lda, após ter sido agraciada na gala de entrega de prémios de Vinho Verde com quatro 
prémios “que mostram a qualidade dos seus vinhos”. 

-  Deliberado aprovar e colocar à discussão pública as propostas de alteração do 
regulamento de publicidade e propaganda do município, bem como do regulamento 
dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços do concelho de 
Fafe. 

- Deliberado aprovar a proposta de abertura do procedimento tendo em vista a seleção 
de um máximo de 44 técnicos para as atividades de enriquecimento curricular no 
próximo ano letivo de 2012/2013.

-  Deliberado aprovar a monitorização da Carta Educativa do Município.
- Deliberado aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de 2012/2013 e 

remetê-lo ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres.
-  Deliberado aprovar o regulamento do Prémio de História Local.
- Deliberado aprovar os regulamentos do Prémio Desportivo - Câmara Municipal de Fafe 

e do Troféu Disciplina “Não à Violência – Viva o Desporto” relativo á época desportiva 
2011/2012.

- Deliberado aprovar um voto de louvor às equipas e diversos atletas que se destacaram 
na época desportiva de 2011/2012, nas respetivas modalidades.

- Deliberado conceder um apoio financeiro de € 25 000 à Associação Desportiva de Fafe 
para a mudança do relvado do Estádio Municipal.

Reunião de 12 de julho:
- Deliberado tomar conhecimento das unidades orgânicas (Agrupamentos Escolares) 

decorrentes do processo de agregação prosseguido pela Direção Regional de Educação 
do Norte.

- Deliberado aprovar um voto de louvor aos diretores de Escolas cessantes e respetivas 
equipas.

Reunião de 26 de julho:
- Deliberado aprovar a proposta de atribuição de subsídios às associações culturais do 

concelho para o ano de 2012.
-  Deliberado atribuir um subsídio de € 2500 ao Clube Tuning de Fafe.
-  Deliberado aprovar uma proposta de voto de louvor à atleta Cátia Mendes, que se 

sagrou campeã nacional de 1500 metros em pista ao ar livre.
-  Deliberado aprovar a celebração do protocolo de cooperação entre a Câmara e os 

Agrupamentos de Escolas do Concelho de Fafe para os anos de 2012 e 2013.
-  Deliberado aprovar a proposta relativa ao fornecimento de refeições pelas cantinas dos 

Agrupamentos de Escolas Montelongo e da Prof. Carlos Teixeira.
-  Deliberado aprovar a proposta sobre os auxílios económicos para os alunos do 1.º ciclo 

– livros e material escolar – ano letivo 2012/2013.

Reunião de 09 de agosto:
-  Deliberado aprovar a proposta de atribuição da Medalha de Prata de Mérito Concelhio 

ao Padre João Baptista Alves da Mota.

Reunião de 06 de setembro:
-  Deliberado aprovar a geminação do Município de Fafe ao Município de Sens – França e 

remeter à Assembleia Municipal.
-  Deliberado submeter o projeto de Regulamento Municipal de Uso do Fogo a apreciação 

pública.
-  Deliberado atribuir o subsídio ordinário, no valor de € 4.000 ao Centro Cultural, Social 

e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Fafe.
-  Deliberado atribuir os valores correspondentes ao Prémio Desportivo – Câmara 

Municipal de Fafe, época 2011/2012.

Reunião de 20 de setembro:
-  Deliberado tomar conhecimento do Relatório e Contas de 2011 da Naturfafe.
-  Deliberado renovar o protocolo com o Cineclube de Fafe.
-  Deliberado aprovar um voto de louvor ao Clube Náutico pelos resultados alcançados.

Reunião de 04 de outubro:
-  Deliberado remeter o relatório-síntese da audição pública efetuada sobre o Monumento 

da Justiça de Fafe e a revisão do projeto do Parque da Cidade para a Divisão de Projetos 
Municipais apresentar estudos que vão de encontro às opiniões apresentadas.

-  Deliberado atribuir um apoio financeiro de € 140.000 à Santa Casa da Misericórdia, 
para as obras de reparação e conservação no edifício do Ex-Grémio da Lavoura, 
bem como ao Centro Social da Paróquia de Silvares S. Martinho um apoio de € 
165.000, para ajuda à construção e equipamento do Lar de Idosos e Serviço de Apoio 
Domiciliário.

Reunião de 18 de outubro:
-  Deliberado aprovar um voto de protesto enviado à ARS norte relativo à fusão do ACES 

do Ave I e Terras de Basto e do Ave II.
-  Deliberado aprovar o Regulamento do Conselho Municipal de Juventude e remeter à 

Assembleia Municipal.
-  Deliberado atribuir um subsídio de € 4000 à Associação de Reformados, pensionistas e 

Idosos de Fafe (ARPIFAFE), para apoio a realização da festa de Natal.

Reunião de 08 de novembro:

-  Deliberado ceder a escola EB1 de Marinhão à Junta de Freguesia de Moreira do Rei e 
remeter à Assembleia Municipal.

-  Deliberado aprovar a abertura do concurso de “Requalificação da Praça das 
Comunidades (Feira Semanal)”.

-  Deliberado aprovar Protocolos de Colaboração com as Associações de Pais e 
Encarregados de Educação e com as respetivas Juntas de Freguesia, no âmbito do 
apoio aos serviços de transporte, refeição e prolongamento de horário aos alunos do 
Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Reunião de 22 de novembro:
-  Deliberado aprovar a dissolução e liquidação da Sociedade Anónima PPPF – Desenvolver 

Fafe, S.A.

Reunião extraordinária de 26 de novembro:
-  Deliberado aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2013.
-  Deliberado aprovar a Organização e estrutura dos Serviços Municipais.
- Deliberado aprovar a proposta de constituição de parceria pública ente o Estado 

Português e um conjunto de 10 municípios.
-  Deliberado aprovar a proposta de alteração ao Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município de Fafe e remeter à Assembleia 
Municipal.

-  Deliberado aprovar a alteração ao Regulamento do Cartão Municipal Sénior.
-  Deliberado aprovar a adesão à Rede de Bibliotecas do Norte.

Reunião de 06 de dezembro:
-  Deliberado aprovar o Protocolo de Cooperação a celebrar com a Direção-Geral dos 

Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas.

Reunião de 20 de dezembro:
-  Deliberado aprovar a estrutura flexível dos serviços municipais.
-  Aprovar a fixação em quatro do número de vereadores em regime de tempo inteiro, 

escolhendo o presidente para ocupar o quarto lugar o vereador Pompeu Miguel 
Martins, que passa a exercer as suas funções na área do Património Cultural, Cultura, 
Ciência, Tempos Livres, Desporto e Juventude. 

-  Deliberado aprovar o calendário das reuniões do executivo para 2013.
- Deliberado aprovar a atualização do tarifário para o serviço de abastecimento público 

de água para o ano de 2013.”.
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Assinado o protocolo para a 
construção do novo quartel da 
GNR
Com a presença do Ministro da Administração Interna, 
Miguel Macedo, e dos Comandantes nacionais da PSP 
e GNR, foi formalizado em 20 de fevereiro, no Salão 
Nobre do MAI, o protocolo entre o município de Fafe, 
representado pelo Presidente José Ribeiro e a Direcção 
Geral de Infraestruturas e Equipamentos do Ministério, 
representada pelo seu Diretor Geral, João Alberto Correia 
e que tem em vista a construção do novo quartel da GNR, 
na Rua Serpa Pinto. 
O protocolo estabelece que o financiamento da empreitada 
terá a comparticipação de 85% de verbas do QREN, 5% da 
autarquia e 10% do Ministério.
O vínculo jurídico estabelecido entre as partes será o de 

comodato e vigorará pelo prazo de 50 anos.
As obras de reconversão e ampliação do edifício destinado 
às futuras instalações do destacamento da GNR de Fafe 
foram entregues à firma NVE – Engenharias, S. A., pelo 
valor de € 1 845 945,30, sendo o prazo de execução da 
obra de 12 meses.
Nas futuras instalações, vão ficar centralizados diversos 
núcleos operativos, como o Posto Territorial, Destacamento, 
Núcleo de Investigação Criminal e Serviços de Proteção da 
Natureza e Ambiente, entre outros.
Discursando na cerimónia de assinatura, em representação 
de duas dezenas de autarcas presentes, José Ribeiro felicitou 
o Ministério de Miguel Macedo por “priorizar” investimentos 
ao conseguir com “engenho e arte meter uma lança não em 
África mas no QREN”.
O autarca fafense considerou que este é o corolário de 
“anos e anos de expectativas de melhoria” das condições 
de trabalho das forças de segurança e que “não há boa 
democracia, sem boas forças de segurança, nem boas forças 
de segurança, se não houver boas condições de trabalho”.

Adjudicada requalificação da Feira Semanal
A Câmara adjudicou, em 24 de janeiro, a requalificação da Praça das Comunidades (Feira Semanal), pelo valor de € 1 012 
188. A obra foi entregue à firma Cândido José Rodrigues, S.A., a qual tem o prazo de 180 dias para a execução dos trabalhos.
De forma a potenciar a fruição deste espaço como área de lazer, para além da feira semanal às quartas-feiras, o projeto prevê 
equipamentos que tornem agradável a sua utilização ao longo dos restantes dias.
Assim, a criação de um parque infantil para diferentes idades surgiu como ponto fundamental para fomentar a afluência de 
diferentes escalões etários a este espaço. Estão ainda contempladas fontes ornamentais, o restauro do mecanismo da nora, 
espaços ajardinados e arborizados, com espécies de fruto e plantas ornamentais, entre outros.
A atividade da feira semanal irá ser concentrada em quatro grandes espaços, que serão subdivididos em 200 terrados individuais 
com as dimensões ajustadas à permissão de que os feirantes possam colocar as suas viaturas nos terrados correspondentes. 
Enquanto durarem as obras de requalificação, a feira passará para o parque da Cidade.

4040

| Intervenção do Presidente da Câmara, José Ribeiro | Felicitando o Ministro Miguel Macedo
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