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Mensagem do Presidente da Câmara Municipal
2019 é o sexto ano com responsabilidade de gestão
na Câmara Municipal de Fafe! Desde o início do nosso
percurso que colocámos as pessoas em primeiro lugar.
Afirmámos, desde o primeiro dia, que iríamos colocar os
interesses de Fafe e dos Fafenses em primeiro lugar. E
assim é!
O nosso objetivo é fazer do nosso concelho uma terra
mais desenvolvida e mais moderna, mais justa e mais
solidária!
Apresentámos o Orçamento para o ano de 2019, elaborado, como é apanágio deste Município, de acordo com os
bons princípios do rigor, equilíbrio, estabilidade e transparência, bem como o respeito pelas regras de elaboração orçamental.
Temos uma política de rigor, uma situação financeira
saudável e equilibrada que nos dá condições para mantermos em termos de política fiscal a redução/devolução
de 2% do IRS aos Fafenses.
Estamos num mandato de concretizações! Os grandes
investimentos projetados no mandato anterior, alguns financiados pelos fundos comunitários, encontram-se em
fase de conclusão, como é o caso da Renovação e Requalificação da Escola Secundária e do Centro Educativo
Carlos Teixeira, da Requalificação do Centro Coordenador de Transportes e da construção do nó de acesso à
ZI de Arões/Golães. Estamos a requalificar o Bairro da
Cumieira. Estamos a instalar a rede Wi-Fi no centro da
cidade.
O nosso investimento na área da Educação não se esgota
na construção/requalificação das duas grandes escolas
acima referidas, mas traduz-se também por obras de beneficiação em diversos edifícios escolares do concelho,
no apetrechamento de escolas com parques infantis.
Porque o futuro depende dos nossos jovens e da sua
educação, queremos manter o desafio à comunidade
educativa do nosso Município para que encontrem formas inovadores para se intervir, melhorando a qualidade
do ensino das nossas escolas aos vários níveis. Para
isso mantemos a aposta no desenvolvimento de vários
projetos educativos, como Plano Integrado e Inovador
de Combate ao Insucesso Escolar, o Hypatiamat, o Litteratus, a Plataforma + Cidadania, as Escolas Empreendedoras IN.AVE, a Educação Parental, as Salas de Aula do
Futuro e Ter Ideias para Mudar o Mundo.
Continuamos a apostar nas políticas de descentralização
no nosso Município, mantendo os protocolos de colaboração e de transferência de competências para as nossas freguesias, num total, anual, de 2 milhões e 700 mil
euros.
Mantemos uma política de proximidade e apoio às nossas coletividades e associações culturais, desportivas,

sociais e outras, com o objetivo de ajudar a sua modernização e melhoria das condições de funcionamento para
as pessoas.
Continuamos
empenhados
em apoiar o empreendedorismo dos Fafenses e das
nossas empresas, criando as
condições para que se fixem
na nossa terra e aumentando
a nossa capacidade de atrair
emprego e investimento.
Continuamos a trabalhar
para aumentar da taxa de cobertura de saneamento e do
abastecimento de água.
A área social é uma área que damos especial atenção!
Mantemos a proteção e apoio a todos aqueles que vivem situação de debilidade económico/financeira. Adequámos os nossos programas sociais à realidade das
pessoas, por forma a criar novas e diversas medidas de
proteção e apoio aos Fafenses.
A promoção da nossa cultura e da nossa identidade, de
mãos dadas com o turismo como fonte de receita para a
economia local, é outra das apostas da equipa que está
à frente de Fafe, com a promoção de projetos que dão
grande visibilidade a Fafe, como Festival de Vitela Assada à Moda de Fafe, o Terra Justa, o Rally de Portugal, a
Bolsa de Turismo de Lisboa, a Volta a Portugal em Bicicleta, e tantos outros.
Ainda temos muito trabalho pela frente! Mas estamos
motivados e preparados para conduzirmos os destinos
do Município.
Todos nós, de uma forma construtiva e empenhada, seremos capazes de criarmos as condições para que o “comboio” do desenvolvimento não nos passe ao lado.
Um trabalho feito em conjunto, com um sentido de responsabilidade e dedicação que é preciso destacar.
Eu e a minha equipa daremos o nosso melhor!
Raúl Cunha
Presidente do Município de Fafe
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OBRAS MUNICIPAIS

CÂMARA DE FAFE REQUALIFICA DUAS
DAS MAIORES ESCOLAS DO CONCELHO
Valor global de 9 milhões de euros
O Município de Fafe realizou as tão aguardadas obras de
requalificação da Escola Secundária e da Escola Professor Carlos Teixeira. As obras têm como objetivo a requalificação e ampliação das duas escolas, que ao longo dos
30 anos de utilização foram-se degradando, tornando-se
desadequadas às funções a que estavam adstritas. Além

da requalificação, foram efetuadas obras de reestruturação dos espaços criando condições e valências necessárias e atuais, desde salas de aulas, instalações sanitárias
e compartimentos de apoio, proporcionando, desta forma,
condições dignas a todos os que utilizam aqueles espaços:
estudantes, docentes e funcionários.
Este investimento superior a 8 milhões de euros, teve o apoio
do Portugal 2020 - FEDER, no valor total de €5.100.000,00.
Durante o período em que ocorreram as obras, foi acautelado o normal funcionamento das escolas com o recurso a contentores devidamente preparados para o efeito.
O aluguer destes equipamentos teve um custo total de
708.082,00 euros.

ESCOLA
SECUNDÁRIA
DE FAFE
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OBRAS MUNICIPAIS

ESCOLA
PROF.
CARLOS
TEIXEIRA

“O investimento nestes dois equipamentos escolares é fundamental para o concelho e é sinal da parceria com o Ministério da Educação e do aproveitamento de fundos comunitários.
É um investimento positivo. Estamos a investir na qualidade das instalações que se repercutirá na melhoria da qualidade do ensino em Fafe e no futuro dos nossos jovens."
Raúl Cunha
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OBRAS MUNICIPAIS

Iniciaram, em Fevereiro, as obras de Requalificação do
Bairro da Cumieira. Com um orçamento que ultrapassa
os 7 milhões de euros, este projeto vai permitir dotar as
habitações de melhores condições.
Serão requalificados todos os blocos, com intervenções
internas e externas contemplando um total de 245 habitações.
A intervenção exterior prevê a substituição de telhados,
colocação de isolamento térmico e acústico e novas
caixilharias.
Nas 195 habitações propriedade do Município
serão realizadas intervenções no interior ao nível da pintura, substituição de pisos, madeiras
245
e portas, novas casas de banho, cozinhas e
HABITAÇÕES canalização.
Paralelamente à requalificação das habitações, está garantida a renovação do Projeto Ei!
– Educação para a Inclusão, um projeto implementado no Bairro da Cumieira junto de crianças
e jovens, bem como o novo projeto “Trilhos Interculturais”, dirigido à comunidade de etnia cigana.
Recorde-se que o Bairro da Cumieira é formado por 11
blocos (de “A” a “L”) de 4 pisos, constituídos por habitações de tipologia T2, T3 e T4, que totalizam 245 frações,
das quais quatro são destinadas ao comércio e serviços,
e 241 fogos habitacionais. Este investimento teve o apoio
do Portugal 2020 - FEDER, no valor total de 4 milhões e
500 mil euros.

6
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OBRAS MUNICIPAIS

CONSTRUÇÃO DO NÓ DE ARÕES / GOLÃES
Obra reclamada há mais de uma década

O Município de Fafe está a executar as obras do Nó de Arões /Golães, uma obra que ligará a EN 206 à variante
que une as cidades de Fafe e Guimarães, potenciando as empresas da Zona Industrial de Arões/Golães. Este é um
investimento na ordem dos 2 milhões de euros e tem um prazo de execução de 12 meses.

"Os investimentos nas infraestruturas são essenciais para atingir o desenvolvimento sustentável e o empoderamento das
comunidades. A construção do Nó de Arões/Golães tem como objetivo procurar responder às dinâmicas territoriais, minimizar os tempos de deslocação e garantir a boa fluidez do trânsito com segurança para viaturas e peões. É um projeto
que permitirá o desenvolvimento de toda aquela zona. Pretendemos construir infraestruturas de qualidade, sustentáveis e
resilientes para apoiar o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas, promovendo o acesso equatitativo."
Raúl Cunha
B O L E T I M M U N I C I PA L | FA F E
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OBRAS MUNICIPAIS

CÂMARA DE FAFE REQUALIFICA CENTRAL DE CAMIONAGEM
A empreitada de Remodelação do Centro Coordenador de
Transportes pretende dotar este espaço de melhores condições e potenciar a sua intermodalidade, tendo em vista a
redução progressiva do peso do automóvel no município e,
por outro lado, um aumento do uso dos modos ambientalmente mais sustentáveis, nomeadamente da utilização do

Transporte Público.
O investimento total de 370 mil euros será comparticipado
em 85% por fundos comunitários no âmbito do Plano de
Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), do Portugal 2020.

NOVO CANIL MUNICIPAL
O Município tem uma preocupação permanente com a proteção animal, área onde tem vindo a investir de forma sustentada. Através do Serviço de proteção animal e do médico
veterinário tem sido possível realizar ações de promoção
do bem-estar animal e de sensibilização da população para
esta temática.

Por forma a resolver a questão do crescente número de
cães abandonados e errantes existentes em Fafe através
do alojamento animal condigno, o Município fez um investimento no valor superior a 316 mil euros para a construção
de um novo canil.
Recorde-se que este foi o projecto vencedor do Orçamento
Participativo (no valor de 75 mil euros)

OBRA DE BENEFICIAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO LARGO DO CRUZEIRO E RUA DE BOUÇAS
TRAVASSÓS
Mantendo as políticas de investimento nas freguesias de
uma forma equitativa, a Autarquia iniciou, em março de
2019, as obras de Beneficiação e retificação do Largo do
Cruzeiro e rua de Bouças, freguesia de Travassós.
8
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A execução desta obra tem como objetivo dotar a freguesia
com melhores acessos. Este investimento ascende os 223
mil euros.

OBRAS MUNICIPAIS

MUNICÍPIO CELEBRA PROTOCOLOS COM AS JUNTAS DE
FREGUESIA NO VALOR DE 2 MILHÕES E 700 MIL DE EUROS
O Município de Fafe, no âmbito das políticas de proximidade à população, continua a apostar nas medidas de
descentralização, através da celebração de protocolos
com as Juntas de Freguesia de todo o concelho, que se
concretiza na transferência de verbas e competências.
O objetivo é dotar as Juntas de Freguesia de meios financeiros, garantindo uma eficaz política de proximidade com todos os munícipes, dando resposta às suas
necessidades.

Na área das limpezas e da manutenção de espaços verdes, o Município celebrou protocolos, no valor de 700 mil
euros.
No que concerne à área do investimento, o município
protocolou um valor anual de cerca de 2 milhões de euros, que permite a realização de um planeamento condizente com as necessidades de cada uma das freguesias,
proporcionando a execução de várias obras, lançadas e
concluídas, em todo o território fafense.

INVESTIMENTO
SUPERIOR A
2 MILHÕES DE
EUROS
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OBRAS MUNICIPAIS

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA
CAPELA MORTUÁRIA DE
QUINCHÃES
O Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos
Miguel, esteve em Quinchães para a inauguração das
obras de “Requalificação e Ampliação da Capela Mortuária” da freguesia.
Uma obra realizada ao abrigo de um protocolo/contrato de financiamento celebrado entre a Direção Geral
das Autarquias Locais e a Comissão Fabriqueira, no
âmbito do programa de reabilitação de equipamentos,
e o apoio da Câmara Municipal, que ultrapassou os
106 mil euros, consistiu numa ampliação que integrou
a edificação existente.

INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DE RIBEIROS
A freguesia de Ribeiros dispõe agora de um Centro de Convívio, o 'Cantinho dos Avós', destinado à população sénior.
Na inauguração, que decorreu em Janeiro, Raul Cunha, Presidente da Câmara, destacou a importância destes espaços
para a promoção de um envelhecimento ativo e saudável.

10
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Recorde-se que este Centro de Convívio funciona no primeiro piso da Junta de Freguesia, de segunda a sexta-feira, das
14h00 às 17h30.

AÇÃO SOCIAL

ÁREA SOCIAL
O Município de Fafe estabeleceu
como prioridade as pessoas e o desenvolvimento de políticas que proporcionem aos Fafenses mais e melhor qualidade de vida, de autonomia
e a promoção de uma cidadania ativa.
Nestes termos, desenvolveu progra-

mas para dar respostas sociais que
vão de encontro às necessidades da
população do concelho. Os programas
de ação social incluem medidas destinadas a idosos, jovens e crianças. O
atendimento e acompanhamento da

EMERGÊNCIA SOCIAL

CARTÃO ABEM

281 FAMÍLIAS
410 APOIOS

34 FAMÍLIAS
96 PESSOAS

40 142,22€

TRANSPORTES
AMBULATÓRIOS

9 600,00€

20 767,25€

313 636,52€
SER SOLIDÁRIO

UNIVERSIDADE DE
VERÃO

18 JOVENS

169 PESSOAS
6 DESLOCAÇÕES

1 440,00€

BOLSAS DE ESTUDO
470 PESSOAS

29 FAMÍLIAS
LIGA CANCRO+
ACES ALTO AVE

população é efetuado pelos Técnicos
do Serviço Social desta Autarquia,
que têm como missão elaborar os
diagnósticos e procurar desenvolver
a(s) resposta(s) mais adequada(s) à
situação de cada Fafense.

12 JOVENS

29 135,65€
APOIO À RENDA
217 FAMÍLIAS

103 575,80€

2 950,00€

APOIO A PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA

2 250,00€

MUNICÍPIO DE FAFE COMPARTICIPA
TRANSPORTES PÚBLICOS A IDOSOS
E ESTUDANTES
O Município de Fafe implementou o Programa de Apoio à
Redução Tarifária dos Transportes Públicos (PART), um programa de financiamento que prevê um conjunto de ações
que promovem a redução tarifária no sistema de transporte
público coletivo, bem como o aumento da oferta de serviço
e a expansão da rede.
Na prática, este programa veio permitir a comparticipação a
100% do transporte dos alunos do secundário com direito a
passe, em todos os circuitos.
O Município comparticipa, ainda, a 100% o transporte dos
seniores com idade igual ou superior a 65 anos, que sejam
portadores do Cartão Municipal Sénior.
B O L E T I M M U N I C I PA L | FA F E
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AÇÃO SOCIAL

INTERVENÇÃO JUNTO DOS
IDOSOS
O Município de Fafe criou um Plano de Intervenção junto dos Idosos que tem vindo a permitir
a realização de inúmeras atividades lúdicas e
de lazer dedicadas aos seniores do concelho.
O objetivo é combater a solidão, o isolamento,
promover o envelhecimento saudável e ativo,
melhorando assim a qualidade de vida e a auto
estima da população sénior de Fafe.

12
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AÇÃO SOCIAL

BANDA MARCIAL DA GNR DO PORTO
NO TEATRO CINEMA DE FAFE
O Município de Fafe, em parceria com a GNR, assinalou o
Dia Mundial da Justiça Social com uma iniciativa destinada aos seniores do concelho. O Teatro Cinema acolheu, a
20 de Fevereiro, o Concerto da Banda Marcial da GNR do
Comando Territorial do Porto.

CORRIDA SEMPRE MULHER
O Município de Fafe aderiu à Corrida Sempre Mulher, uma
iniciativa que tem como objetivo angariar fundos para a
Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da
Mama, percorrendo várias artérias da cidade, tendo todos
os participantes usado uma peça de roupa de cor rosa.

SER SOLIDÁRIO
O programa Ser Solidário,destinado aos mais jovens, desenvolve atividades de carácter ocupacional e didáctico,
possibilitando ainda um primeiro contacto com a realidade profissional, uma valorização da responsabilização e
compromisso com a sociedade e o fomento do espírito
de equipa e organização. Todos os anos, de Outubro a
Maio, os jovens do concelho de Fafe exercem, durante 20
horas semanais, diversas tarefas e atividades de apoio
social.

ASSINADO O PROTOCOLO PARA A
IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO
O Município de Fafe assinou o Protocolo para a Igualdade
e Não Discriminação, numa cerimónia que contou com a
presença da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Oliveira. Este protocolo tem como objetivo a
elaboração de um trabalho de promoção de políticas de
igualdade, no combate à discriminação em razão da orientação sexual e na diminuição das mais variadas formas
de violência.
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DESPORTO

EMOÇÃO E ESPETÁCULO DO RALLY DE PORTUGAL EM FAFE

A emoção e o espetáculo do automobilismo regressaram a Fafe, com mais uma
edição do WRC Vofafonde Rally de Portugal. Fafe mostrou, mais uma vez, ser a
Catedral do Rally com provas espetaculares e um ambiente fantástico.
Milhares de entusiastas do desporto automóvel acorreram às Serras de Fafe para
assistir à passagem da prova pelo nosso concelho.
Um espetáculo sem igual, com um cenário inesquecível e um ambiente vibrante que
tornam Fafe um dos melhores e mais bonitos palcos para o desporto automóvel.
Nesta edição do Rally de Portugal, Ott Tånak sagrou-se o vencedor, numa prova
arrepiante, onde Thierry Neuville arrecadou o segundo lugar e Sébastien Ogier a
terceira posição.

14
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DESPORTO

MAIS DE 200
MIL PESSOAS
NA CATEDRAL
DOS RALIS
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DESPORTO

RALLY SERRAS DE FAFE:
MARCA DE SUCESSO
DANI SORDO foi o vencedor da 32ª
edição
A emoção e o espetáculo do automobilismo
regressaram a Fafe, com o 32º Rally Serras de
Fafe. Dani Sordo foi o grande vencedor desta
edição. Ricardo Teodósio ocupou o segundo
lugar do pódio e Miguel Barbosa arrecadou a
terceira posição.
A super-especial “Fafe Street Stage”, atestou,
novamente, a satisfação do público, com milhares de pessoas a encher as ruas da cidade e a vibrar a cada passagem. Também as
Serras de Fafe tiveram um outro encanto ao
tornarem-se palco de provas fantásticas, num
ambiente memorável.

NORTE CLASSIC
COM PASSAGEM POR FAFE
Fafe acolheu o final de mais uma edição do Norte Classic, rali
de regularidade histórico, inserido no calendário da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.
Esta foi a segunda vez que o evento foi organizado na Região
Norte do país, depois do Clube Português de Automóveis
Antigos ter lançado o desafio à comissão organizadora da
prova.
A escolha de Fafe para o final do Norte Classic premeia um
concelho que mantém uma forte ligação ao desporto automóvel.

FAFE ACOLHEU MAIS UMA EDIÇÃO
DO RALLY MONTELONGO, AGORA
DENOMINADO "RALLY MONTELONGO
CARLOS VIEIRA", EM HOMENAGEM
AO PILOTO FAFENSE
A prova, que contou com mais de 40 inscritos e foi ganha
por uma dupla fafense, curiosamente pai e filha: Paulo Antunes e Natacha Antunes em Peugeot 208 R2.
A organização pertenceu à Demoporto e ao Município de
Fafe e percorreu as classificativas de Montim e Rio Vizela.

16
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DESPORTO

18º BTT DHI FREGUESIA DE ARMIL
Promovido conjuntamente pela Associação de Ciclismo
do Minho e pela freguesia de Armil, com o apoio da Câmara Municipal de Fafe, entre outros, disputou-se no mítico Monte de São Salvador na pista de Down Hill que já

acolheu diversas competições, nacionais e internacionais.
Filipe Silva (Bike House DH Team/Guimarães) e Ana Leite (AXPO/FirsBike Team/Vila do Conde) foram os grandes vencedores, em elites, do 18º BTT DHI de Armil.

MUNICÍPIO DE FAFE PROMOVEU
MONTARIA AO JAVALI
A Montaria ao Javali continua a ser uma das atividades
que marcam a agenda fafense de Fevereiro. A iniciativa,
que tem o apoio da Associação de Caça e Pesca Montes
de Fafe, do Clube de Caça e Pesca de Fafe e do Clube Lazer, Entretenimento S. Lourenço S. Gens, reuniu mais de
100 caçadores de vários pontos do país.

FAFE ACOLHEU A XII EXPOSIÇÃO
CANINA NACIONAL DE FAFE
Em Fevereiro, Fafe acolheu mais uma edição da Exposição
Canina Nacional. Pela décima segunda vez, em Fafe, mais
de 500 cães de raças diferentes foram a concurso.
A Exposição Canina Nacional de Fafe, promovida pela Câmara Municipal de Fafe e pelo Clube Português de Canicultura, é uma das três maiores referências em Portugal entre
este tipo de certame.
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DESPORTO

MUNICÍPIO DE FAFE PROMOVEU CONVÍVIO DE BASQUETEBOL
Em Março, realizou-se mais uma edição do Convívio de Basquetebol, iniciativa promovida pelo Município de Fafe, contou
com a participação de mais de 200 crianças e jovens. Com o sucesso garantido, esta atividade procura estimular a prática
desportiva junto dos mais novos, proporcionando momentos de convívio e lazer.

20º CONVÍVIO DE NATAÇÃO ESCOLAR CONCELHIO
Mais de 200 alunos de diversas instituições de ensino do concelho Fafe participaram no 20º Convívio de Natação Escolar.
Os jovens desfrutaram de um dia diferente do habitual, com diversos jogos aquáticos – caça ao tesouro, ponte flutuante,
bola ao cesto, estafetas, voleibol e pólo aquático.

CONVÍVIO DE ANDEBOL
Cerca de 300 crianças participaram em mais um convívio de andebol escolar, promovido pelo Município de Fafe.
18
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DESPORTO

CENTENAS
DE ATLETAS
DE TODO
O PAÍS

FAFE CAPITAL DO FUTSAL
Fafe acolheu a Final das Taças Nacionais de Futsal. Considerado um dos maiores eventos da modalidade.
A competição trouxe ao concelho mais de 300 atletas, , num total de 20 equipas de vários pontos do país.
Na mesma ocasião, Fafe foi também o concelho escolhido para acolher os jogos de preparação da Seleção Nacional de
Futsal e Seleção Sub 21. Momentos de grande espetacularidade, com o Multiusos a encher por dois dias consecutivos,
numa cidade que vive intensamente o desporto.
B O L E T I M M U N I C I PA L | FA F E

19

AMBIENTE

BARRAGEM DE QUEIMADELA
RECEBEU BANDEIRA DE PRAIA
ACESSÍVEL
A Barragem da Queimadela recebeu, novamente, a bandeira de 'Praia Acessível - Praia Para Todos'.
Por mais um ano, este espaço é alvo de uma distinção
que premeia o cuidado em tornar este equipamento
balnear acessível a todos.

FAFE PROMOVE FEIRA DE PRODUTOS BIOLÓGICOS
O mês da Primavera trouxe a Fafe a
primeira Feira de Produtos Biológicos
do concelho: o Mercado Bio. Uma feira
que procura recriar o espírito dos mercados tradicionais de rua, agregando a
criatividade e as tendências contemporâneas de uma alimentação mais
saudável.
Vários produtores locais juntaram-se neste espaço para uma mostra e

venda de produtos biológicos com a
chancela de Fafe, desde azeite, mel,
legumes, ervas aromáticas, chás, bolachas, compotas, entre tantos outros.
A par desta mostra, decorreram ainda
momentos de degustação com a participação chefs da gastronomia fafense.
O Mercado Bio é uma iniciativa que
convida à presença de toda a família
e, por isso, os mais pequenos tiveram

também um espaço de animação e entretenimento.
Recorde-se que a iniciativa, que se insere na promoção da Educação Ambiental do Município, repete-se nos
últimos Sábados de cada mês até Outubro, no Terraço da Biblioteca Municipal.

FAFE ADERIU À HORA DO PLANETA
E À CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE
O AUTISMO

O Município de Fafe voltou a associar-se à iniciativa da
organização global de conservação de natureza WWF –
Hora do Planeta, um movimento de sustentabilidade global com mais de 50 milhões de pessoas em 35 países a
mostrarem o seu apoio a esta causa ao desligarem simbolicamente as suas luzes.
O Município juntou-se aos diferentes Agrupamentos escolares nas diversas atividades levadas a cabo para a consciencialização sobre o autismo.
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AMBIENTE

MUNICÍPIO DE FAFE CELEBROU DIA MUNDIAL DA PROTEÇÃO CIVIL
Aldeia de Mós é a primeira “Aldeia Segura, Pessoas Seguras” de Fafe
Fafe comemorou, a 1 de Março, o Dia
Mundial da Proteção Civil com a apresentação da primeira “Aldeia Segura,
Pessoas Seguras”, na Aldeia de Mós,
sita na União de Freguesias de Aboim,
Felgueiras, Gontim e Pedraído.
Este programa surgiu após os grandes
incêndios de 2017 e destina-se a estabelecer medidas estruturais para a proteção de pessoas e bens. Com esse in-

tuito, foram definidos um conjunto de
medidas de autoproteção tendentes
a limitar as suas consequências, promovendo a segurança e a salvaguarda
de pessoas e bens materiais da Aldeia
de Mós e dos seus habitantes quando
afetado por um incêndio rural.
No mesmo dia, decorreu uma Exposição de Meios e Equipamentos, Mass
Training de Suporte Básico de Vida e

Ações de Sensibilização, com a intervenção dos vários Agentes de Proteção Civil, na Escola EB2/3 de Stª. Cristina.
As comemorações do Dia Mundial da
Proteção Civil encerram no dia 12 de
Março com a realização de um Exercício de Decisão para teste do Plano
Municipal de Emergência de Proteção
Civil.

MUNICÍPIO APOSTA NA VALORIZAÇÃO DO CARVALHAL
Na Semana da Floresta, foi assinado o Protocolo de Colaboração entre
o Município de Fafe e a Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, que
visa, entre outros objetivos, sensibi-

lizar a população para a importância
da floresta autóctone, a promoção da
sensibilização ambiental e o desenvolvimento de um plano de conservação
e valorização sustentável do ecossis-

tema florestal do "Carvalhal de Fafe",
enquanto ativo único em termos de
paisagem, biodiversidade e turismo,
no contexto local, regional e nacional.
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AMBIENTE

800 CRIANÇAS ASSINALARAM O DIA MUNDIAL DA ÁRVORE EM FAFE
Mais de 800 crianças celebraram, a 21
de Março, o inicio da Primavera com
a plantação de árvores no Parque da
Cidade de Fafe, espaço que tem sido
alvo de um projeto de requalificação.
40 turmas de várias escolas do concelho participaram nesta atividade.

A iniciativa, que comemorou a Floresta: Património para Descobrir, incluiu
ainda um Piquenique e Oficinas de
Educação Ambiental para as crianças.
A iniciativa ‘Floresta – Património para
Descobrir’ continuou durante a semana, com uma Caminhada por alguns

VIGILANTE DA FLORESTA
O Lions Clube de Fafe voltou a promover a atividade “Eu
sou Vigilante da Floresta”, dirigida aos alunos do 4º ano
do ensino básico dos agrupamentos escolares do concelho.
A atividade contou com a parceria da Câmara Municipal
de Fafe, Agrupamento de Escolas de Fafe e Bombeiros
Voluntários e teve como objetivo sensibilizar os mais jovens para a proteção ambiental, alertando-os, em particular, para o flagelo dos incêndios florestais.
22
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dos trilhos da freguesia de Aboim,
onde decorreram várias Oficinas de
Educação Ambiental e visitas ao “Museu do Moinho e do Povo de Aboim”,
ao “Moinho da Casca” e ao “Moinho de
Vento”.

AMBIENTE

FAFE ESTEVE REPRESENTADO NO GREENFEST EM BRAGA
O concelho de Fafe esteve, uma vez
mais, representado no GreenFest, naquela que é a maior montra do trabalho
na matéria de ambiente e sustentabilidade. O evento, que decorreu no Mosteiro de Tibães, em Braga, desta vez
com a água como tema nuclear e de
inspiração.

Nesta edição, a Câmara Municipal promoveu os eventos Terra Justa - Encontro Internacional de Causas e Valores
da Humanidade e o Eco- Festival Terra
Mãe, acrescentado, nesta participação, o Mercado Bio, a Feira de Produtos Biológicos de Fafe.

Estiveram presentes os eco-cozinheiros da escola EB23 Arões Santa
Cristina, vice-campeões nacionais no
concurso de ementas saudáveis no
âmbito do projeto eco-escolas.
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AMBIENTE

MUNICÍPIO DE FAFE CELEBROU O DIA MUNDIAL DO AMBIENTE
Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, 5 de Junho, o Município de Fafe,
em parceria com várias
escolas do concelho, as
Águas do Norte, a Secção
de Prevenção Criminal e
Policiamento Comunitário
do Destacamento da GNR
de Fafe e a Cercifaf, promoveu uma programação
variada e direcionada para
os mais jovens.
Foi apresentado o livro "O
Senhor Ribeiro e o Guarda-rios" das Águas do Norte,
que pretende transmitir às
crianças a necessidade de
proteger o território, a natureza, a paisagem e a água,
reeducando os hábitos da
comunidade no uso sustentável da água, através
de uma atividade lúdica e
inserida numa abordagem
ao ciclo da água. Nesta atividade, contaremos com a
participação de várias turmas do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas Montelongo e do Agrupamento de
Escolas Professor Carlos
Teixeira.
Na Escola E.B. 2/3 de Arões
Sta. Cristina, os alunos tiveram a oportunidade de
assistir à apresentação do
Projeto Eco-escolas, que
visa a sensibilização da população para a diminuição
da poluição através das redes de Águas Pluviais.

24

B O L E T I M M U N I C I PA L | FA F E

Também foi colocada uma
Ecobarreira no Rio Vizela. A ação, que teve como
parceiros a Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento da GNR de Fafe
e a Cercifaf, tem como objetivo principal a captação
de plásticos e/ou outros
resíduos naquele curso de
água.
A iniciativa contou com a
participação de vários alunos da Escola EB 2/3 de
Arões Sta. Cristina que, na
ocasião, apresentam também o projeto Eco Escolas,
que, neste seguimento, visa
a sensibilização da população para a diminuição da
poluição através das redes
de Águas Pluviais.
O desenvolvimento do Projeto Eco-Escolas materializou-se na colocação de pinturas nas tampas das rede
de águas residuais, alusivas à temática da poluição
por efluentes. Desta forma
dá-se visibilidade à infraestrutura de tratamento dos
esgotos que, como sabemos, por ser uma infraestrutura enterrada, é pouco
conhecida, mas de uma
importância fundamental
para o bom estado das linhas de água ribeirinhas.

EDUCAÇÃO

FAFE TERRITÓRIO EDUCADOR
O Município de Fafe valoriza
uma Educação Formal e Não
Formal de qualidade voltada
para o sucesso, fundamental
na promoção do desenvolvimento integrado e inclusivo,
essencial na assimilação de
valores e competências, indutora de criatividade e inovação,
num contínuo processual de
participação, compromisso e
responsabilidade.
Promovemos a preservação
dos usos e costumes, num
compromisso de valorização
e de promoção do património
cultural local.
A promoção da coesão social é
crucial, preocupamo-nos com
a existência de uma ação social escolar adaptada às necessidades das famílias, com
a adoção de políticas ativas de

conciliação da vida profissional dos adultos com a vida escolar das crianças jovens, com
o transporte escolar de proximidade, com apoios económicos para aquisição de manuais
escolares e material didático,
com a atribuição de bolsas de
estudos para alunos no Ensino
Superior e com Apoio a jovens
em transição para a formação
superior qualificada.
Disponibilizamos equipamentos municipais acessíveis aos
cidadãos,
nomeadamente,
equipamentos culturais e desportivos (Biblioteca Municipal,
Teatro-cinema e Multiusos),
ao serviço da comunidade
educativa e promovemos uma
Educação para hábitos de vida
saudáveis.

Promovemos uma cidadania
ativa, com a realização de Encontros Internacionais de reflexão sobre Causas e Valores
da Humanidade - Terra Justa;
promoção de ações de participação cívica de jovens - Assembleia de Jovens Munícipes.
É nosso objetivo formar para
a excelência, promover iniciativas municipais complementares à aprendizagem formal,
realizadas em museus, bibliotecas, teatro e outros equipamentos, promover eventos,
com a participação de toda a
comunidade educativa, envolvendo as associações culturais, desportivas e recreativas,
realizar concursos de ideias e
projetos, em estreita articulação com as empresas da região.

SEMANA CONCELHIA DA LEITURA

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS
ESCOLAS

FAFÉDUCAÇÃO

TEATRO PEDAGÓGICO

ASSEMBLEIA DE JOVENS MUNÍCIPES
B O L E T I M M U N I C I PA L | FA F E
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EDUCAÇÃO

MAIS DE 2000 CRIANÇAS CANTARAM OS REIS EM FAFE
A iniciativa juntou alunos de 22 instituições de ensino do concelho: Centro
Infantil de Golães, Associação Cultural
e Rec. De Travassós, Centro para Formação da Juventude de Arões, Jardim
de Infância de Antime, EB Montelongo
(Pré Escolar e 1º ciclo), Jardim Infân-
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cia Montelongo, CERCIFAF, Jardins
de Infância n.º 1 e 2 da Santa Casa
Misericórdia, EB Silvares, EB Santo, EB
Prof. Carlos Teixeira, (Pré Escolar e 1º
ciclo), EB Arões S. Romão, EB Cepães,
EB Fareja, EB Arões Sta Cristina, EB
Padre Joaquim Flores, o Centro Social

Paróquia S. Martinho de Medelo, Centro Social Paróquia de Silvares e EB
Travassós.
Uma iniciativa que apela à componente pedagógica e cultural das crianças e
que, por isso, se deve preservar.

EDUCAÇÃO

DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS
Mais de 2500 crianças desfilaram no dia 1 de Março pelas ruas da cidade, no habitual Desfile de Carnaval das Escolas de
Fafe. A folia e animação próprios da época do ano, foi vivida nas ruas da cidade.
O Desfile de Carnaval contou com a participação de 31 instituições de ensino concelhias.
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EDUCAÇÃO

MAIS DE
2000 ALUNOS
EM FESTA

MAIS DE 2000 CRIANÇAS CELEBRARAM O DIA MUNDIAL DA CRIANÇA EM FAFE
O Dia Mundial da Criança foi assinalado em Fafe com um conjunto de atividades no Parque da Cidade. Mais de
2000 alunos do pré escolar e 1º ciclo
28
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de várias escolas do concelho participaram nas atividades, que incluíam insufláveis, palhaços, jogos tradicionais,
muita música e animação.

A celebração estendeu-se por dois dias,
com miúdos e graúdos que passaram
pelo Parque da Cidade, comemorando,
mais um ano, o Dia das Criança.

CULTURA

MUNICÍPIO DE FAFE CELEBROU O 45º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS
Fafe assinalou o 25 de Abril, com um
programa de atividades que se estendeu por dois dias. As comemorações
deste 45º aniversário contemplaram
a realização da XIX Assembleia dos
Jovens Munícipes, que decorreu no
Salão Nobre dos Paços do concelho
no dia 24. No Dia da Liberdade, as celebrações tiveram início com a alvorada de morteiros, que antecedeu a XIX
Marcha da Liberdade promovida pelos
Restauradores da Granja.
Houve a habitual cerimónia do hastear
da bandeira no edifício dos Paços do
Concelho, perante a Fanfarra do Agrupamento de Fornelos do CNE.
Seguiu-se a homenagem aos Com-

batentes da Guerra Colonial junto ao
monumento localizado na Avenida do
Brasil.
O Teatro Cinema de Fafe recebeu a
sessão solene evocativa da efeméride,
que incluiu intervenções do Presidente
da Assembleia Municipal, dos representantes dos partidos políticos com
assento na Assembleia Municipal e
do representante da Associação 25 de
Abril, Coronel Bacelar Ferreira.
A sessão terminou com a intervenção
do Presidente da Câmara Municipal de
Fafe, Raul Cunha, tendo sido entregues
os prémios 'Dr. Maximino de Matos' a
Egídio André de Miranda Freitas, o Prémio ‘História Local’ a Paula Maria Ra-

mos Nogueira e o Prémio ‘A. Lopes de
Oliveira/CMF’ a Artur Ferreira Coimbra.
Foram ainda homenageadas personalidades e instituições fafenses com a
Medalha de Mérito. Na mesma ocasião
foi entregue a Medalha de Prata de Mérito Concelhio ao empresário Carlos
Vieira e ao Lions Clube de Fafe.
Nesta sessão evocativa, não faltaram
as habituais distinções a funcionários
municipais, em função do tempo de
serviço prestado à autarquia.
A Praça 25 de Abril acolheu o Concerto
da Liberdade com o grupo “Guitarra e
Contrabanda, onde foram interpretadas sobretudo canções do mítico José
Afonso.
B O L E T I M M U N I C I PA L | FA F E
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CULTURA

TERRA JUSTA REGRESSOU COM O DEBATE SOBRE A SAÚDE,
O TRABALHO E A LIBERDADE
Conhecida como a Terra da Justiça,
Fafe acolhe, desde 2015, o 'Terra Justa - Encontro Internacional de Causas
e Valores da Humanidade', um evento
internacional que procura alertar, provocar e envolver as pessoas a refletir
sobre a importância das causas e valores da humanidade.
Durante vários dias, a cidade recebe
um vasto conjunto de conferências,
tertúlias de café, exposições de rua,
teatro, debates e homenagens.
São várias as individualidades e organizações internacionais que têm passado por Fafe e trouxeram ao debate
temas pertinentes e atuais como a
solidariedade, a violência, a paz e os
valores humanos.
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Com o “Terra Justa”, Fafe abriu o caminho das causas e tornou-se na capital
dos valores da humanidade.
Este ano, a quinta edição do Terra Justa - Encontro Internacional de Causas
e Valores da Humanidade decorreu em
Abril e trouxe a debate três grandes temas: a saúde, o trabalho e a liberdade.
Este ano, o Município de Fafe prestou
homenagem à Organização Internacional de Trabalho , contando com a
presença de Helena André, Diretora
Executiva da OIT em Bruxelas. Esta
Organização tido um papel importante
na promoção do trabalho em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas.

A Obra Vicentina de Apoio aos Reclusos (OVAR) foi também destacada,
dando a conhecer a problemática das
prisões e dos reclusos. O terceiro tema
escolhido foi o Serviço Nacional de
Saúde, com as homenagens a Francisco George (Anterior Diretor Geral
de Saúde) e, a título póstumo, António
Arnaut, considerado o ‘Pai’ do Serviço
Nacional de Saúde.Uma edição que foi
coroada com mais um êxito assinalável, com a Fafe a cimentar-se cada
vez mais como sendo a Terra Justa.
Os grandes holofotes nacionais centram-se cada vez neste Encontro Internacional de Causas e Valores da Humanidade.

CULTURA
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CULTURA

ORQUESTRA DO NORTE
Orquestra do Norte no Teatro Cinema de Fafe. Um momento que fez parte da programação de Janeiro, dando as boas
vindas ao novo ano.

ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS
O Encontro de Cantadores de Reis mantém-se como uma das maiores tradições no iniciar do novo ano. 25 grupos participaram na 34ª edição que sagrou o Grupo Coral de Armil como o grande vencedor, numa tarde marcada pelo reviver de
memórias e tradições das reisadas nas suas formas mais genuínas e autênticas.

CARNAVAL - QUEIMA DO PAI DAS ORELHEIRAS
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CULTURA

CICLO DE CANTAUTORES 48/20
O 48/20 Cantautores é um ciclo de
concertos e atividades que convida exclusivamente singer songwriters e se
realiza desde 2015, no Teatro-Cinema
de Fafe, no âmbito da programação
cultural do município.
A 5.º Edição iniciou, em março, com o
Singer-Songwriter a “Ezequiel”, cum-

prindo a sua acção sobre o território de
potenciar o surgimento e lançamento
de artistas da cidade. Ainda em março,
atuou Rubel, artista sensação brasileiro.
Em abril atuaram, em concerto duplo,
Davey Ray Moor, músico e escritor de
canções da banda de culto britânica

Cousteau e Dan Riverman, português.
A 10 de Maio, o regresso do franco-canadiano The Wooden Wolf para uma
noite intensa e as já afirmadas Joana
Espadinha e Lince fecharão em beleza
a primeira parte do ciclo a 14 de Junho."

FADOS E OUTRAS CANÇÕES DE
MICO DA CÂMARA PEREIRA
NO TEATRO CINEMA DE FAFE
O Teatro Cinema de Fafe acolhe, a 11 de Maio, um espetáculo do fadista Mico da Camara Pereira.
'Fados e Outras Canções' é uma viagem musical pelo percurso de vida do artista e dos seus mais de 30 anos dedicados
à música.

MIGUEL ARAÚJO APRESENTOU, EM FAFE, O NOVO TRABALHO "CASCA DE NOZ"
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CULTURA

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS CAFÉ CULTURAL

Parque da cidade transformado em galeria a céu aberto
O Projeto Café Cultural mantém os murais de graffiti como
uma grande aposta. Os trabalhos incidem na pintura de
murais, no Parque da Cidade, um espaço que se tem trans-
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formado, ao longo das várias edições deste projeto, numa
galeria a céu aberto com dezenas de murais, dando, desta
forma, uma nova vida a este espaço.

CULTURA

NO ÂMBITO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE FAFE,
AS BANDAS DE GOLÃES E DE REVELHE ATUARAM NA PRAÇA 25 DE ABRIL

BANDA DE GOLÃES

BANDA DE REVELHE
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SOCIEDADE

FEIRAS FRANCAS REGRESSARAM EM GRANDE
ZÉ AMARO FOI CABEÇA DE CARTAZ
O Parque da Cidade voltou a ser o
grande palco das Feiras Francas 2019
. Com um programa diversificado,
aliando sempre a tradição à modernidade. As Feiras Francas são uma das
marcas de excelência do concelho,
quer pela pela mobilização de pessoas, quer pela mostra do que se faz
de melhor em Fafe.
Foram várias as atividades realizadas
no Parque da Cidade, com destaque

para a Feira Rural, - uma mostra e venda de produtos locais e regionais, com
mais de 40 expositores de áreas distintas, que vão desde o artesanato à
gastronomia regional, passando pelos
novos produtos que ganham destaque
no mercado - , a animação musical, a
Praça dos Petiscos, a habitual Chega
de Bois, a Corrida de Cavalos e o Bou
à Xega, iniciativa direcionada para os
jovens, com vários DJ’s nacionais e in-

MILHARES DE
PESSOAS
VISITARAM
O CERTAME
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ternacionais e, este ano, com o stand
up comedy a ganhar destaque. O concurso pecuário, a corrida de cavalos a
passo travado e a chega de bois foram
também apostas ganhas neste evento.
Também nesta edição das Feiras Francas foram várias as associações que
se juntaram aos expositores, fazendo
uma vez mais parte deste sucesso.

SOCIEDADE

PROTOCOLO COM A COFAFE
A Câmara Municipal de Fafe celebrou um protocolo de colaboração com a COFAFE que visa a realização de ações de silvicultura preventiva e de proteção civil.
Através da equipa de Sapadores Florestais, a
COFAFE assegurará medidas preventivas dos
incêndios florestais, através de ações de silviAPOIO
FINANCEIRO
cultura. Neste protocolo, a COFAFE comproDE 20 MIL
mete-se a proceder à gestão de combustível
EUROS
e manutenção e beneficiação de infraestruturas, realizar ações de limpeza de vegetação
em parques, zonas de lazer, zonas verdes e outras áreas florestais definidas pela autarquia e ainda proceder
ações de vigilância, primeira intervenção, apoio no combate,
rescaldo e vigilância pós-incêndio.

APOIO À PROTEÇÃO ANIMAL
O Município de Fafe assinou um protocolo de colaboração com a
Associação de Defesa dos Direitos dos Animais e Floresta (ADDAF),
entidade responsável pelo trabalho de voluntariado no Canil Municipal. Esta parceria tem como objectivo aumentar
os índices de eficácia no funcionamento do Canil
Municipal e a criação de uma melhor qualidade
APOIO
FINANCEIRO
de vida para os animais alojados. A ADDAF gaDE 20 MIL
rante, ainda a realização de campanhas de adoEUROS
ção promovido acções de esterilização, que são
fundamentais no combate à superpopulação dos
animais e seu abandono.
A Câmara Municipal continua a fazer a recolha de animais errantes
e a suportar os custos do fornecimento de água, luz e recolha de
lixos das instalações e mantém a disponibilidade do veículo para
transporte de animais, sempre que necessário e solicitado pela Associação.

APOIO AOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FAFE
O Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, assinou
os protocolos de apoio à Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários, no valor total de 211 mil euros.
Este valor integra o subsidio ordinário atribuído pelo Município
no valor de 130 mil euros. No valor de 61 mil euros, foi atribuído
um apoio destinado ao programa de Socorro de Transporte de
acidentados e doentes, levado a cabo pela Corporação. Foi ainda
atribuído um subsídio no valor de 20 mil euros para ajudar a custear as despesas tidas com o 43º Congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses, que decorreu, em Fafe.de equipa e organização.
Todos os anos, de Outubro a Maio, os jovens do concelho de Fafe,
exercem , durante 20 horas semanais, diversas tarefas e atividades de apoio social.

PROTOCOLO PARA DINAMIZAÇÃO DE
ATIVIDADES DE CAÇA E PESCA
A Câmara Municipal de Fafe assinou protocolos de colaboração
com a Associação de Caça e Pesca Montes de Fafe e o Clube de
Amadores de Caça e Pesca de Fafe para a dinamização de atividades no concelho, ao longo do ano.
As duas entidades comprometem-se a colaborar nos eventos que
o Município de Fafe promova, relacionados com a caça e a pesca
desportiva, promover a largada de perdizes para aumento do seu
efetivo, promover uma atividade de largada de trutas, efetuar o repovoamento de trutas nos cursos de água do concelho de Fafe e
ainda a dinamizar ações de sensibilização sobre boas praticas ambientais, junto dos caçadores em geral e associados em particular.
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FAFE RECEBEU BOOTCAMP ASA
Fafe acolheu, de 15 a 17 de Abril, o BOOTCAMP ASA, iniciativa promovida pela Sol do Ave em parceria com o Município de Fafe, destinado a mais de 20 jovens desempregados
ou em transição para a vida ativa, provenientes de vários
concelhos da região.
O BOOTCAMP ASA é uma formação intensiva, dinamizada
pela IES - Social Business School, que oferece aos participantes a possibilidade de desenvolverem, em equipa, o
conceito e desenho de novas iniciativas empreendedoras
ou redesenho de iniciativas já existentes.

MUNICÍPIO HOMENAGEIA AS USF
ARÕES E USF FAFE SENTINELA PELA
ACREDITAÇÃO DE QUALIDADE
O Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha,
recebeu, esta tarde, nos Paços do Concelho, as equipas
da USF Fafe Sentinela e USF Arões, no âmbito da certificação de qualidade que lhes foi atribuída pelo Comité de
Certificação da ACSA Internacional e pelo Departamento
da Qualidade na Saúde da DGS.

CÂMARA DE FAFE ASSINOU NOVO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
O Município de Fafe assinou, em Janeiro, um acordo coletivo de trabalho com a STAL- Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local e Regional - , que
visa a reposição de alguns dos direitos retirados aos trabalhadores aquando da crise financeira que assolou o país.

FAFE CITY BRAND
Fafe subiu três posições no ranking “Portugal City Brand”,
da consultora ‘Bloom Consulting’, que analisa os negócios,
turismo e condições de vida dos 308 municípios portugueses, ocupando este ano o 75º lugar, a nível nacional.
No ranking regional, o Município de Fafe encontra-se na
26ª posição, entre os 86 municípios do Norte, mantendo o
mesmo lugar relativamente ao ano passado.

FÉRIAS DESPORTIVAS
Já arrancou mais uma edição das Férias Desportivas, Culturais e Ambientais para as crianças do concelho, promovidas pelo Município de Fafe. Cerca de 180 crianças participam na edição 2019 das Férias, que decorrem de 25 de
Junho até 3 de Agosto.

38

B O L E T I M M U N I C I PA L | FA F E

SOCIEDADE

FAFE COM ESPAÇO PRÓPRIO NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA
O Município de Fafe participou na
BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que
decorreu de 13 a 17 de Março na FIL,
Parque das Nações.
Esta foi a primeira vez que o Município
de Fafe participou de forma individual,
já que em outras edições marcou pre-

sença através do Turismo Porto e
Norte.
Nesta 31ª edição, participaram vários
agentes turísticos locais.
A representação de Fafe na BTL foi
apresentada sob os motes: Terra de
Encantos, Terra de Sabores, Terra de

Emoções e Terra de Cultura. Para cada
um destes temas, foram programados
momentos que fizeram jus a estes conceitos, revelando, assim, uma montra
daquilo que o concelho oferece, convidando todos a ‘Descobrir Fafe.’
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