
�����������������������������������

��������� 
��	����������
��	���������� ���	���������� 
��	����������

��������
��������������������������������������������������������
���������
�	���������������������
�	������������

�
����������
��������
������������

����

�������������������� ��
�����

��  ������� ��������� ����������
�����

COVID-19


�	�����������������

����������
��
�	�����������������

����������
��
��������������
������������������������
����������

�� ����������� ��������� ���
������



BOLE TIM MUNICIPAL | FAFE2

  8

18

10

28

34 36

Destaques

EDIÇÃO E PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Fafe - Avenida 5 de Outubro 4824-501 Fafe • tel.: 253 700 400 • e-mail: geral@cm-fafe.pt 

DIREÇÃO: Presidente da Câmara Municipal,  Raúl Cunha | COORDENAÇÃO EDITORIAL: Mafalda Rodrigues Vicente

GRAFISMOS E PAGINAÇÃO: Gabinete de Comunicação  |  TEXTOS E FOTOGRAFIA: Gabinete de Comunicação

Isento de registo na ERC ao abrigo do Decreto Regulamentar 8/99 de 09 de Junho, artº. nº 12.º n.º 1 alínea b)

TIRAGEM: 5000  |  PERIODICIDADE: Anual  |  DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

40 52

Requalifi cação do 
Bairro da Cumieira

Celebrados protocolos
de obras para todas
as Freguesias

Rally Montelongo
"Carlos Vieira"

Município apoia artistas
locais com a iniciativa
"Há Música na Arcada"

Município investe na    
requalifi cação urbana

Primeiro Ministro 
inaugurou obras de 
requalifi cação das 
escolas

35º Encontro de 
Cantadores de Reis do 
concelho

Fafe iluminou-se para 
receber o Natal



BOLE TIM MUNICIPAL | FAFE 3

Mensagem do Presidente da Câmara Municipal

2020 foi um ano desafiante! 
A pandemia provocada pelo CO-
VID-19, que chegou até nós em 
Março, alterou por completo as 
nossas vidas. O mundo mudou 
e as sociedades tiveram que se 
readaptar.

Em Fafe, a Autarquia, como 
medida de prevenção e mitiga-
ção, implementou, desde o pri-
meiro momento, um conjunto 
de medidas para conter a pan-
demia. Ao trabalho que conti-
nuamente fazemos, acresceu 
um  esforço diário de combate 
a esta pandemia e de garantir o 
bem-estar dos fafenses, acau-
telando a questão da saúde sem 
prejudicar a parte económica.

Felizmente, a Câmara Muni-
cipal de Fafe tem, desde 2014, 
um pacote de medidas de apoio 
social ativo que se revelou ful-
cral na resposta a esta pande-
mia, sobretudo, para as famílias 
mais carenciadas e para aque-
las que viram as dificuldades 
aumentarem por força das ad-
versidades com que se depara-
ram.

 Quisemos, também, garan-
tir que a atividade económica 
do concelho não parasse e, por 
isso, lançámos um conjunto de 
medidas de apoio às empresas 
locais, procurando estimular a 
sua atividade e aliviar as des-
pesas regulares. A par destas 
medidas, lançámos ainda um 
Projeto de Dinamização e Revi-
talização do Comércio Local.

Mantivemos o investimen-
to municipal com a finalidade 
de contribuir para o progres-
so social e económico de Fafe. 
Assim, entre os diversos inves-
timentos efetuados, destaca-
mos algumas obras realizadas: 
Prosseguimos com as obras 
que estavam em curso no con-
celho, como a Requalificação 
do Bairro da Cumeira, a requa-

lificação do Centro Coordena-
dor de Transpores e as obras 
de regeneração urbana; Iniciá-
mos a construção dos campos 
de ténis no Parque da Cidade, a 
requalificação do Pavilhão Mu-
nicipal e a obra de execução da 
rede de abastecimento de água 
para o lugar da Cheda; Melho-
rámos as condições da Biblio-
teca Municipal; Beneficiámos e 
requalificámos várias vias do 
concelho e reforçámos a segu-
rança rodoviária com a reali-
zação de pinturas horizontais, 
colocação de sinalização e de 
guardas metálicas de seguran-
ça (rails de proteção); Concluí-
mos as obras de modernização 
em duas das maiores escolas 
do concelho - Escola Secundá-
ria de Fafe e o Centro Educativo 
Professor Carlos Teixeira - e a 
construção do Nó de Arões.

Transferimos 2 milhões de 
euros para as nossas fregue-
sias, dando um novo impulso 
ao crescimento mais coeso do 
nosso concelho. A proximida-
de e o trabalho conjunto com 
as Juntas de Freguesia permi-
tiram, assim, modernizar todo 
o concelho com novas obras e 
novos equipamentos.

Estivemos ao lado das as-
sociações locais (de âmbito 
desportivo, cultural e recreati-
vo), mantendo o compromisso 
e apoio em tempos particular-
mente difíceis como este que 
vivemos.

É esta a forma como traba-
lhamos!

Estamos conscientes de que 
ainda há muito trabalho pela 
frente, muitos projetos para 
executar, dando continuidade 
ao processo de crescimento e 
desenvolvimento que traçámos 
para o nosso concelho.  Com a 
dedicação e empenho que nos 
tem caraterizado, faremos tudo 

para que Fafe se torne um 
concelho ainda mais desenvol-
vido, moderno, justo e solidário, 
sem deixar ninguém para trás, 
concentrados no objetivo de fa-
zer por Fafe sempre mais e me-
lhor!

Os fafenses demonstraram, 
ao longo deste ano tão desa-
fiante, uma força e coragem in-
críveis, adaptando-se e adotan-
do atitudes mais responsáveis e 
preventivas. O uso da máscara 
passou a ser um hábito comum, 
o distanciamento social passou 
a ser regra e os cuidados de hi-
gienização redobraram.

É importante que estes com-
portamentos continuem, que 
não nos desleixemos e que 
mantenhamos a precaução e 
todos os cuidados necessários, 
de forma a possibilitar o regres-
so à normalidade logo que a si-
tuação pandémica o permita.

Endereço a todos a minha 
palavra de agradecimento por 
todo o esforço e empenho. Jun-
tos venceremos este desafio!

O Presidente da Câmara,
Raul Cunha
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TESTES DE RASTREIO À COVID-19TESTES DE RASTREIO À COVID-19
A Câmara de Fafe procedeu à realização de testes 

de rastreio à COVID-19, gratuitamente, aos profissio-
nais e utentes de todos os lares do concelho, aos pro-
fissionais e utentes da Cercifaf e toda a corporação 
dos Bombeiros Voluntários de Fafe.

Foram realizados cerca de 1000 testes de rastreio 
à COVID-19, num processo que decorreu ao longo de 
três semanas

A realização destes testes à COVID-19 arrancou 
logo no início da pandemia, por iniciativa do Município, 
por ser a melhor forma de diagnóstico e prevenção, so-
bretudo dirigida à população do concelho mais exposta 
e mais frágil, idosos institucionalizados e seus cuida-
dores e profissionais que prestam serviços essenciais 
à população.

FAFE INSTALOU CENTRO DE TESTES FAFE INSTALOU CENTRO DE TESTES 
À COVID-19À COVID-19

A Câmara de Fafe instalou um Centro de testes à COVID-19 
na antiga escola da Devesinha, ao lado do Centro de Saúde, 
que funcionou como Área de Atendimento à COVID-19 (ADC-
Comunidade).

As obras de requalifi cação foram efetuadas em março 
e consistiram na adaptação da escola em Unidade de 
Atendimento dedicada ao COVID-19.

CÂMARA MUNICIPAL DISTRIBUIU CÂMARA MUNICIPAL DISTRIBUIU 
MATERIAL PROFILÁTICOMATERIAL PROFILÁTICO

No âmbito das medidas de combate à pandemia, 
o Município de Fafe disponibiliza material profilático 
(batas, toucas, bataclavas, cobre botas, cobre sapatos, 
luvas, fatos, máscaras FFP2, óculos e álcool gel), para 
fazer face às necessidades dos próprios serviços, bem 
como para apoiar os profissionais de saúde, os agen-
tes de Proteção Civil e os serviços de apoio social do 
concelho que necessitem.

Este apoio foi disponibilizado logo no início da pan-
demia, aquando da falta deste tipo de material, e man-
tém-se disponivel para colmatar as necessidades das 
instituições do concelho.

Desde Março de 2020, altura em que a COVID-19 chegou ao nosso país, a Câmara Municipal de Fafe tomou um conjunto 
de ações para a contenção da pandemia. Prevenção e preparação do futuro foram as linhas chaves que orientaram e orientam 
a linha de ação do Município, em estreita colaboração com as autoridades de saúde locais, regionais e nacionais.

A Câmara Municipal coloca, como habitual, as pessoas como prioridade, preocupando-se com a sua saúde e bem estar, 
mas nunca descurando a recuperação da economia local que atravessa difi culdades constantes.

Ao longo destes últimos meses, foram implementadas medidas que acautelam os comportamentos preventivos e res-
ponsáveis necessários à contenção desta pandemia. Esboçamos um plano de ação transversal a várias áreas que procurou 
manter a normalidade possível, mediante o novo contexto social e económico que atravessamos.
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FEIRA SEMANALFEIRA SEMANAL
A feira semanal foi, ao longo do ano, sendo adaptada 

às diferentes situações. Numa primeira fase a sua reali-
zação esteve suspensa e posteriormente foi aberta com 
as respetivas regras de funcionamento adequadas aos 
diferentes momentos. 

Fafe foi dos primeiros concelhos a levantar a suspen-
são da realização da feira.

LINHA DE LINHA DE 
APOIO PSICOLÓGICO APOIO PSICOLÓGICO 

A Câmara de Fafe disponibilizou 
apoio psicológico aos munícipes, 
no âmbito da COVID-19, através de 
uma linha telefónica que funciona 
das 9H00 às 18h00, de segunda a 
sexta-feira.

O número disponível é o 253 700 
444. 'Do outro lado', os munícipes 
encontram psicólogos/as que os 
ajudam nestes tempos de dificul-
dades e desafios.

Este apoio procura prestar au-
xílio na gestão emocional da pan-
demia, aliviando o sofrimento ine-
rente ao isolamento social a que 
nos vemos obrigados. Queremos, 
também, prevenir a evolução para 
problemáticas mais graves e sé-
rias.

Após o horário de funciona-
mento desta linha, para qualquer 
situação de emergência devem li-
gar para o 144 ou 112.

A linha de Saúde 24 (808 24 24 
24) disponibiliza também aconse-
lhamento psicológico 24h/dia.

LUTO NACIONAL | HOMENAGEM LUTO NACIONAL | HOMENAGEM 
ÀS VÍTIMAS DA COVID-19ÀS VÍTIMAS DA COVID-19

2020 foi um ano particularmente exigente e difícil. A pan-
demia COVID-19 alterou, por completo, as nossas vidas e 
todos tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, onde 
a precaução e responsabilidade individual passaram a ser 
as palavras de ordem.

No dia 2 de novembro homenageámos as vítimas da 
COVID-19, endereçando a todas as famílias, uma palavra de 
pesar e solidariedade!

É importante reforçarmos a mensagem e o apelo para 
que cumpram as indicações da Direção-Geral de Saúde, 
procurando, assim, travar esta pandemia, com o menor nú-
mero de vítimas possível.

Protejam-se!

PROJETO PROJETO 
“VAMOS SALVAR PORTUGAL”“VAMOS SALVAR PORTUGAL”

A Câmara Municipal de Fafe aderiu ao Projeto “Vamos 
Salvar Portugal” com sete técnicos superiores. Este pro-
jeto tem como finalidade reduzir o número de inquéritos 
epidemiológicos em atraso e, dessa forma, interromper 
rapidamente as cadeias de transmissão de COVID-19 na 
comunidade.

Os técnicos do Município de Fafe agilizaram o con-
tacto telefónico com os casos confirmados de COVID-19, 
imediatamente após o seu diagnóstico, de forma a insti-
tuir as medidas necessárias.
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No dia 11 de março de 2020, a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) classi-
fi cou o coronavírus SARS-CoV-2 como 
uma pandemia. Nestes termos, na reu-
nião de Conselho de Ministros, realizada 
em 12 de março de 2020, foram aprova-
das medidas extraordinárias de resposta 
à pandemia provocada pelo novo corona-
vírus.

Em aditamento às medidas tomadas 
pelo Conselho de Ministros, a Câmara 
Municipal de Fafe implementou medidas 
adicionais de combate e contenção da 
pandemia.

Prevenção e preparação do futuro 
foram as linhas chave que orientaram 
e orientam a ação do Município, em es-
treita colaboração com as autoridades 
de saúde locais, regionais e nacionais. 
Nestes termos, foi preparado um plano 
de ação transversal a várias áreas que 
procurou manter a normalidade possível, 
mediante o novo contexto social e eco-
nómico que atravessamos, adaptado às 
diferentes situações.

Foram implementadas medidas de 
contenção e combate à pandemia co-
vid-19:

• Cancelar todos os eventos, iniciati-
vas culturais e espetáculos públicos pro-
movidos ou apoiados pela Autarquia, por 
tempo indeterminado;

• Aconselhar todas as entidades que 
têm eventos programados a fazer o mes-
mo;

• Promover o encerramento dos Cen-
tros de Convívio para idosos;

• Ativar o Plano Municipal de Contin-
gência COVID-19;

• Estreitar a colaboração com as Au-
toridades de Saúde através da recolha de 
informação e articulação de resposta;

• No âmbito dos Serviços de Atendi-
mento ao Público:

• Desincentivar as deslocações aos 
serviços municipais;

• Promover os agendamentos prévios;
• Privilegiar o recurso aos serviços 

através do contacto telefónico e digital;
• Criar linhas de contacto telefónico 

para os serviços municipais essenciais;
• Articular com as Juntas de Fregue-

sia a disponibilização de respostas aos 
munícipes com o objetivo de evitar a 
deslocação das pessoas aos respetivos 
serviços;

• Suspender o pagamento de parquí-
metros das ruas da cidade;

• Suspender a emissão de faturas de 
resíduos sólidos;

• Encerrar equipamentos municipais, 
por tempo indeterminado:

• Biblioteca Municipal
• Pavilhão Gimnodesportivo
• Piscina Municipal
• Pavilhão Multiusos
• Teatro-Cinema
• Sala Manoel de Oliveira
• Escola de Trânsito
• Arquivo Municipal
• Casa da Cultura
• Museus
• Loja Interactiva de Turismo
• Jardim do Calvário
• Encerrar, balizar e sinalizar os equi-

pamentos geriátricos e infantis e promo-
ver o desincentivo do seu uso;

• Encerrar o Cemitério Municipal e de-
fi nir os procedimentos a adotar nas ceri-
mónias fúnebres;

• Realizar campanhas de sensibiliza-
ção e recomendação à população, atra-
vés das redes sociais, site do Município 
e outdoors, para que cumpram as instru-
ções da Direção-Geral de Saúde;

• Criar uma Subcomissão da Proteção 
Civil para acompanhamento da situação 
municipal, enquanto estrutura responsá-
vel pela recolha e tratamento da informa-
ção relativa ao surto epidémico em curso, 
garantindo uma permanente monitoriza-
ção da situação, em articulação com a 
Autoridade de Saúde;

• Estabelecer a articulação com os 
Agentes de Proteção Civil locais no 
acompanhamento e monitorização da 
situação operacional, avaliando, em cada 
fase do processo, a capacidade de mo-
bilização e intervenção operacional das 
forças e meios municipais;

• Garantir por parte das médias e 
grandes superfícies comerciais, farmá-
cias ou outros serviços a disponibilidade 
e stocks mínimos de bens essenciais ali-
mentares, de higiene, de proteção indivi-
dual e medicamentosa;

• Suspender a realização de queimas 
e queimadas até dia 17 de abril, com os 
períodos excecionais de suspensão da 
proibição entre dia 8 e 11 de abril e entre 
15 e 18 de abril;

• Assegurar a limpeza e higienização 
do espaço público, de acordo com a pro-
posta

efetuada pelo SMPC;
• Reforçar as ações de fi scalização/

sensibilização através da GNR e da Po-
lícia Municipal;

Medidas complementares de apoio à 
população: 

• Efetuar o levantamento e monitori-
zação das situações de risco (pessoas 
isoladas e sem retaguarda familiar, ido-
sos, doentes crónicos considerados de 

risco, etc) através do Serviço Social da 
CMF e em articulação com as Juntas de 
Freguesia, GNR (Patrulhamento Comu-
nitário) e a Cruz Vermelha Portuguesa 
(CPV) de Fafe;

• Apoiar as situações de risco atra-
vés dos Serviços Sociais da CMF com a 
colaboração das Juntas de Freguesia, da 
Polícia Municipal, da CVP e Associações/
Grupos locais;

• Adquirir material profi lático (batas, 
toucas, bataclavas, cobre botas, cobre 
sapatos, luvas, fatos, máscaras FFP2, 
óculos e álcool gel), para fazer face às 
necessidades dos serviços do município, 
bem como para apoiar os Profi ssionais 
de Saúde, os Agentes de Proteção Civil e 
os serviços de apoio social do Concelho;

• Compilar informação referente a 
serviços essenciais (alojamentos, vo-
luntários para apoio social, entre outros 
dados) em base SIG, de forma gerir a in-
formação internamente e ser possível di-
vulgar informação importante à popula-
ção através do nosso site e redes sociais;

• Colaborar com os Agrupamentos 
de Escolas do concelho na prestação de 
serviços de refeições às crianças sina-
lizadas pelas Escolas, Serviços de Ação 
Social, Equipas de Rendimento Social de 
Inserção e Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens em risco;

• Distribuição de 220 tablets aos alu-
nos que não possuíam qualquer tipo de 
equipamento e assegurar o acesso à in-
ternet;

• Articular com as Freguesias e União 
de Freguesias a identifi cação de pessoas 
ou grupos mais vulneráveis;

• Articular com as Freguesias e União 
de Freguesias o apoio necessário a efe-
tuar às populações, nomeadamente: 
compras de bens alimentares, compra de 
medicamentos, transportes inadiáveis, 
refeições, etc;

• Articular com as Juntas/Uniões de 
Freguesia a disponibilização de infraes-
truturas da freguesia (sedes da junta, 
casas do povo, sedes de associações, 
pavilhões, etc) para apoio à população e 
outras necessidades e a disponibilização 
de veículos de transporte de pessoas em 
caso de necessidade;

• Articular com a Delegação de Fafe 
da Cruz Vermelha Portuguesa o apoio 
sanitário e disponibilização de veículos 
de transporte de pessoas em caso de ne-
cessidade;

• Ativar o programa Vizinho Solidário: 
programa onde o/a vizinho/a está aten-
to às rotinas dos idosos e alerta as en-
tidades parceiros (freguesias, município, 

COVID 19 : MEDIDAS TOMADAS PELO MUNICÍPIO NO COMBATE À PANDEMIACOVID 19 : MEDIDAS TOMADAS PELO MUNICÍPIO NO COMBATE À PANDEMIA
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GNR) se houver quebra destas rotinas;
• Assegurar o pleno funcionamentos 

de todos os Programas de Apoio Social 
do Município de Fafe destacando: Apoio 
à Renda, Emergência Social, Bolsas de 
Estudo, Apoio ao Medicamento, Apoio 
aos Transportes;

• Através dos nossos Programas So-
ciais existentes, sinalizar e acompanhar 
os mais vulneráveis como famílias mo-
noparentais, doentes oncológicos, bene-
fi ciários de RSI;

• Suspender a cobrança das rendas 
das habitações sociais propriedades do 
Município de Fafe, durante este período 
de suspensão de atividades económicas 
não essenciais;

• Proceder à criação de uma linha de 
apoio psicológico aos Fafenses;

• Reforçar a capacidade de resposta 
do Banco Alimentar no concelho de Fafe;

• Apoiar as IPSS na preparação e im-
plementação do Plano de Contingência 
no âmbito desta pandemia;

• Distribuir equipamentos EPI a todas 
as IPSS do concelho;

• Apoiar a criação autónoma de um 
Centro de Atendimento a Doenças Res-
piratórias Agudas;

• Reforçar os assistentes Operacio-
nais das USF do Centro de Saúde de 
Fafe;

• Realizar testes Covid-19 a todos os 
funcionários e utentes das estruturas 
residenciais do concelho, como Lares, 
Cercifaf e Bombeiros;

• Criar e preparar a Zona de Concen-
tração e Apoio à População (ZCAP) no 
Pavilhão Multiusos com 100 camas de 
campanha + 22 colchões hospitalares 
(22 camas a ceder pelos BVF) para pos-
terior ativação.

Medidas de Apoio à Atividade Eco-
nómica:

1ª Fase:
I – Fornecimento de água
1.1. Isenção de 100% da tarifa fi xa 

para as atividades empresariais que, 
comprovadamente, e por força da decla-
ração do estado de emergência, tiveram 
que encerrar a sua atividade.

1.2. Redução de 50% da tarifa fi xa, 
para as atividades empresariais que, 
comprovadamente, e por for força da 
declaração do estado de emergência, vi-
ram o seu volume de negócios reduzido 
em 40% face ao mês anterior ou ao pe-
ríodo homólogo do ano anterior.

II – Águas residuais
2.1. Isenção de 100% da tarifa fi xa, 

para as atividades empresariais que, 
comprovadamente, e por força da decla-
ração do estado de emergência, tiveram 
que encerrar a sua atividade.

2.2. Redução de 50% da tarifa fi xa, 
para as atividades empresariais que, 
comprovadamente, e por for força da 
declaração do estado de emergência, vi-
ram o seu volume de negócios reduzido 
em 40% face ao mês anterior ou ao pe-
ríodo homólogo do ano anterior.

III – Resíduos sólidos urbanos
3.1. Isenção de 100% da tarifa de 

disponibilidade, para as atividades em-
presariais que, comprovadamente, e por 
força da declaração do estado de emer-
gência, tiveram que encerrar a sua ati-
vidade.

3.2. Redução de 50% da tarifa de 
disponibilidade, para as atividades em-
presariais que, comprovadamente, e por 
força da declaração do estado de emer-
gência, viram o seu volume de negócios 
reduzido a 40% face ao mês anterior ou 
no período homólogo do ano anterior.

IV – Rendas
Face ao disposto no artigo 11o da Lei 

no 4-C/2020, dia 6 de abril, que estabe-
lece um regime excecional para imóveis 
arrendados ou cedidos sob outra forma 
contratual:

4.1. Isenção do pagamento de renda 
aos arrendatários que comprovem ter 
deixado de auferir quaisquer rendimen-
tos.

4.2. Redução em 50% da renda aos 
arrendatários que comprovem ter uma 
quebra de rendimentos superior a 20% 
face aos rendimentos do mês anterior 
ou do período homólogo do ano anterior, 
quando dessa redução resulte uma taxa 
de esforço superior a 35% relativamente 
à renda.

V – Publicidade
5.1. Isenção do pagamento da pu-

blicidade nos estabelecimentos comer-
ciais e/ou industriais no ano de 2020.

As isenções ou reduções supra refe-
ridas nas Medidas 1, 2, e 3 produziram 
os seus efeitos a partir de 13 de março 
de 2020 e a Medida 4 produziu efeitos 
a partir do dia 1 de março, as quais se 
mantêm em vigor enquanto houver me-
didas restritivas impostas pelo Governo 
no âmbito da pandemia da doença CO-
VID -19.

- Criação, em conjuntamente com a 
Associação Empresarial de Fafe, Cabe-
ceiras de Basto e Celorico de Basto, de 
um Observatório para acompanhamento 
das empresas, das suas necessidades, 
preocupações e expectativas.

2ª Fase:
• Prolongar, até 31 de maio do ano de 

2020, todas as medidas de apoio apro-
vadas em 16 de abril de 2020 (1ª Fase);

• Relativamente às Medidas no 1, 2 e 
3 já aprovadas, manter até fi nal do ano 
de 2020 a

redução em 50% das tarifas fi xas da 
água, águas residuais e tarifa de dispo-
nibilidade de resíduos sólidos urbanos, 
nos casos em que o volume de negócios 
seja inferior a 40%, face ao período ho-
mólogo do ano anterior;

• No que diz respeito à Medida no 4 
já aprovada, manter até ao fi nal do ano 
de 2020 a redução de 50% aos arrenda-
tários que comprovem ter uma quebra 
de rendimentos superiores a 20% face 
aos rendimentos do período homólogo 
do ano anterior, quando dessa redução 
resulte uma taxa de esforço superior a 
35% relativamente à renda.

Em resultado do acompanhamento 
das empresas por parte do Observatório 
criado conjuntamente com a Associa-
ção Empresarial de Fafe, Cabeceiras de 
Basto e Celorico de Basto:

• Isenção de pagamento de taxa de 
ocupação do espaço público pelas es-
planadas até ao fi nal do ano em curso, 
possibilitando, nos casos em que tal 
seja possível, o alargamento e aumen-
to da área da esplanada, mantendo-se 
a obrigatoriedade de apresentação do 
pedido para instalação e aumento da 
área da esplanada nos serviços munici-
pais para prévia apreciação e avaliação, 
para que seja assegurada a manutenção 
dos necessários espaços de circulação 
pedonal, ciclável e automóvel em segu-
rança. Tais pedidos benefi ciarão, igual-
mente, de isenção da taxa de apreciação 
prevista na respetiva Tabela de Taxas 
em vigor no Município.

Feira Semanal:
• Isenção de pagamento de taxa para 

ocupação de terrado na Feira Semanal, 
nos meses de março a julho;

• Redução de 50 % do valor das taxas 
relativas à feira semanal, desde Agosto a 
Dezembro de 2020.



BOLE TIM MUNICIPAL | FAFE8

INVESTIMENTO MUNICIPAL

A Câmara está a desenvolver um 
enorme projeto social pensado nas 
pessoas. Um projeto transversal que 
abrange a parte física da obra bem 
como o acompanhamento efetuado 
à população residente. Este projeto 
está inserido no processo da Reabi-
litação do Bairro da Cumieira, cujas 
obras tiveram início em fevereiro de 
2019.

Uma obra de requalificação in-
terna e externa de 11 blocos habita-
cionais, que consiste na melhoria de 
condições das habitações existen-
tes no Bairro da Cumieira (uma obra 

aguardada pelos habitantes desde há 
muito tempo), bem como nos arran-
jos exteriores que vão dar a dignida-
de que aquele espaço habitacional 
merece. Estão a ser efetuadas obras 
de eficiência energética com a subs-
tituição de telhados, a colocação de 
isolamento térmico e acústico e no-
vas caixilharias. Uma intervenção que 
abrange um total de 245 habitações.

Nas 195 habitações proprieda-
de do Município estão também a ser 
realizadas intervenções de requalifi-
cação profundas: de pintura, substi-
tuições de pisos, madeiras e portas, 

novas casas de banho, cozinhas e 
substituição das canalizações.

A Câmara Municipal acompanha 
também todo o processo de realoca-
ção das famílias para as habitações 
provisórias, pelo período da realiza-
ção das obras, assumindo a logísti-
ca, nomeadamente, o transporte dos 
bens para as habitações provisórias 
e o regresso das famílias à morada 
definitiva, bem como todo o acompa-
nhamento burocrático que isso impli-
ca.

INVESTIMENTO DE 9 MILHÕES NA REABILITAÇÃO INVESTIMENTO DE 9 MILHÕES NA REABILITAÇÃO 
DO BAIRRO DA CUMIEIRADO BAIRRO DA CUMIEIRA

“Promover o direito à habitação condigna ajuda na erradicação da pobreza. Nenhuma sociedade cresce sem “Promover o direito à habitação condigna ajuda na erradicação da pobreza. Nenhuma sociedade cresce sem 
um nível de coesão territorial e social forte e sustentado. Ao requalifi carmos este Bairro da Cumieira, estamos a um nível de coesão territorial e social forte e sustentado. Ao requalifi carmos este Bairro da Cumieira, estamos a 
contribuir para um desenvolvimento harmonioso da nossa cidade, a todos os níveis.” contribuir para um desenvolvimento harmonioso da nossa cidade, a todos os níveis.” 
Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe

Durante o ano de 2020 , a Câmara Municipal de Fafe executou um conjunto de obras e projetos em todo o concelho com o 
objetivo de criar mais condições e melhores infraestruturas para toda a população.

A decisão deste volume de investimento nesta fase especial que o mundo está a viver por força da pandemia do COVID-19 
tem também o objetivo de estimular a economia e as empresas, através da manutenção de postos de trabalho e, dessa forma, 
ajudar a conservar os rendimentos das famílias.

O Município mantém, desta forma, o investimento na realização de obras de regeneração urbana, na requalifi cação de 
equipamentos municipais e na rede viária. Entre outras, destacam-se as obras de requalifi cação do Bairro da Cumieira e a 
reabilitação de todo o espaço público que envolve toda essa zona, a requalifi cação do Pavilhão Municipal, a construção dos 
Campos de Ténis.

No âmbito do investimento na rede viária, destacam-se as obras de requalifi cação na zona urbana, a execução de obras de 
pavimentação, de sinalização horizontal e de instalação de guardas metálicas nas vias do concelho.
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Iniciarão em breve, os trabalhos dos 
arranjos exteriores do Bairro da Cumieira 
em Fafe. Um projeto que representa um 
valor superior a um milhão de euros, pre-
tende responder à carência de ligações 
na envolvente do Bairro da Cumieira e 
defi nir novos espaços de estadia e lazer, 
com novos caminhos pedonais e novas 
zonas pavimentadas, bem como a cria-
ção de dois novos eixos rodoviários, um 
espaço de lazer e desporto e novas zonas 
pavimentadas.

REABILITAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DO BAIRRO DA CUMIEIRAREABILITAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DO BAIRRO DA CUMIEIRA

INVESTIMENTO MUNICIPAL

Paralelamente a esta reabilitação 
dos espaços e infraestruturas do Bair-
ro da Cumieira, estão também a ser de-
senvolvidos três grandes projetos so-
ciais que têm como objetivo principal 
o desenvolvimento de um trabalho de 
inclusão social e a igualdade de opor-
tunidades. O “Projeto EI! - Educação 
para a inclusão”, o “Projeto Trilhos In-
terculturais” e o projeto GPS4G acom-
panham a população residente.

Estes projetos têm como objetivo a 

integração da comunidade em geral e 
da comunidade cigana mais especifi -
camente, com base numa ação multidi-
mensional e interinstitucional, assente 
em estratégias e ações promotoras 
da interculturalidade e na participa-
ção cívica, geradora de uma igualdade 
de oportunidades e coesão social no 
território, bem como a inclusão social 
de crianças e jovens provenientes de 
contextos socioeconómicos mais vul-
neráveis, tendo em vista a igualdade de 

oportunidades e o reforço da coesão 
social.

O GPS4G tem como objetivo a cria-
ção de uma Associação de Moradores, 
representativa dos interesses da po-
pulação aí residente, que desenvolverá 
atividade numa dupla vertente: por um 
lado fará a interlocução junto de outras 
entidades para a promoção da qualida-
de de vida no bairro e, por outro lado, 
fará a dinamização de eventos de cará-
ter cultural, social e desportivo.

“Consideramos que a Reabilitação do Bairro da Cumieira é o maior investimento de sempre na inclusão e na “Consideramos que a Reabilitação do Bairro da Cumieira é o maior investimento de sempre na inclusão e na 
integração feito em Fafe e vai permitir dotar aquele espaço de mais e melhores condições de vida para as integração feito em Fafe e vai permitir dotar aquele espaço de mais e melhores condições de vida para as 
pessoas que lá residem e as que futuramente lá irão residir.” pessoas que lá residem e as que futuramente lá irão residir.” 
Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe

ACOMPANHAMENTO SOCIAL NO BAIRRO DA CUMIEIRAACOMPANHAMENTO SOCIAL NO BAIRRO DA CUMIEIRA

SENSIBILIZAÇÃO SENSIBILIZAÇÃO 
PARA O USOPARA O USO

DE MÁSCARADE MÁSCARA

Planta de intervenção – Arranjos exteriores do Bairro da Cumieira

pavimentadas.
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O Município de Fafe executou a 
obra de requalificação na Rua Raul 
Brandão, Travessa Raul Brandão, Pra-
ceta Prof. Laurentino Monteiro e Rua 
João Crisóstomo (desde o cemitério 
Municipal até à Igreja Matriz). O ob-
jetivo desta empreitada é garantir 
melhores condições de mobilidade no 
espaço urbano.

Com um investimento na ordem 
dos 672 mil euros, esta obra preten-
de dotar aquele espaço com melho-
res condições para a circulação entre 
múltiplos utilizadores (circulação pe-
donal e de veículos), promovendo uma 
mobilidade urbana mais harmoniosa e 
eficiente.

A empreitada foi dividida em qua-
tro fases, de modo a minorar os incon-
venientes para moradores e automo-
bilistas.

O projeto previu a reorganização 
das principais morfologias do espa-
ço urbano, como a caracterização 
formal dos perfis dos arruamentos e 
passeios com pequenos logradouros, 
a definição dos materiais de revesti-
mento e pavimentação, caracteriza-
ção das zonas arborizadas, redefini-
ção da localização dos sistemas de 
iluminação pública, o mobiliário urba-
no, a sinalética rodoviária e informati-
va e o estudo do sistema de armaze-
namento de lixo.

O investimento desta empreitada 
de requalificação da Rua Raul Bran-
dão, Travessa Raul Brandão, Praceta 
Prof. Laurentino Monteiro e Rua João 
Crisóstomo foi comparticipado por 
fundos comunitários no âmbito do 
Plano de Ação de Mobilidade Urbana 
Sustentável (PAMUS) e dos Planos de 
Ação de Regeneraçaõ Urbana (PARU), 
ambos do Programa 2020. 

O valor total do investimento foi de 
671 892,09€, dos quais 512.118,31€ 
corresponde a incentivos comunitá-
rios, com uma taxa de comparticipa-
ção de 85%.

REQUALIFICAÇÃO DA RUA RAUL BRANDÃO, TRAVESSA RAUL BRANDÃO, REQUALIFICAÇÃO DA RUA RAUL BRANDÃO, TRAVESSA RAUL BRANDÃO, 
PRACETA PROF. LAURENTINO  MONTEIRO  E RUA JOÃO CRISÓSTOMOPRACETA PROF. LAURENTINO  MONTEIRO  E RUA JOÃO CRISÓSTOMO

INVESTMENTOINVESTMENTO
 SUPERIOR A   SUPERIOR A  

670 MIL EUROS670 MIL EUROS

INVESTIMENTO MUNICIPAL
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BENEFICIAÇÃO E RETIFICAÇÃO DA RUA NOVA EM PARDELHASBENEFICIAÇÃO E RETIFICAÇÃO DA RUA NOVA EM PARDELHAS

CÂMARA DE FAFE REQUALIFICA  RUA CÓNEGO VALDEMAR GONÇALVES, EM CÂMARA DE FAFE REQUALIFICA  RUA CÓNEGO VALDEMAR GONÇALVES, EM 
ARÕES STA CRISTINAARÕES STA CRISTINA

O Município de Fafe está a executar 
um arranjo urbanístico na Rua Cónego 
Valdemar Gonçalves, junto à Igreja, na 
freguesia de Arões Santa Cristina.

Com um investimento na ordem dos 
253 mil euros, esta obra vai permitir uma 
melhoria na circulação daquele espaço, 
tanto para peões como para a circulação 

e estacionamento automóvel.
O objetivo principal desta interven-

ção passa por reorganizar o espaço en-
volvente à Igreja e os respetivos acessos.

O Município de Fafe concluiu os tra-
balhos de benefi ciação e retifi cação da 
Rua Nova em Pardelhas. A obra, com 
um investimento na ordem dos 312 mil 
euros, permitiu o alargamento da via, a 
criação de passeios ou bermas, a pa-

vimentação e o reforço de sinalização. 
Foram ainda introduzidos coletores para 
a drenagem de águas pluviais e para a 
drenagem de águas residuais domésti-
cas.

Esta obra procurou suprimir algumas 

falhas ao nível do traçado, pavimento, 
drenagem e sinalização. Constitui uma 
intervenção de grande importância para 
a freguesia, uma vez que melhora a mo-
bilidade urbana daquela área, reflectin-
do-se no quotidiano da população.

INVESTIMENTO MUNICIPAL
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O Município de Fafe mantém aposta 
na segurança rodoviária nas freguesias 
do concelho. Assim, procedeu à instala-
ção de guardas metálicas de segurança 
rodoviária (rails de proteção) em várias 
freguesias do concelho. A par desta in-
tervenção foi também executada a sina-
lização horizontal (pinturas rodoviárias), 

em mais de 31 vias municipais.
Estas intervenções estão inseridas 

no plano de investimentos na rede viária 
de todo o concelho que o Município de 
Fafe projetou para o ano 2020.

As intervenções, que envolvem um 
investimento total de mais de 82 mil 
euros e têm como objetivo reduzir a 

sinistralidade e aumentar a segurança 
rodoviária.

Este tem sido um trabalho conjunto, 
realizado em articulação com as Juntas 
de Freguesia, que nos sinalizam as vias 
consideradas de risco para, posterior-
mente, a Câmara proceder à execução 
dos trabalhos.

INSTALAÇÃO DE RAILS DE PROTEÇÃO E PINTURA RODOVIÁRIA EM VÁRIAS VIASINSTALAÇÃO DE RAILS DE PROTEÇÃO E PINTURA RODOVIÁRIA EM VÁRIAS VIAS

MUNICÍPIO DE FAFE MANTÉM INVESTIMENTO EM ARRUAMENTOS E VIASMUNICÍPIO DE FAFE MANTÉM INVESTIMENTO EM ARRUAMENTOS E VIAS

A Câmara Municipal mantém o in-
vestimento na melhoria das acessibili-
dades, com o reforço de pavimento em 
arruamentos e vias do concelho.

A empreitada, que já iniciou,  conn-
templa intervenções em diversas vias, 
nomeadamente,  na Avenida 25 de 
Abril, em Arões Stª Cristina, na Rua 
de Calvelinhos, em Golães, na Rua de 
Pardelhas e Rua Guerra Junqueiro, 
no Bairro do Emigrante Pardelhas, na 
Rua 9 de Dezembro e Rua das Freiras 
e Travessa de S. Jorge, em Fafe, na 
Urbanização do Cachão, na Urbaniza-
ção das Cantoneiras e na Rua Profes-
sor José Mário Oliveira (Serrinha), em 
Quinchães.

A execução destas obras corres-
ponde a um investimento superior a 
270 000€.

“A instalação de rails, o reforço da sinalização, assim como as diversas intervenções de benefi ciação, pavimentação “A instalação de rails, o reforço da sinalização, assim como as diversas intervenções de benefi ciação, pavimentação 
e manutenção das vias, fazem parte de um trabalho contínuo que temos desenvolvido para a melhoria da qualidade e manutenção das vias, fazem parte de um trabalho contínuo que temos desenvolvido para a melhoria da qualidade 
e segurança das estradas municipais.” e segurança das estradas municipais.” 
Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe

INVESTIMENTO MUNICIPAL
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RETIFICAÇÃO DO ENTRONCAMENTO DA RUA DAS SENRAS RETIFICAÇÃO DO ENTRONCAMENTO DA RUA DAS SENRAS 
COM A CRUZ DO MARMOIRAL EM REVELHECOM A CRUZ DO MARMOIRAL EM REVELHE

A Câmara Municipal efetuou obras 
de retificação do entroncamento da 
Rua das Senras com a Cruz de Mar-
moiral, em Revelhe. Uma intervenção, 
na ordem dos 73 mil euros, que teve 
por objetivo corrigir a configuração 
do entroncamento, simplificar a de-
finição dos trajetos a realizar pelos 
veículos e, dessa forma, melhorar as 
condições de segurança rodoviária 
naquele local.

Conforme estava previsto no Plano 
de Atividades da Câmara Municipal para 
o ano de 2020, foi realizada uma profun-
da intervenção de recuperação e res-
tauro das estruturas do Castro de Santo 
Ovídio, o mais conhecido sítio arqueoló-
gico do município.

Nesta primeira fase, foi efetuada a 
recuperação e consolidação dos seus 
muros de suporte e estruturas habita-
cionais, a necessitarem de intervenção 
urgente.

Na segunda fase está prevista a me-

lhoria das acessibilidades, interpretação 
do sítio arqueológico e posterior valori-
zação cultural e turística do Castro de 
Santo Ovídio.

O Castro de Santo Ovídio, povoado 
fortifi cado característico do noroeste 
peninsular, terá sido fundado e ocupado 
num período cronológico compreendido 
entre o séc. VI a.C. e os fi nais do séc. II 
d.C.Foi alvo de trabalhos de escavação e 
restauro na década de 80 do séc. passa-
do, carecendo hoje de diversos trabalhos 
agora iniciados pelo município.

REFORÇO DO PAVIMENTO NA URBANIZAÇÃO DE S. GEMIL REFORÇO DO PAVIMENTO NA URBANIZAÇÃO DE S. GEMIL 
A Câmara Municipal de Fafe exe-

cutou obras de beneficiação de pavi-
mentos nos arruamentos e melhoria 
da rede de drenagem de águas plu-
viais na Urbanização de S. Gemil. 
Esta intervenção, que contou com 
um investimento que ultrapassa 
os 57 mil euros, teve como objetivo 
criar melhores condições de circu-
lação rodoviária e promover a segu-
rança das pessoas.

O Município de Fafe continua, as-
sim, a investir na beneficiação das 
vias e dos espaços públicos, pro-
movendo, desta forma a segurança 
e a qualidade de vida da população 
fafense.

MELHORESMELHORES
ACESSOSACESSOS

MUNICÍPIO RECUPEROU CASTRO DE SANTO OVÍDIO MUNICÍPIO RECUPEROU CASTRO DE SANTO OVÍDIO 

INVESTIMENTO MUNICIPAL
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CONSTRUÇÃO DE DOIS NOVOS CAMPOS DE TÉNIS NO PARQUE DA CIDADECONSTRUÇÃO DE DOIS NOVOS CAMPOS DE TÉNIS NO PARQUE DA CIDADE
A Câmara Municipal de Fafe deu 

início à construção de dois novos 
campos de ténis no Parque da Cidade.

Este investimento surge no se-
guimento das políticas de apoio que 
o Município tem realizado na área do 

desporto tendo em conta a importân-
cia que a prática desportiva assume 
atualmente na vida das pessoas. A 
construção destes dois novos Cam-
pos de Ténis no Parque da Cidade, 
cujo valor de investimento é de 135 mil 

euros, servirá também para proporcio-
nar uma diversifi cação da oferta e da 
prática de diferentes modalidades. A 
localização dos novos campos decor-
re do plano de pormenor do Parque da 
Cidade.

CÂMARA REQUALIFICA  CÂMARA REQUALIFICA  
PAVILHÃO MUNICIPALPAVILHÃO MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Fafe está 
a executar obras de requalificação e 
ampliação do Pavilhão Municipal de 
Fafe, que têm como objetivo moder-
nizar o edifício, adaptando-os às ne-
cessidades atuais da sua utilização.

Recorrendo à utilização de mate-
riais e sistemas construtivos especí-

ficos pretende-se com esta interven-
ção aumentar a eficiência energética, 
reduzir a manutenção, bem como de 
aumentar a resistência do espaço.

O pavilhão foi construído em 1982 
e ao longo dos vários anos de utili-
zação foi-se degradando e tornou-se 
desadequado às funções a que esta-
va sujeito. A realização destas obras 
vai eliminar, assim, um conjunto de 
patologias e deficiências e moderni-
zar este equipamento.

Este investimento superior a 600 
mil euros, foi objeto de financiamento 
no âmbito do Contrato Programa "Be-
neficiação de Equipamentos Munici-
pais", com um apoio de 150 mil euros.

BENEFICIAÇÃO DA BENEFICIAÇÃO DA 
PISCINA MUNICIPALPISCINA MUNICIPAL

A Câmara de Fafe efetuou obras de benefi ciação 
da Piscina Municipal, aproveitando a quebra na uti-
lização decorrente da pandemia COVID-19. A inter-
venção visou uma melhoria das infraestruturas, po-
tenciando as condições, com a impermeabilização 
do tanque.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO 
DE 135 MIL DE 135 MIL 

EUROSEUROS

INVESTIMENTO INVESTIMENTO 
DE 600 MIL DE 600 MIL 

EUROSEUROS

INVESTIMENTO MUNICIPAL
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REABILITAÇÃO DE  EQUIPAMENTOS MUNICIPAISREABILITAÇÃO DE  EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
A Câmara Municipal de Fafe  reali-

zou intervenções nos edifícios da Bi-
blioteca e da Polícia Municipal com o 

objetivo de otimizar os espaços, me-
lhorar as condições de trabalho dos 
funcionários municipais, bem como 

criar melhores condições de utiliza-
ção para os munícipes que recorrerm 
a esses serviços.

CÂMARA DE FAFE SUBSTITUI COBERTURAS DE FIBROCIMENTO NAS ESCOLASCÂMARA DE FAFE SUBSTITUI COBERTURAS DE FIBROCIMENTO NAS ESCOLAS
A Câmara Municipal de Fafe deu 

início ao processo de substituição das 
coberturas de fi brocimento em edifícios 
escolares do concelho, nomeadamente 
nas Escolas Básicas de Silvares S. Mar-
tinho, Montelongo, Padre Joaquim Flo-
res e Professor Carlos Teixeira.

No total são seis edifícios onde se-
rão efetuadas as substituições das co-
berturas de fi brocimento. O processo 
relativo aos dois edifícios da EB de Pa-

ços e de Golães, encontra-se em fase 
de concurso.

Com um valor total superior a 300 
mil euros, estas obras resultam do in-
vestimento que a Câmara Municipal 
de Fafe tem feito na área da educação, 
bem como do trabalho de diagnóstico e 
identifi cação das escolas passíveis de 
intervenção para a retirada de placas 
de fi brocimento com amianto. Esta é 
uma obra fi nanciada a 100%.

CÂMARA DE FAFE REQUALIFICA CENTRAL DE CAMIONAGEMCÂMARA DE FAFE REQUALIFICA CENTRAL DE CAMIONAGEM
Terminaram as obras de requa-

lifi cação do Centro Coordenador de 
Transportes, um investimento que ul-
trapassa os 350 mil euros. Esta requa-
lifi cação tem como objetivo melhorar 
as condições de utilização e acessi-
bilidade  para os utilizadores daquele 
espaço.

A necessidade premente da requa-
lifi cação deste equipamento, construí-
do em 1994, surge da sua degradação 
progressiva, e de se encontrar desa-
justado às exigências atuais.

O facto deste equipamento estar 
próximo da Praça das Comunidades, 
onde se realiza a feira semanal, da 

zona das escolas e do centro urbano 
da cidade, torna-o um dos locais mais 
utilizados como entrada e saída da ci-
dade.

Com esta requalifi cação pretende-
mos tornar o Centro Coordenador de 
Transportes mais atrativo, acolhedor 
e com mais e melhores condições de 
mobilidade. As suas novas valências  
irão também também reforçar a sua 
funcionalidade. Esta é uma obra fun-
damental e já há muito aguardada pela 
população que utiliza aquele espaço 
bem como todos os que lá trabalham 
diariamente.

Esta empreitada de Remodelação 

do Centro Coordenador de Transportes 
pretende dotar esse espaço de melho-
res condições e potenciar a sua inter-
modalidade, tendo em vista a redução 
progressiva do peso do automóvel no 
município e, por outro lado, um aumen-
to do uso dos modos ambientalmente 
mais sustentáveis, nomeadamente da 
utilização do Transporte Público.

O investimento total de 370.254,78 
euros foi comparticipado em 85% por 
fundos comunitários no âmbito do 
Plano de Ação de Mobilidade Urba-
na Sustentável (PAMUS), do Portugal 
2020.

INVESTIMENTO MUNICIPAL
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Depois de uma vistoria conjunta, 
realizada pelas entidades compe-
tentes (Infraestruturas de Portu-
gal, IMT e ANSR), o Nó de Arões /  
Golães abriu à circulação.

Reclamada há mais de 10 anos, 
esta foi uma obra promovida pelo 
Município de Fafe, cujo investi-
mento superou os 2 milhões de 
euros. Tem como finalidade a li-

gação direta da Zona Industrial de 
Arões/Golães à Via Rápida (atual 
estrada Nacional 206), represen-
tando uma melhoria nos acessos 
àquela zona.

NÓ DE ARÕES / GOLÃES ABERTO À CIRCULAÇÃONÓ DE ARÕES / GOLÃES ABERTO À CIRCULAÇÃO

MAIS DE MEIO MILHÃO DE EUROS INVESTIDOSMAIS DE MEIO MILHÃO DE EUROS INVESTIDOS
 NOS ARRUAMENTOS DO RETIRO NOS ARRUAMENTOS DO RETIRO

A Câmara Municipal de Fafe ini-
ciou as obras de requalificação ur-
bana nos arruamentos da Rua do 
Calças, Trav. 1 do Calças, Trav. Do 
Calças, Trav. Da Fraternidade, Rua da 
Liberdade, Rua da Paz, Rua da Igual-
dade, Praceta da Paz e Trav. da Paz, 
com a finalidade de reorganizar o es-
paço coletivo, reforçar a unidade com 
os restantes espaços existentes e eli-
minar as barreiras arquitetónicas.

Esta requalificação surge pela 
necessidade de recuperar o espaço 
comum, convertendo-o em espaço 
essencialmente de circulação e de 
participação, inclusivo, dando um 
contributo para a socialização como 
lugar de encontro da população lo-
cal, invertendo a tendência atual pela 
constante degradação.

Com esta intervenção pretende-
-se concretizar as opções políticas 
assumidas e continuar o esforço de 
investimento e desenvolvimento do 
nosso concelho, procurando conso-
lidar o objetivo de dar mais e melho-
res condições de vida e modernida-
de a todos os Fafenses.

Tendo em consideração que as 
pessoas e o seu bem estar são uma 
preocupação constante que temos 
no trabalho realizado pela Câmara 
e atendendo à atual conjuntura que 
vivemos por força da pandemia, a 
realização destas obras e conse-
quente manutenção do investimen-
to são também uma forma de im-
pulsionar e dinamizar a economia 
através da manutenção de empre-
gos.

INVESTIMENTO MUNICIPAL
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MUNICÍPIO INVESTE EM INFRAESTRUTURAS ESCOLARESMUNICÍPIO INVESTE EM INFRAESTRUTURAS ESCOLARES
Foram efetuadas obras de requa-

lifi cação em 10 Parques Infantis nos 
Edifícios Escolares do concelho, no-
meadamente em Silvares, Passos, 

Medelo, Montelongo, Moreira de Rei, 
Quinchães, Centro Escolar de Revelhe 
e JI de Golães, Seidões e Travassós.

Esta requalifi cação consistiu na 

instalação de equipamentos novos em 
todos os parques e na renovação do 
piso amortecedor em oito parques.

CÂMARA LEVA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CÂMARA LEVA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
À CHEDA, EM QUEIMADELAÀ CHEDA, EM QUEIMADELA

A Câmara Municipal de Fafe está a 
executar a rede de abastecimento de 
água para abastecer o lugar da Cheda, 
em Queimadela. Este é um investimento 
que ronda os 230 mil euros.

Este projeto de execução da rede de 
abastecimento de água prevê a instala-
ção de aproximadamente 4 km de ex-
tensão em condutas, que possibilitarão 
o abastecimento de água potável a 22 
fogos existentes, resolvendo o problema 
da falta de abastecimento de água na-

quele lugar.
No âmbito desta empreitada, está 

ainda prevista a pavimentação de algu-
mas ruas do lugar da Cheda, que atual-
mente se encontram em terra ou com o 
pavimento muito degradado.

As redes de distribuição de água têm 
um papel determinante na qualidade 
de vida moderna e no desenvolvimento 
das sociedades daí que, a concretização 
desta obra, com um grau de difi culdade 
enorme, vai solucionar um problema de 

abastecimento de água existente na-
quele lugar, reclamado há muitos anos, e 
garantir o fornecimento de água potável.

Esta é mais uma obra que vai me-
lhorar a vida das pessoas e que reflete 
o trabalho e empenho da Câmara na es-
posta aos desafi os com que se tem de-
parado. A concretização destes projetos 
representam também uma valorização 
do nosso concelho, funcionando como 
fator de atratividade a novos residentes 
e como alavanca da economia local.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO 
DE 114 MIL DE 114 MIL 

EUROSEUROS

INVESTIMENTO MUNICIPAL
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CELEBRADOS PROTOCOLOS PARA OBRAS COM TODAS AS FREGUESIASCELEBRADOS PROTOCOLOS PARA OBRAS COM TODAS AS FREGUESIAS
Mantendo as políticas de descentrali-

zação, a Câmara Municipal de Fafe voltou 
a colocar os recursos fi nanceiros à dispo-
sição das Juntas de Freguesia, através da 
assinatura de contratos interadministra-
tivos, no valor global anual de 2 milhões 
de euros, para que estas possam concre-
tizar os projetos que nas suas freguesias 
mais falta façam.

Considerando a relação de proximi-

dade que confere às Juntas de Freguesia 
uma posição privilegiada no desenvol-
vimento das competências delegadas, 
é muito importante  dotá-las de meios 
fi nanceiros para fazer face às compe-
tências e garantir uma efi caz política de 
proximidade com todos os munícipes. 
Desta forma, as juntas de freguesia po-
dem realizar obras estruturais e relevan-
tes para a freguesia como a melhoria das 

vias através de obras de requalifi cação, 
benefi ciação e pavimentações, a realiza-
ção de obras de reparação e melhoria de 
estruturas e edifícios públicos bem como 
a benefi ciação e construção de zonas pe-
donais.

Desde 2014, o Município de Fafe 
transferiu um total de 16 milhões de eu-
ros para as Juntas de Freguesia, para a 
execução de obras em todo o concelho.

Ardegão, Arnozela e Seidões

Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído Agrela e Serafão Antime e Silvares S.Clemente

Arões S.Romão Arões Sta. Cristina

Armil Cepães e Fareja Estorãos

Fafe Fornelos Freitas e Vila Cova

INVESTIMENTO MUNICIPAL
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“A assinatura destes protocolos é a concretização de um “A assinatura destes protocolos é a concretização de um 
dos nossos objetivos: dos nossos objetivos: 
promover o desenvolvimento harmonioso do concelho e promover o desenvolvimento harmonioso do concelho e 
garantir qualidade de vida à população.” garantir qualidade de vida à população.” 

Presidente do Município, Raul Cunha

Silvares S.Martinho Travassós

Vinhós

S.Gens

Medelo Moreira do Rei e Várzea CovaGolães

Revelhe Ribeiros

Monte e Queimadela Quinchães

Regadas

Paços

INVESTIMENTO MUNICIPAL
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O Município de Fafe estabeleceu como prioridade as pessoas e o desenvolvimento de políticas que proporcionam aos 
Fafenses mais e melhor qualidade de vida, autonomia e a promoção de uma cidadania ativa. Nestes termos, desenvolveu 
programas para dar respostas sociais que vão de encontro às necessidades da população do concelho que vive em situação 
fi nanceira mais difícil. 

Os programas de ação social incluem medidas destinadas às famílias, desde os idosos, jovens e crianças. O atendimento 
e acompanhamento da população é efetuado pelos técnicos do Serviço Social da Autarquia, que têm como missão elaborar 
os diagnósticos e procurar desenvolver as respostas mais adequadas à situação de cada um.

A Câmara disponibiliza, assim: Apoio no transporte ambulatório de doentes; Fundo de emergência social (ajuda no 
pagamento de despesas familiares); Apoio à renda; Programa abem (medicação); Programa Municipal para Melhoria de 
Habitação de Agregados Familiares Carenciados; Programa “Ser Solidário”; Atribuição de bolsas de estudos.

Para além destes programas de apoio, a Câmara desenvolve também um conjunto de projetos e medidas com elevada 
importância no quotidiano das famílias, como: Parentalidade Positiva; Formação em educação parental, nomeadamente: 
“Mais família, Mais Criança” e “Mais Família, Mais Jovem”; Intervenção junto dos Idosos com a promoção de diversas 
atividades/ações: Ginástica Sénior; Um dia de Praia; Férias Seniores; Semana Sénior e Dia Internacional Sénior; Cartão 
Municipal Sénior (+ 65 anos);  Bem me Cuido Bem te Cuido – dirigido a Cuidadores Informais.

Existe ainda o GTCDI – Grupo de Trabalho  Concelhio para as Defi ciências e Incapacidades. Um Grupo constituído 
por diversas entidades, que desenvolvem o seu trabalho desde 2002 e tem como  missão sensibilizar, promover, sinalizar, 
informar e apoiar pessoas com defi ciência através da realização de atividades que envolvam docentes e outro pessoal de 
escolas, técnicos de organismos públicos e privados, forças de segurança, famílias e demais organizações da comunidade 
fafense.

AÇÃO SOCIAL

VALES DE 
NATAL

18 000€18 000€

EMERGÊNCIA
SOCIAL

80 464,36€80 464,36€

APOIO À RENDA
212 141,44€212 141,44€

CABAZ DE
NATAL

18 214,56€18 214,56€

PROGRAMA 
MUNICIPAL DE

HABITAÇÃO
41 961,19€41 961,19€

INTERVENÇÃO 
SÉNIOR

2 506,20€2 506,20€

ABEM
26 000,00€26 000,00€

BOLSAS
DE ESTUDO

293 590,80€293 590,80€

PROGRAMAS SOCIAIS COM INVESTIMENTO SUPERIOR A 750 MIL EUROS PROGRAMAS SOCIAIS COM INVESTIMENTO SUPERIOR A 750 MIL EUROS 
NO ANO DE 2020NO ANO DE 2020

DEFICIÊNCIA 
VISUAL
(GAR)

1 850,00€1 850,00€

TRANSPORTES
AMBULATÓRIOS
21 797,66€21 797,66€

PROGRAMA 
SER SOLIDÁRIO
38 892,00€38 892,00€

MUNICÍPIO APROVOU APOIO À CERCIFAFMUNICÍPIO APROVOU APOIO À CERCIFAF
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AÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIO APOIA MUNICÍPIO APOIA 
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIORESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

A Câmara Municipal de Fafe atribuiu bolsas de estudo a 
alunos do ensino superior, para o ano letivo de 2019/2020, 
abrangendo 509 estudantes, sendo este o ano em que mais 
jovens receberam este apoio.

Ao longo dos últimos anos, foram apoiados cerca de 2000 
alunos  através do Programa Municipal de bolsas de estudo, 
o qual consiste na majoração do valor da bolsa atribuída pela  
DGES.

+2000 MIL +2000 MIL 
JOVENS JOVENS 

APOIADOSAPOIADOS

A Câmara de Fafe renovou o proto-
colo com a Delegação de Fafe da Cruz 
Vermelha Portuguesa para apoio aos 
Centros de Convívio.

Esta parceria tem como objetivo 
a dinamização dos centros de conví-
vio do concelho permitindo, assim, a 
criação e manutenção de atividades e 
garantir um trabalho concertado e efi -
ciente na promoção da cidadania e do 
envelhecimento ativo dos residentes 
nas diversas freguesias.

Contudo, com o aparecimento da 
pandemia e perante o encerramento 
dos Centros de Convívio, houve ne-
cessidade de alterar o funcionamento 
das Unidades de Intervenção e Recur-
sos junto dos seniores. Desta forma, a 
equipa UNIR readaptou-se e procedeu 
ao desenvolvimento de diversas ativi-
dades direcionadas aos seniores que 

frequentavam os centros de convívio, 
por forma a promover o envelhecimen-
to ativo e participativo, indo de encon-
tro ao seu bem-estar, prevenindo a so-
lidão e o isolamento.

Desde março de 2020, que a UNIR 
desenvolve novas atividades, assegu-
rando o acompanhamento dos seus 
utentes em casa, através de visitas 
domiciliárias e acompanhamento psi-
cossocial, com o objetivo de informar, 
prevenir, sensibilizar e conscienciali-
zar os utentes para as indicações da 
Direção-Geral de Saúde no combate à 
COVID-19.

Disponibiliza, também, um serviço 
de apoio à realização de compras e 
medicamentos aos seniores impedidos 
de sair e sem retaguarda e promove, 
também, diversas atividades e desafi os 
cognitivos online e vídeo chamadas 

com os utentes.  
A Equipa UNIR distribui, sempre que 

necessário, bens alimentares através 
do Programa Família+Feliz, colmatan-
do as carências alimentares que al-
guns utentes dos centros de convívio 
tenham.

MUNICÍPIO MANTÉM APOSTA NAS POLÍTICAS PARA O MUNICÍPIO MANTÉM APOSTA NAS POLÍTICAS PARA O 
ENVELHECIMENTO ATIVOENVELHECIMENTO ATIVO

Este auxílio surge da neces-
sidade de reforçar a equipa local 
de apoio às crianças do nos-
so concelho, garantindo, desta 
forma, o serviço de intervenção 
precoce na infância, desenvolvi-
do por esta instituição.

A CERCIFAF é uma insti-
tuição de referência no nosso 
concelho e na região. Tem feito 
um trabalho exemplar com as 
pessoas portadoras de defi ciên-
cia nas diversas áreas. Nunca é 

demais felicitar a CERCIFAF por 
este trabalho brilhante e pela 
dedicação e entusiasmo que 
colocam no dia a dia destes jo-
vens.

Desde o início do primeiro 
mandato, foram defi nidas diver-
sas políticas de desenvolvimen-
to e de apoio às pessoas e às 
instituições que têm o objetivo 
de tornar o nosso concelho mais 
moderno,  desenvolvido, coeso e 
inclusivo.

MUNICÍPIO APROVOU APOIO À CERCIFAFMUNICÍPIO APROVOU APOIO À CERCIFAF
OBJETIVO É O REFORÇO DA EQUIPA LOCAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIAOBJETIVO É O REFORÇO DA EQUIPA LOCAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA
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BAILE DE CARNAVAL JUNTOU MAIS DE 300 IDOSOS BAILE DE CARNAVAL JUNTOU MAIS DE 300 IDOSOS 
Inseridos num contexto diferente, 

anterior à pandemia e vestidos a rigor, 
cerca de 300 idosos de todo o conce-
lho participaram no Baile de Carnaval 
Sénior  numa tarde marcada pela fo-
lia e animação tradicionais da época.
Dançaram e cantaram, num ambiente 
de alegria e convívio.

Foram várias as instituições do 
concelho que participaram nesta festa, 
promovida pelo Município de Fafe há 
vários anos, e que celebrou o Carnaval 
junto dos mais velhos.

Esta é uma ocasião especial para 
os nossos seniores que dão, aqui, o 
exemplo de como é possível manter 

sempre a alegria de viver. Durante toda 
a tarde, tiveram oportunidade de convi-
ver, de se divertirem e partilharem mo-
mentos de animação e convívio. Esta 
é também mais uma das iniciativas 
que se enquadra na nossa política de 
promoção do envelhecimento ativo da 
população.

Criado em 2015, este 
programa é dirigido a Cuida-
dores Informais e tem como 
objetivo cuidar daqueles 
que cuidam, respondendo a 
um conjunto de necessida-
des físicas, psicológicas e 
sociais.

Em 2020, o Município de 
Fafe reativou esta respos-
ta, procurando apoiar todos 

os cuidadores do concelho, 
num projeto  em estreita ar-
ticulação com a CIM do AVE, 
com a CASTIIS  e várias Ins-
tituições do concelho: ACES 
do Alto Ave, CSP de Antime, 
CSP de Medelo, ACSS de 
Regadas, ACR Travassós, 
Delegação de Fafe da Cruz 
Vermelha e Santa Casa da 
Misericórdia. 

MUNICÍPIO MANTÉM PROGRAMA MUNICÍPIO MANTÉM PROGRAMA 
PARA CUIDADORES INFORMAIS “BEM ME CUIDO, BEM TE CUIDO”PARA CUIDADORES INFORMAIS “BEM ME CUIDO, BEM TE CUIDO”

AÇÃO SOCIAL
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Pelo quarto ano consecutivo, de-
correu, nas Farmácias do distrito de 
Braga, durante a época de Natal, a 
campanha de angariação de fundos 
“Dê Troco a Quem Precisa”. 

Entre 14 e 22 de dezembro, os por-
tugueses foram convidados a doar o 
troco das compras realizadas nas far-
mácias à Emergência abem: COVID-19. 
Os donativos recolhidos são integral-

mente aplicados no acesso a medica-
mentos, produtos e serviços de saúde 
a pessoas carenciadas e mais fragili-
zadas devido à pandemia.

Desde que foi lançada, em março, 
a Emergência abem: COVID-19 apoiou 
mais de 900 portugueses referencia-
dos por entidades parceiras locais 
como Câmaras Municipais, Juntas de 
Freguesia, Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, Cáritas e Miseri-
córdias. 

Este é um programa disponibilizado 
aos fafenses pela autarquia em parce-
ria com a Associação Dignitude.

APOIOS PARA ESTERILIZAÇÃOAPOIOS PARA ESTERILIZAÇÃO
 DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE ANIMAIS DE COMPANHIA
Inserido nos programas de apoio social às fa-

mílias com mais dificuldades financeiras, a Câ-
mara Municipal aprovou um apoio financeiro, que 
estipula a atribuição de quantias fixas por cada 
esterilização, definindo o montante de 15€ para 
gato macho, 30€ para cão macho, 35€ para gata e 
55€ para cadela.

Este apoio surge no âmbito da proteção ani-
mal, que promove o bem-estar animal e sensibi-
liza a população para a importância da esteriliza-
ção dos animais de companhia, como forma de 
evitar o abandono.

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE TESTEMUNHOU APOIO DAS FARMÁCIAS CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE TESTEMUNHOU APOIO DAS FARMÁCIAS 
À COMUNIDADE EM CONTEXTO DE PANDEMIAÀ COMUNIDADE EM CONTEXTO DE PANDEMIA

O Presidente da Câma-
ra Municipal de Fafe, Raúl 
Cunha, visitou a Farmácia 
Ferreira Leite, a convite da 
Associação Nacional de 
Farmácias (ANF). O encon-
tro serviu para dar a conhe-
cer de perto as respostas e 
o esforço que as farmácias 
desenvolvem diariamente 
para garantir um serviço de 

qualidade e em seguran-
ça aos utentes, bem como 
aos seus colaboradores, no 
atual contexto de pandemia.

Esta visita surgiu no se-
guimento da atividade inin-
terrupta que as Farmácias 
Portuguesas têm tido no 
apoio à comunidade local, 
reforçada ao longo dos últi-
mos meses face à crise sa-

nitária vivida, e pretende de-
monstrar a disponibilidade 
das farmácias para colabo-
rar de forma ativa no desen-
volvimento das políticas de 
saúde de proximidade pro-
movidas pelas autarquias 
locais de norte a sul do país.

As farmácias desempe-
nham um importante pa-
pel, especialmente no atual 

contexto de pandemia que 
coloca muitos desafi os 
nas áreas ligadas à saúde 
e concretamente sobre a 
disponibilidade dos farma-
ceuticos para ajudarem na 
administração da vacina 
para a gripe, que é gratuita 
para todas as pessoas com 
idade igual ou superior a 65 
anos.

“DÊ TROCO A QUEM PRECISA” “DÊ TROCO A QUEM PRECISA” 
A FAVOR DA EMERGÊNCIA ABEM: COVID-19A FAVOR DA EMERGÊNCIA ABEM: COVID-19

AÇÃO SOCIAL
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CABAZES DE NATALCABAZES DE NATAL
CERCA DE 600 FAMÍLIAS APOIADASCERCA DE 600 FAMÍLIAS APOIADAS

Para assinalar a quadra natalícia, 
o Município de Fafe entregou cabazes 
de Natal a 600 famílias do concelho. 
Cada cabaz continha produtos que não 
podem faltar numa mesa de Natal e que 
contribuiram para que as famílias tivessem 
um Natal mais digno e com mais conforto.

Nos últimos seis anos, a Câmara 
Municipal de Fafe entregou cerca de 7000 

cabazes de Natal às famílias do concelho 
que mais necessitam.

A entrega deste Cabaz de Natal é um 
ato simbólico, mas muito importante para 
que as famílias possam viver esta época 
de uma forma mais feliz, sobretudo depois 
de um ano marcado por grandes desafi os, 
fruto da pandemia Covid-19. Esta é mais 
uma ação promovida pelo município  
para minimizar as difi culdades junto 
das famílias com mais vulnerabilidades 
fi nanceiras, proporcionando-lhes um dia a 
dia com dignidade e conforto.

CÂMARA DE FAFE OFERECEU VALES DE NATAL PARA APOIAR COMÉRCIO LOCALCÂMARA DE FAFE OFERECEU VALES DE NATAL PARA APOIAR COMÉRCIO LOCAL
O Município de Fafe atribuiu Va-

les de Natal às famílias em situação 
de vulnerabilidade com processos 
de Ação Social, para que pudessem 
descontar nos estabelecimentos co-
merciais do comércio local e tradi-
cional de todo o concelho.

Esta medida visa apoiar os agre-
gados com mais dificuldades econó-
micas e, ao mesmo tempo, promover 
e dinamizar o comércio local.

Trata-se de um aditamento às 

medidas de âmbito municipal que 
têm vindo a ser implementadas 
pela Autarquia e um complemento à 
Concessão de Cabazes em Géneros 
Alimentícios. Como tal,  as famílias 
beneficiárias desta medida são as 
mesmas famílias a quem é atribuído 
o Cabaz de Natal.

Estes “Vales de Natal”, no mon-
tante de 30 euros, dividido em 30 
vales de 1 euro cada,  puderam ser 
utilizados na aquisição de bens e 

serviços que o titular entender se-
rem mais necessários, com exceção 
de bebidas alcoólicas, tabaco e jo-
gos de azar, durante esta época na-
talícia.

No total, foram emitidos 600 “Va-
les de Natal” de 30 euros, totalizan-
do um apoio de 18.000 euros.

Esta foi mais uma medida execu-
tada em parceria com a Associação 
Empresarial de Fafe, Cabeceiras de 
Basto e Celorico de Basto.

O Município de Fafe voltou a pro-
mover o programa de educação pa-
rental. O objetivo é apoiar cada famí-
lia, neste exercício de ser pais e mães, 
ajudando-os a utilizar estratégias 
efi cazes para lidar com os compor-
tamentos desafi adores dos fi lhos e 
fi lhas. Trata-se de uma intervenção 
com um nível transformacional muito 
positivo no que concerne ao bem estar 
emocional, não só das crianças, dos 
adultos, bem como, da comunidade e 
da sociedade.

Desta vez, as sessões destinaram-
-se a pais/mães com fi lhos na idade 
da pré adolescência e adolescência 
entre os 10 e 17 anos. Ao longo dos 3 
meses – 12 sessões foram abordados 
temas que preocupam todos os pais/
mães no exercício da parentalidade. 
O programa tem como objetivo, auxi-
liar os pais a compreenderem as suas 
próprias necessidades sociais, emo-
cionais, psicológicas e físicas e a dos 
seus fi lhos, melhorando assim a qua-
lidade das relações entre eles.

MUNICÍPIO DE FAFE PROMOVEU PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARENTALMUNICÍPIO DE FAFE PROMOVEU PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARENTAL

AÇÃO SOCIAL
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O Município de Fafe foi distinguido com o 
prémio "Viver em Igualdade" 2020-2021, pelo 
trabalho realizado na promoção da igualdade 
e não discriminação ao nível autárquico, no 
âmbito da iniciativa desenvolvida pela Comis-
são para a Cidadania e a Igualdade de Género 
(CIG). Esta foi a segunda vez que o Município 
de Fafe foi reconhecido pelo trabalho que tem 
efetuado nesta área, tendo sido já, em 2016, 
distinguido com a atribuição de uma Menção 
Honrosa.

Refira-se que nesta área, o Município de-
senvolve vários projetos, entre os quais a 
constituição de um Grupo de Trabalho na área 
da Violência Doméstica, no âmbito da Rede 
Social de Fafe, o projeto de Intervenção – Edu-
car (com) o coração,  o projeto Bem me Cuido, 
Bem te Cuido, o projeto Ei! – Educação para a 
Inclusão - E7G – Programa Escolhas.

O Município de Fafe assinou o Pacto para 
a Conciliação e implementou a Norma NP 
4552:2016 - Sistema de Gestão da Conciliação 
Entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal. 
Promoveu o Workshop-Informação/Sensibili-
zação sobre a Igualdade de Género e a cam-
panha digital AMA-TE. Foi, ainda, nomeada a 
Vereadora Márcia Barros como Conselheira 
Municipal para a Igualdade.

MUNICÍPIO DE FAFE DISTINGUIDO COM PRÉMIO "VIVER EM IGUALDADE"MUNICÍPIO DE FAFE DISTINGUIDO COM PRÉMIO "VIVER EM IGUALDADE"

A Câmara Municipal de Fafe foi 
distinguida, pela Ordem dos Psi-
cólogos Portugueses, com o selo 
“Comunidades Pró-Envelhecimen-
to 2020/2021”, que visa reconhecer 
e distinguir as comunidades portu-
guesas, cujas políticas, programas, 
planos estratégicos e práticas de-
monstram um compromisso forte 
e efetivo com a promoção do en-
velhecimento saudável e bem-su-
cedido ao longo de todo o ciclo de 
vida.

O Município de Fafe tem procu-
rado desenvolver junto da comu-
nidade sénior do concelho um tra-
balho empenhado e dedicado que 
promove o envelhecimento ativo e 
saudável. A existência de um Pla-
no de Intervenção junto dos Idosos 
tem vindo a permitir a realização de 

inúmeras atividades lúdicas e de 
lazer, com especial destaque para a 
Semana Sénior. O objetivo comum 
é, naturalmente, o de combater a 
solidão e o isolamento,  promoven-
do o envelhecimento saudável, a 
qualidade de vida e a auto-estima 
da população sénior de Fafe.

A par deste conjunto de ativi-
dades, são vários os programas 
sociais que acompanham a comu-
nidade sénior e que promovem o 
seu bem estar, como é exemplo o 
programa “Bem me Cuido, Bem te 
Cuido”, destacado pela Ordem dos 
Psicólogos Portugueses e dirigi-
do aos Cuidadores Informais. Tem 
como objetivo cuidar daqueles que 
cuidam, respondendo a um conjun-
to de necessidades físicas, psicoló-
gicas e sociais.

MUNICÍPIO DE FAFE DISTINGUIDO COM SELO MUNICÍPIO DE FAFE DISTINGUIDO COM SELO 
“COMUNIDADES PRÓ-ENVELHECIMENTO 2020/2021”“COMUNIDADES PRÓ-ENVELHECIMENTO 2020/2021”

AÇÃO SOCIAL
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A Câmara Municipal de Fafe mantém a Educação como uma prioridade de investimento no futuro, apoiando alunos no 
domínio da ação escolar, com o objetivo de promover o sucesso escolar e a igualdade de oportunidades.

A Câmara apoia a aquisição de Livros de Fichas e de Material Escolar, nomeadamente para os ciclos de estudo cujo 
fornecimento de manuais escolares pelo Ministério da Educação não os contempla.

Atribui ainda auxílios económicos diretos que permitem a realização de visitas de estudo, a promoção da relação entre a 
escola e o meio e no desenvolvimento de atividades de concretização curricular, bem como os auxílios económicos atribuídos 
em função do escalão de abono de família defi nido pela Segurança Social. As refeições escolares seguem o mesmo critério e 
benefi ciam todos os alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico públicos, que pagam uma parte das refeições 
e cujo diferencial é assumido pelo Município. Para os alunos abrangidos pelo escalão A a refeição é gratuita.

O transporte, a fruta e o lanche escolar são também suportados pela Câmara Municipal, no âmbito dos apoios à educação.
Benefi ciam gratuitamente do transporte escolar todos os alunos do ensino pré-escolar público e do 1.º ciclo do ensino 

básico. Todos os alunos do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário têm direito a passe escolar gratuito, sempre que a distância 
casa-escola seja superior a 2 km, bem como aqueles que frequentam escolas fora do concelho, por ausência de oferta 
educativa na Escola Secundária de Fafe. A fruta escolar chega duas vezes por semana, ao longo do ano letivo, a todos os 
alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico público. Diariamente, benefi ciam do lanche escolar todos os alunos 
que frequentam o ensino pré-escolar público e privado. A autarquia apoia os centros educativos, com o intuito de promover 
o ensino no concelho, garantir o acesso igualitário, dotando as escolas de infraestruturas e equipamentos e respondendo às 
necessidades do meio educativo. Foram criadas medidas de apoio que se apresentam como uma estratégia complementar ao 
sistema educativo, respondendo às necessidades socioeducativas das famílias e procurando a igualdade de oportunidades 
no acesso e sucesso de aprendizagem.

O Município apostou ainda na implementação de projetos educativos que procuram estimular os alunos e contribuir para 
o sucesso escolar.

Benefi ciam dos apoios na área da educação mais de 5560 alunos entre o pré-escolar e o secundário, do ensino público 
ao particular.

A Câmara Municipal de Fafe apoia os estudantes do concelho que frequentam o ensino superior através do programa de 
Bolsas de Estudo. São vários os casos de jovens fafenses que desenvolvem o seu percurso escolar e prosseguem os seus 
estudos, concluindo os vários ciclos, com o apoio preponderante e fundamental dos programas e medidas promovidos pelo 
município.

A elaboração de várias medidas resulta de um trabalho de proximidade com os Agrupamentos de Escolas, nomeadamente 
na recolha de informação e na monitorização das necessidades, para que seja possível a concretização de uma resposta 
efi caz e integral.

O ano letivo de 2020/2021  tem sido também um ano particular, face ao contexto da pandemia e às incertezas relativas ao 
futuro. Por isso, o Município estará atento e disponível para colaborar com as escolas, atendendo às necessidades no âmbito 
das suas competências.

EDUCAÇÃO

APURADOS 16 ALUNOS FAFENSES NO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA APURADOS 16 ALUNOS FAFENSES NO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

A fase municipal do Concurso 
Nacional de Leitura (2020),  14ª edi-
ção, realizou-se na Sala Polivalente 
da Biblioteca Municipal de Fafe. 

O objectivo central do concurso 
é estimular hábitos de leitura e pôr 
à prova competências de expressão 
escrita e oral das crianças e jovens 
do concelho de Fafe. 

Os 36  candidatos do concurso 
eram alunos dos Agrupamentos /
Escolas do Concelho de Fafe, apu-
rados no primeiro momento do CNL, 
distribuídos pelos seguintes níveis 
de ensino: 
. 1º Ciclo do Ensino Básico . 1º Ciclo 
do Ensino Básico
- 11 participantes 
. 2º Ciclo do Ensino Básico - 12 par-
ticipantes 
. 3º Ciclo do Ensino Básico - 12 par-
ticipantes 
. Ensino Secundário 
- 4 participantes 

Para o apuramento dos finalistas 
(4 alunos por cada ciclo de ensino), 
neste 2º momento do CNL procedeu-
-se a dois tipos de provas: escrita e 
oral. 

A prova escrita foi efectuada em 
simultâneo por todos os alunos con-
correntes. A prova oral teve dois mo-
mentos: 
. 1º momento - Prova de leitura 
expressiva 
. 2º momento - Prova de improviso 

O júri foi constituído por Artur Coim-
bra, Chefe de Divisão da Cultura e 
Turismo do Município, Natércia Bap-
tista, Coordenadora da Biblioteca 
Municipal e Rui Festa, Coordenador 
Interconcelhio das Bibliotecas Esco-
lares. 
Os 16 alunos apurados ( 4 por ciclo) 
seguiram para a Fase Intermunicipal 
do CNL que decorreu no dia 23 de 
abril em Vizela.
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EDUCAÇÃO

No dia 10 de Janeiro, 
anterior à pandemia, cerca 
de 2000 crianças do conce-
lho juntaram-se no Pavilhão 
Multiusos para cantar os 
Reis.

O tradicional Encontro 

de Reis das Escolas reuniu 
alunos de várias institui-
ções de ensino do concelho: 
Jardim de Infância de Anti-
me , EB Arões Sta. Cristina, 
EB Arões S. Romão , Centro 
para Formação da Juventu-

de de Arões, EB Cepães e EB 
Fareja, Jardim Infância Mon-
telongo, Jardins Infância 1 e 
2 da Santa Casa Misericór-
dia , EB Prof. Carlos Teixeira, 
CERCIFAF, EB Montelongo, 
ACR Fornelos, Centro Infantil 

de Golães , EB Golães, Cen-
tro Social Paróquia S. Marti-
nho de Medelo, EB Regadas, 
Centro Social Paróquia de 
Silvares , EB Travassós As-
sociação Cultural e Rec. De 
Travassós.

2000 CRIANÇAS CANTARAM OS REIS EM FAFE2000 CRIANÇAS CANTARAM OS REIS EM FAFE

Mais de 2500 crianças 
do ensino pré-escolar e 1º 
ciclo participaram no Des-
file de Carnaval das Esco-
las, percorrendo várias ruas 
da cidade e contagiando 
todos com a alegria e folia 
do Carnaval.

Foram 28 instituições 
de ensino do concelho que 
trouxeram à cidade muita 
animação e fantasia: Jar-
dim Infância de Montelon-
go, Jardim Infância n.º 1 
e n.º 2 da Santa Casa da 
Misericórdia de Fafe, EB S. 

Jorge, EB CTX, EB Monte-
longo, EB Fareja, ACR For-
nelos, Centro Infantil de Go-
lães + EB de Golães, Centro 
Social Paróquia S. Martinho 
Medelo, EB Medelo, EB Mo-
reira do Rei, EB Paços, EB 
Quinchães, EB Regadas, 

EBI Padre Joaquim Flores, 
EB S. Gens, EB Seidões, EB 
Serafão, EB Silvares S. Cle-
mente, EB Silvares (EB/JI), 
Centro Social Paróquia Sil-
vares S. Martinho, EB Tra-
vassós e Associação Cult. 
Rec. Travassós.

MAIS DE 2500 CRIANÇAS NO CARNAVAL EM FAFEMAIS DE 2500 CRIANÇAS NO CARNAVAL EM FAFE

PARTICIPARAM PARTICIPARAM 
25002500

CRIANÇASCRIANÇAS
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EDUCAÇÃO

O Primeiro Ministro, An-
tónio Costa, participou na 
inauguração das novas ins-
talações da Escola Secun-
dária de Fafe e da Escola 
Prof. Carlos Teixeira, numa 
cerimónia que contou ainda 
com a presença do Ministro 
da Educação, Tiago Brandão 
Rodrigues, do Secretário de 
Estado do Desporto e Ju-

ventude, João Paulo Rebelo, 
e ainda da Secretária de Es-
tado da Educação, Susana 
Amador.

Ambos os espaços foram 
alvo de um enorme projeto 
de requalifi cação. As obras, 
há muito agendadas, tiveram 
como objetivo a requalifi ca-
ção e ampliação das duas 
escolas, que ao longo dos 

mais de 30 anos de utiliza-
ção se foram continuamente 
degradando e tornando-se 
desadequadas às funções a 
que estavam adstritas.

Além da requalifi cação, 
foram efetuadas obras de 
ampliação dos espaços, 
criando condições e valên-
cias dignas, mais modernas 
e arquitetonicamente agra-

dáveis e funcionais.
A Escola Básica Prof. 

Carlos Teixeira teve uma in-
tervenção de raiz e passou a 
acolher as crianças desde o 
primeiro até ao terceiro ciclo. 

Este investimento su-
perior a 8 milhões de euros, 
teve o apoio do Portugal 
2020 – FEDER, no valor de 
5.100.000,00 €.

PRIMEIRO MINISTRO INAUGUROU OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA PRIMEIRO MINISTRO INAUGUROU OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA DE FAFE E DA ESCOLA PROFESSOR CARLOS TEIXEIRASECUNDÁRIA DE FAFE E DA ESCOLA PROFESSOR CARLOS TEIXEIRA

MAIS DE 2800 ALUNOS COM CONDIÇÕES MELHORADASMAIS DE 2800 ALUNOS COM CONDIÇÕES MELHORADAS
10 MILHÕES DE EUROS INVESTIDOS10 MILHÕES DE EUROS INVESTIDOS

EDUCAÇÃO
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“O esforço fi nanceiro que a Câmara Mu-
nicipal assumiu resulta de uma opção política 
pelo investimento na área da educação, setor 
fundamental para termos um futuro melhor, 
com cidadãos mais habilitados e capazes, 
de modo a podermos construir um desenvol-
vimento sólido e sustentável que possibilite, 
para todos, uma vida melhor, com menor de-
sigualdade social e mais próspera. Depois da 
abertura do Centro Educativo Montelongo e 
com a inauguração destas duas escolas, Fafe 
tem agora um projeto educativo mais desen-
volvido.” 

Raul Cunha, presidente do Município de 
Fafe

“Conseguimos inaugurar as escolas no 
prazo comprometido, uma grande satisfação. 
Aquilo a que hoje assistimos em ambas as es-
colas é um projeto pedagógico vivaz e diversi-
fi cado. Estas escolas têm uma vida nova. São 
uma homenagem a todos os que aqui estuda-
ram e um aconchego a todos que aqui estu-
dam e vão estudar.

É difícil ter uma escola inclusiva. Mas es-
tas são escolas para todos. Aqui vimos a pro-
moção do sucesso educativo: as artes, a ciên-
cia, o desporto, a rede de bibliotecas e tantos 
outros projetos de combate ao abandono e 
insucesso escolar que nos devem orgulhar."

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da 
educação.

“Orgulho, pois dizemos que hoje temos 
a geração mais bem preparada de sempre, 
mas estamos a preparar a geração que ain-
da vai ser melhor preparada do que a atual, 
o que será decisivo para o futuro, para a 
transformação da nossa sociedade e para 
a transformação de todo o nosso tecido 
económico. Tal como diz na entrada da 
escola, não estamos cá para ensinar só a 
mente mas também para ensinar o coração, 
porque estes são os cidadãos de amanhã e 
para termos profi ssionais competentes, te-
mos de ter cidadãos excelentes.” 

António Costa, primeiro ministro.

EDUCAÇÃO
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Em 2020, assinalaram-se os 30 
anos da proclamação da "Carta das 
Cidades Educadoras". Com o tema "30 
anos a transformar pessoas e cidades 
para um mundo melhor”, o Município de 
Fafe comemorou a data com um pro-
grama exclusivamente online, dadas 
as restrições que condicionam a reali-
zação de atividades mais comunitárias.

O programa abriu com o hastear 
da bandeira das cidades educadoras e 
continuou com a exibição do Hino das 

Cidades Educadoras, a apresentação 
de uma Exposição sobre os princípios 
inspiradores da Carta das Cidades Edu-
cadoras, uma homenagem aos profi s-
sionais da educação com 30 anos de 
carreira e uma entrevista realizada ao 
Vereador da Educação, Pompeu Mar-
tins, pelos alunos da Escola Profi ssional 
de Fafe.

O Dia Internacional das Cidades 
Educadoras procura tornar visível o 
compromisso com a educação, en-

quanto ferramenta política de transfor-
mação social. As Cidades Educadoras 
são cidades regidas pela inclusão e a 
igualdade de oportunidades, pela justi-
ça social, pela equidade e pela diversi-
dade.

EDUCAÇÃO

O Município de Fafe colaborou na im-
plementação do Programa Eco-Escolas 
durante o ano letivo 2019/2020, sendo 
reconhecido como "Município Parcei-
ro Eco-Escolas 2020". No concelho foi 
atribuída a Bandeira Verde Eco-Escolas 
a nove estabelecimentos de ensino: E.B. 
de Arões – Santa Cristina, E.B. de Mon-
te, Escola Secundária de Fafe, Colégio da 
ACR Fornelos, E.B. de Arões S. Romão, 
E.B. de Cepães, E.B. de Fareja, E.B. de S. 
Jorge e E.B 1, 2 e 3 ciclos Professor Car-
los Teixeira. Esta distinção foi atribuída 

pela Associação Bandeira Azul da Euro-
pa, secção portuguesa  da “Foundation 
for Environmental Education”.

O Município tem contribuído, de for-
ma dedicada e empenhada, neste projeto 
que vai para lá das paredes das escolas, 
por exigir a responsabilidade cívica de 
todos os fafenses.

Esta distinção é motivo de orgulho 
para a comunidade escolar e para todos 
os fafenses.

Recorde-se que o Eco-Escolas é 
desenvolvido em Portugal desde 1996 

pela ABAE e tem como objetivo   enco-
rajar ações e reconhecer o trabalho de 
qualidade desenvolvido pela escola, no 
âmbito da Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade.

O programa tem uma coordenação 
multinível (internacional, nacional, regio-
nal e de escola) que permite a junção de 
correntes para objetivos, metodologias e 
critérios comuns que respeitam a espe-
cifi cidade de cada escola relativamente 
aos seus alunos e caraterísticas do meio 
envolvente.

MUNICÍPIO DE FAFE RECONHECIDO COMO "PARCEIRO ECO-ESCOLAS 2020"MUNICÍPIO DE FAFE RECONHECIDO COMO "PARCEIRO ECO-ESCOLAS 2020"

TEATRO PEDAGÓGICOTEATRO PEDAGÓGICO
O Município de Fafe realizou mais 

uma edição do projeto de Teatro Peda-
gógico que contou com mais de 4000 
alunos no Teatro-Cinema de Fafe.

A iniciativa, que já conta com três 
anos de existência, baseou-se nas 
obras de leitura aconselhada para 
cada ano letivo e leva aos alunos pe-
ças como “A Farsa de Inês Pereira”, 
“Auto da Barca do Inferno”, “Descobrir 
Sophia”, “Sonho d'Os Piratas”, “A Viú-
va e o Papagaio”, “Episódios da Vida 

Romântica”, “Serendipity” ou “Not one 
of Us”, “Leandro, Rei da Helíria” e “Pes-
soalmente”.

O "Teatro Pedagógico 2020" é um 
projeto, promovido em articulação com 
os agrupamentos de escolas de Fafe, 
ao serviço do alunos do 2º e 3º ciclo, 
do ensino secundário e do ensino par-
ticular (ACR de Fornelos e da Escola 
Profi ssional de Fafe).

Ao palco do Teatro Cinema, subi-
ram cinco grupos de teatro: Teatro Ac-
tus, Birra Produções, Caixa de Palco, Há 
Cultura, ETC English Theatre Company.

FAFE CELEBROU DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORASFAFE CELEBROU DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS

O Município de Fafe assinalou o Dia da 
Criança, a 1 de Junho, com um programa 
online.

Nas redes sociais do Município, foram 
publicados vários vídeos. Da parte da ma-
nhã, os mais novos puderam assistir ao 
conto ‘Lili e Lulu – o Mostrengo’, e a “15 mi-
nutos de Ciência em casa”, com o Professor 
João Nuno Rafael Oliveira.

Durante a tarde, o palhaço Xombita bri-
lhou numa atuação em vídeo e foi apresen-
tado o ebook “A história do vírus contada às 
crianças’, da autoria de Maria José Costa.

DIA DA CRIANÇA COM PROGRAMA ONLINEDIA DA CRIANÇA COM PROGRAMA ONLINE
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DESPORTO

A Câmara Municipal de Fafe apro-
vou a atribuição de 105 mil euros às 
associações desportivas e culturais 
do concelho, distribuídos por 34 en-
tidades. Estes apoios têm como ob-
jetivo ajudar as instituições no seu 
funcionamento e adaptação à nova 

realidade, neste contexto de pande-
mia, para a prática das atividades 
desportivas e culturais que cada uma 
desenvolve, com toda a segurança, 
com mais qualidade e melhores con-
dições.

O contexto atual coloca enormes 

desafios às associações locais e, por 
isso, a atribuição destes apoios faz 
todo o sentido, reforçando, assim, as 
políticas que desenhámos para o de-
senvolvimento do nosso Município, 
procurando sempre colocar as pes-
soas em primeiro lugar.

CÂMARA APOIA A ATIVIDADE DESPORTIVA E CULTURAL DO CONCELHOCÂMARA APOIA A ATIVIDADE DESPORTIVA E CULTURAL DO CONCELHO

JORGE FERNANDES JORGE FERNANDES 
CONSAGRADO CONSAGRADO 
NO DESPORTO NO DESPORTO 

ADAPTADOADAPTADO

O Presidente da Câma-
ra Municipal, Raul Cunha, 
acompanhado do verea-
dor do Desporto, Pom-
peu Martins, recebeu, nos 
Paços do concelho, em 
Novembro, o atleta Jorge 
Fernandes, consagrado 
com o prémio O Minhoto 

– XXIII Edição 2019.
Jorge Fernandes, de 

31 anos, é atleta da Cer-
cifaf e destaca-se no 
desporto adpatado a nível 
internacional, nomeada-
mente na modalidade de 
andebol.

O autarca felicitou 
o atleta, lembrando "o 
exemplo que constitui 
para todos nós, e que nos 
inspira a procurar o me-
lhor com a máxima exi-
gência".

MUNICÍPIO DE FAFE PROMOVEUMUNICÍPIO DE FAFE PROMOVEU
MONTARIA AO JAVALIMONTARIA AO JAVALI

O Município de Fafe promoveu, em Fevereiro,  a 
habitual  Montaria ao javali.

Esta iniciativa, contou com a presença de vários 
caçadores e 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.

A Câmara Municipal de Fafe tem feito uma aposta crescente no Desporto. Para além de dotar o concelho com 
equipamentos e infraestruturas dedicados à prática desportiva, o Município acolhe, durante o ano, várias competições 
nacionais e internacionais, em diversas modalidades.

Disposta a fomentar a prática de desporto nos munícipes, a Câmara Municipal de Fafe incentiva a promoção do desporto 
nas crianças, jovens e seniores, através de várias atividades ao ar livre ou em recintos fechados, maioritariamente a custo 
zero.

São várias as associações desportivas no concelho que procuram estimular a comunidade para o desporto, usufruindo 
ainda de várias parcerias e protocolos.

21º CONVÍVIO DE NATAÇÃO ESCOLAR 21º CONVÍVIO DE NATAÇÃO ESCOLAR 
CONCELHIOCONCELHIO

Mais de 200 alunos de diversas instituições 
de ensino do concelho de Fafe participaram, no 
21º Convívio de Natação Escolar, que decorreu 
no início do ano. Os jovens desfrutaram de uma 
experiência diferente do habitual, com diversos 
jogos aquáticos – caça ao tesouro, ponte 
flutuante, bola ao cesto, estafetas, voleibol e 
pólo aquático.
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DESPORTO

O 33º Rally Serras de Fafe 
e Felgueiras foi para a estrada 
nos dias 28, 29 de fevereiro e 
1 de março.

Num ambiente de emo-
ção e de espetáculo, Armindo 
Araújo foi o grande vencedor 
desta edição. Bruno Maga-
lhães ocupou o segundo lugar 
do pódio e Ricardo Teodósio 
arrecadou a terceira posição.

A super-especial “Fafe 

Street Stage”, atestou, nova-
mente, a satisfação do públi-
co, 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 do verda-
deiro espetáculo do desporto 
automóvel. Em Felgueiras, o 
ambiente foi igualmente fan-
tástico.

ARMINDO ARAÚJO VENCEU ARMINDO ARAÚJO VENCEU 
RALLY DE SERRAS DE FAFE E FELGUEIRASRALLY DE SERRAS DE FAFE E FELGUEIRAS
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DESPORTO

 EDIÇÃO ESPECIAL DA VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA COMEÇOU EM FAFE EDIÇÃO ESPECIAL DA VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA COMEÇOU EM FAFE

A 27 de setembro, Fafe acolheu o 
arranque da edição especial da Volta a 
Portugal, prova que faz vibrar milhares 
de entusiastas.

O pelotão percorreu mais de mil 
quilómetros, distribuídos por um prólogo, 
em Fafe, e oito etapas ao longo do país. 
Esta Edição contou com um  pelotão de 
15 equipas e um total de 105 corredores.

Perante o atual período de pandemia 
e tendo consciência de toda a situação, a 
Câmara decidiu apoiar a realização desta 
iniciativa, numa versão minimalista, 
sempre com a preocupação de proteger 
as pessoas, mas tendo em consideração 
e reconhecendo a importância que 
uma iniciativa destas tem para o 
País,  representando o regresso à 
normalidade possível, em termos sociais 
e económicos.

Nos últimos anos, Fafe consolidou-se 
como uma das mais importantes etapas 
da Volta a Portugal e esta edição foi mais 
uma confi rmação dessa realidade.

Em 2020, a prova realizou-se 
num modelo diferente, adequado ao 
momento especial que vivemos, sem 
os habituais aglomerados de público e 
com fortes apelos para o cumprimento 
das orientações da Direção Geral 
de Saúde, bem como para a adoção 
de comportamentos responsáveis e 
cautelosos.
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DESPORTO

A emoção e o espetáculo do 
automobilismo regressaram a Fafe, 
entre os dias 2 e 4 de outubro, com 
mais uma edição do Rally Monte-
longo “Carlos Vieira”.

A prova, que contou para o Eu-
ropeu de Especialidade (ERC), teve 
também uma passagem por dois 
troços do concelho de Vieira do 
Minho.

Fafe mostrou, mais uma vez, 
ser a Catedral do rally com pro-
vas brilhantes, respeitando as re-
comendações quer das forças de 

segurança, quer da Direção Geral 
de Saúde, uma vez que a prova se 
realizou num ambiente atípico.

Lukyanuk Alexey foi o gran-
de vencedor desta edição. Bonato 
Yoann ocupou o segundo lugar do 
pódio e Ares Iván arrecadou a ter-
ceira posição.

Esta concretização permite ter 
em Fafe provas a contar para todos 
os campeonatos: nacional, euro-
peu e mundial, reiterando assim a 
aposta estratégica no desporto au-
tomóvel no concelho.

RALI MONTELONGO "CARLOS VIEIRA"RALI MONTELONGO "CARLOS VIEIRA"
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AMBIENTE

A feira de Produtos Biológicos 
de Fafe, foi, ao longo do ano, sendo 
adaptada às diferentes situações. 
Numa primeira fase a sua realização 
esteve suspensa.

Posteriormente reabriu sem os 
habituais momentos de degustação, 
dada a impossibilidade da sua rea-
lização devido às regras impostas. 
O funcionamento do Mercado Bio 
foi adequado às respetivas regras 

de funcionamento  nos diferentes 
momentos para aquele tipo de ati-
vidade.

Recorde-se que o Mercado Bio 
surgiu em Março de 2019 e trata-se 
de uma ação dinamizada pelo Mu-
nicípio de Fafe, em parceria com os 
produtores bio locais, com o intuito 
de recriar o espírito dos mercados 
tradicionais de rua, indissociáveis do 
conceito de alimentação saudável.

REFORÇADA A REDE DE ECOPONTOS REFORÇADA A REDE DE ECOPONTOS 
NO CONCELHONO CONCELHO

O Município de Fafe, em par-
ceria com a RESINORTE, reforçou 
a rede de ecopontos no concelho, 
instalando mais 43 equipamentos 
de recolha seletiva, a juntar aos 
50 colocados desde 2018.

A localização dos novos eco-
pontos pretende privilegiar as zo-
nas onde se constatou uma maior 
necessidade destes equipamen-

tos, permitindo que cada cidadão 
evite grandes deslocações  para 
depositar os seus resíduos.

Esta intervenção permitiu au-
mentar a capacidade de arma-
zenamento dos resíduos reciclá-
veis, a acessibilidade à recolha 
seletiva, a sustentabildiade am-
biental e a qualidade da vida das 
pessoas.

O Município de Fafe assina-
lou o Dia Europeu Sem Carros, 
através de uma campanha de 
sensibilização nas redes sociais 
que teve  como objetivo alertar 

as autoridades locais e os ci-
dadãos para a mobilidade sus-
tentável e inteligente. Nesse dia, 
várias artérias da cidade estive-
ram cortadas ao trânsito.

A Hora do Planeta é uma iniciativa 
da World Wide Fund que começou em 
2007 em Sidney, na Austrália, quan-
do 2,2 milhões de pessoas e mais de 
2.000 empresas apagaram as luzes 
por uma hora numa tomada de posi-
ção contra as mudanças climáticas. 
Tornou-se num movimento de sus-
tentabilidade global com mais de 50 

milhões de pessoas em 35 países a 
mostrarem o seu apoio a esta cau-
sa ao desligarem simbolicamente as 
suas luzes.

Para assinalar a data, no dia 28 de 
março, a partir das 20h30 e durante 60 
minutos, foram desligadas as luzes 
dos Paços do Concelho, Teatro Cine-
ma, Arquivo e Biblioteca Municipal.

MAIS DE MAIS DE 
40 ECOPONTOS40 ECOPONTOS

INSTALADOSINSTALADOS

O Ambiente é uma das prioridades deste executivo. Promover a educação ambiental e mudanças comportamentais, 
nas diversas áreas, são alguns dos objetivos centrais da autarquia. Os Planos de Atividades do Município têm refletido 
essa sensibilização e preocupação, procurando potenciar, através de eventos e iniciativas, novas atitudes e despertar 
consciências.

MUNICÍPIO ADERIU À HORA DO PLANETAMUNICÍPIO ADERIU À HORA DO PLANETA

MERCADO BIO MERCADO BIO 

FAFE ASSINALOU FAFE ASSINALOU 
DIA EUROPEU SEM CARROSDIA EUROPEU SEM CARROS



BOLE TIM MUNICIPAL | FAFE36

CULTURA

GRUPO RECREATIVO DE ARDEGÃO 
VENCEU 35ºENCONTRO DE CANTADORES DE REIS

O Grupo Recreativo de Ardegão foi o grande vencedor do 35.º Encontro de Cantadores de Reis que reuniu centenas 
de pessoas no Pavilhão Multiusos de Fafe.

O segundo lugar foi arrecadado pelo Grupo Coral de Armil e o terceiro, pelo Grupo Coral de Santa Maria de Várzea 
Cova.

Antes da final, os 31 grupos participantes actuaram em diversos locais emblemáticos da cidade, tendo ainda 
feito pequenas paragens em vários cafés.

Fafe tem muito para mostrar ao nível cultural. O apoio à cultura é uma das prioridades do Município, que trabalha 
no desenvolvimento de diversas atividades lúdicas e culturais que alcancem todos os públicos.

São inúmeras as exposições, peças de teatro, concertos, publicação de livros, exibição de fi lmes que a Autarquia 
promove e apoia, numa tentativa de presentear os cidadãos com o que melhor se faz na cultura nacional e internacional.

A somar a isso, a Câmara Municipal assina frequentemente vários protocolos e faz várias parecerias, sempre com 
o intuito de divulgar e promover as atividades e projetos culturais do concelho.
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CULTURA

\

QUEIMA DO PAI DAS ORELHEIRAS EM QUEIMA DO PAI DAS ORELHEIRAS EM 
CELEBRAÇÃO DE CARNAVAL CELEBRAÇÃO DE CARNAVAL 

A tradição carnavales-
ca regressou ao centro da 
cidade de Fafe com a Quei-
ma do Pai das Orelheiras.

Recuperada em 2015 
pelo Município de Fafe, 
este momento celebrou 
o Carnaval para agrado 
de miúdos e graúdos que 
consideram esta uma tra-
dição diferente e muito 
acarinhada pelos fafen-

ses.
Mais de 1000 pessoas 

juntaram-se no centro da 
cidade para assistir a este 
momento.

A animação e folia fo-
ram as palavras de ordem 
nas comemorações pelas 
várias freguesias que não 
deixaram de assinalar o 
Entrudo, com as suas es-
pecificidades e tradições.

O Teatro Cinema de 
Fafe acolheu a 6ª Edição 
do 48/20 Cantautores. 
Integraram a programa-
ção deste ciclo de con-
certos o nova-iorquino 
JESSE HARRIS, vence-
dor de um Grammy pelo 
tema "Don't know why" 
tornado célebre na voz 
de Norah Jones, que nos 
trouxe o seu último dis-
co "Songs never sung" 
acompanhado pela sua 
banda.

ANDRÉ HENRIQUES, 
vocalista dos Linda 
Martini, apresentou o 
seu primeiro trabalho 
a solo, numa matiné de 
domingo.

PHILL VERAS, que 
conta com milhões de 
visualizações das suas 
músicas e vídeos, che-

gou diretamente de São 
Paulo para nos mostrar 
a sua escrita e inter-
pretação e o porquê de 
fazer parte da nova ge-
ração de cantautores 
brasileiros.

NOISERV atuou num 
espetáculo onde per-
corre os clássicos que 
compõem o seu univer-
so sonoro acompanha-
do de projeções vídeo, 
permitindo vislumbrar o 
seu novo trabalho.

A sexta edição do 
48/20 encerrou com 
ANDRÉ JÚLIO TURQUE-
SA, que apresentou o 
seu disco de estreia em 
Março. Um autor multi-
facetado representativo 
da nova geração de mú-
sicos nacionais, em es-
treia no Teatro Cinema.

6ª EDIÇÃO DO 48/20 CANTAUTORES6ª EDIÇÃO DO 48/20 CANTAUTORES
ARTISTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS INTEGRARAM PROGRAMAÇÃO ARTISTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS INTEGRARAM PROGRAMAÇÃO 

DO TEATRO CINEMA DO TEATRO CINEMA 

GALA DE BENEFICÊNCIA GALA DE BENEFICÊNCIA 
“PARTILHAR, ACREDITAR, SER SOLIDÁRIO..”“PARTILHAR, ACREDITAR, SER SOLIDÁRIO..”

O Teatro cinema acolheu 
a Gala de Benefi cência a favor 
do Lar da Criança de Revelhe, 
“Partilhar, Acreditar, Ser Soli-
dário.”

Um espectáculo de dança 
com a participação de Baila-
rinos da Companhia Nacional 
de Bailado e da Escola Baila-
do de Fafe.
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O Município de Fafe 
assinalou o 46º aniversá-
rio do 25 de Abril com um 
conjunto de iniciativas sim-
bólicas, devido à pandemia 
da COVID 19. O Presiden-
te da Câmara Municipal, 
Raul Cunha, e o Presidente 
da Assembleia Municipal, 
José Ribeiro, assistiram, 
durante a manhã, ao Has-

tear da Bandeira nos Paços 
do Concelho de Fafe. Pos-
teriormente, prestaram ho-
menagem aos Combaten-
tes da Guerra Colonial com 
a habitual colocação da co-
roa de flores no monumen-
to localizado na Avenida 
do Brasil. Estes momentos 
foram acompanhados por 
três elementos do Agrupa-

mento 966 S. Martinho de 
Medelo, do Núcleo de Fafe.

Também como forma de 
assinalar a data, o Municí-
pio de Fafe convidou o mú-
sico fafense Nuno Marinho 
para um concerto muito 
especial, transmitido nas 
redes sociais, que celebrou, 
desta forma, a Revolução 
dos Cravos no concelho de 

Fafe.
Foram transmitidas 

online as intervenções do 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal, do Presidente da 
Assembleia Municipal e dos 
Representantes das forças 
políticas com assento na 
Assembleia Municipal, que 
habitualmente são feitas no 
decorrer da cerimónia.

25 DE ABRIL ASSINALADO COM CERIMÓNIA SIMBÓLICA25 DE ABRIL ASSINALADO COM CERIMÓNIA SIMBÓLICA

CULTURA
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Entre 22 e 26 de junho, 
centenas de estudantes e 
várias instituições (sociais 
ou religiosas) de Fafe deba-
teram, via online, a cidadania 
e a justiça, tendo a experiên-
cia do (des)confi namento 
e da pandemia como pano 
de fundo. Tratou-se de uma 
iniciativa dos Clubes Ter-
ra Justa, grupos locais que 
refletem durante o ano para 
preparar a participação no 
Terra Justa - Encontro In-
ternacional de Causas e Va-
lores da Humanidade. Ha-
bitualmente organizado em 
abril, o evento teve de ser 
adiado por causa da COVID 
19, mas os clubes, que es-

tavam já em fase adiantada 
de elaboração dos projetos, 
não pararam e adaptaram a 
dinâmica ao formato online. 

Nesta semana online, os 
Clubes Terra Justa de Fafe 
organizaram debates em vi-
deoconferência e mostraram 
vários trabalhos. 

A iniciativa, com a parti-
cipação de professores(as) 
e animadores associativos, 
teve a parceria da Fafe TV. 
A intervenção dos clubes foi 
diária, com conteúdos gra-
vados ou em direto, difundi-
dos na página  do Facebook 
Clubes Terra Justa, da Fafe 
TV e do site da Câmara Mu-
nicipal.

Os Clubes Terra Justa resultam de um protocolo, assinado durante o Terra Justa 2019, entre a Câmara Municipal de 
Fafe e a Universidade Lusófona, através da área de Ciência das Religiões, e reforçam o espírito do encontro internacional 
Terra Justa, organizado anualmente pela autarquia.

A CIDADANIA NÃO SE CONFINOUA CIDADANIA NÃO SE CONFINOU

A Câmara Municipal de 
Fafe mantém o apoio às 
Bandas Filarmónicas Lo-
cais, procurando, assim, 
a  promoção de atividades 
lúdicas e culturais ao longo 

de todo o ano.
No total, foram transfe-

ridos 55 mil euros, repar-
tindo-se o valor, em igual 
montante, para cada uma 
das Bandas, nomeadamen-

te a Sociedade Artística 
Musical Fafense - Banda de 
Golães - e Sociedade Filar-
mónica Fafense - Banda de 
Revelhe.

A atribuição destes 

apoios é  também uma for-
ma de reconhecimento e es-
tima que este Executivo tem 
pelas Bandas do concelho, 
que, na verdade, represen-
tam um património fafense.

MUNICÍPIO DE FAFE TRANSFERIU 55 MIL EUROS MUNICÍPIO DE FAFE TRANSFERIU 55 MIL EUROS 
PARA AS BANDAS DO CONCELHOPARA AS BANDAS DO CONCELHO

CULTURA
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“HÁ MÚSICA NA ARCADA” foi 
o mote da programação cultural 
para o Verão em Fafe, apresen-
tada,  no centro da cidade. Este 
projeto, integrou um programa 
de animação musical nos me-
ses de Junho, Julho e Agosto, 
que animou as noites de verão 
e recuperou a expressão dos ar-
tistas locais e respetivas equi-
pas técnicas de som, luz e au-
diovisual.

O Município de Fafe convi-
dou para participar neste pro-
jeto vários projetos musicais 

locais, entre os quais, Aronis 
Show, Café Cultural, Cristina 
Lima, El Senor, Ezequiel, Face B, 
Jepards, Grupo de Fados Água 
Viva, José Teixeira e Luís Lei-
te, JU, Jepards, Nuno Marinho, 
Os Trastes, The Pende e Valter 
Lobo.

Este programa cultural rea-
lizado na Arcada, num espaço 
devidamente delimitado, garan-
tiu o cumprimento de todas as 
medidas de segurança defini-
das pela Direção Geral de Saúde 
para os espetáculos ao ar livre.

MUNICÍPIO DE FAFE MUNICÍPIO DE FAFE 
APOIA ARTISTAS LOCAIS APOIA ARTISTAS LOCAIS 

“HÁ MÚSICA NA ARCADA”

GRUPO DE FADOS AGUAVIVAGRUPO DE FADOS AGUAVIVA

EL SEÑOREL SEÑOR

GUITARRA E CONTRABANDAGUITARRA E CONTRABANDA

THEPENDETHEPENDE

CULTURA
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ARONIS SHOWARONIS SHOW CRISTINA LIMACRISTINA LIMA

EZEQUIELEZEQUIEL

JEPARDSJEPARDS JUJU

OS TRASTESOS TRASTES VALTER LOBOVALTER LOBO

CULTURA
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O Município de Fafe co-
memorou o 110º aniversá-
rio da Proclamação da Re-
pública, no dia 5 de Outubro, 
com uma sessão solene 
evocativa.

As comemorações ar-
rancaram às 09h00, com a 
Alvorada de Morteiros, se-
guindo-se, às 10h00, o Has-
tear da Bandeira no edifício 

dos Paços do Concelho, 
com a participação dos Es-
cuteiros de Quinchães.

Às 10h15, no Teatro Ci-
nema de Fafe, decorreu a 
Sessão Solene que home-
nageou duas personalida-
des fafenses com a Me-
dalha de Mérito Concelhio 
(os copilotos Mário Castro 
e Hugo Magalhães). Foram 

também atribuídos os Pré-
mios de História Local e 
Maximino de Matos, respe-
tivamente a Maryse Elodie 
Pires Teixeira e ao médico 
Nuno Miguel Silva Fernan-
des.

A sessão contou com os 
habituais discursos do Pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Fafe, Raúl Cunha, do 

Presidente da Assembleia 
Municipal de Fafe, José Ri-
beiro, e através de partici-
pação por videoconferência, 
do Conselheiro de Estado, 
Luís Marques de Mendes.

As comemorações ter-
minaram com a interpreta-
ção do Hino Nacional pela 
Academia de Música José 
Atalaya.

COMEMORAÇÃO DO 5 DE OUTUBROCOMEMORAÇÃO DO 5 DE OUTUBRO
110º ANIVERSÁRIO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA110º ANIVERSÁRIO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA

CULTURA
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O Município de Fafe de-
safi ou a Academia de Mú-
sica José Atalaya a realizar 
3 concertos de Natal entre 
os seus músicos e artistas 
fafenses convidados, numa 
iniciativa intitulada "Acade-

mia de Música José Atalaya 
COM VIDA".

Os concertos, previa-
mente gravados no Teatro-
-Cinema, foram divulgados 
nas redes sociais do Muni-
cípio de Fafe nos dias 21, 22 

e 23 de dezembro, sempre às 
19H00.

Celina Tavares atuou com 
o Trio SoLeMar. Ezequiel so-
biu ao palco com o Trio PHI e 
Valter Lobo encerrou este ci-
clo de concertos com o Coro 

de Câmara da Academia Mú-
sica José Atalaya. 

Em cada momento, os 
músicos convidados inter-
pretaram uma ou duas mú-
sicas da sua autoria e uma 
música de Natal.

MUNICÍPIO DE FAFE E ACADEMIA DE MÚSICA MUNICÍPIO DE FAFE E ACADEMIA DE MÚSICA 
PROMOVERAM CONCERTOS DE NATALPROMOVERAM CONCERTOS DE NATAL

VALTER LOBO & CORO DE CÂMARA DA ACADEMIA JOSÉ ATALAYAVALTER LOBO & CORO DE CÂMARA DA ACADEMIA JOSÉ ATALAYA

EZEQUIEL & TRIO PHIEZEQUIEL & TRIO PHI CELINA TAVARES & TRIO SOLEMARCELINA TAVARES & TRIO SOLEMAR

CORO DE CÂMARA DA ACADEMIA JOSÉ ATALAYACORO DE CÂMARA DA ACADEMIA JOSÉ ATALAYA

CULTURA
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EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Fafe e a Associa-
ção Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto 
e Celorico de Basto, cientes das eventuais di-
fi culdades que poderão surgir no manusea-
mento das ferramentas a utilizar no âmbito 
deste projeto estão disponibilizar apoio e for-
mação específi ca, tutoriais e linhas de ajuda 
aos comerciantes aderentes.

Na Biblioteca Municipal de Fafe, decorreu 
uma formação presencial aos aderentes ins-
critos, distribuída por quatro sessões, onde 
estão a ser abordados temas relacionados 
com a gestão completa de loja online, gestão 
de produtos, encomendas e distribuição.

PROJETO DE DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL ORGANIZOU PROJETO DE DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL ORGANIZOU 
SESSÕES DE FORMAÇÃO PRESENCIALSESSÕES DE FORMAÇÃO PRESENCIAL

A Câmara de Fafe apre-
sentou o Projeto de Dinami-
zação e Revitalização do Co-
mércio Local, uma ação que 
se destina a todos os lojistas, 
comerciantes, micro e peque-
nas empresas do concelho 
de Fafe.

Este plano procura, por 
um lado, desenvolver a mo-
dernização e a inovação das 
atividades comerciais insta-
ladas e as respetivas técni-
cas de vendas e, por outro, 

dinamizar o comércio local e 
a restauração através de um 
plano integrado de Promoção 
e Divulgação Comercial.

Na prática, este plano fa-
culta ferramentas de incenti-
vo à venda sem custos para 
comerciantes e empresários. 
São exemplos de medidas 
a criação de um Portal Mar-
ketplace Multivendedor (web 
commerce), o Cartão de Fide-
lização (sistema de pontos) e 
a criação de um Livro de Vou-

chers. Os comerciantes terão 
oportunidade de obter forma-
ção no que respeita à Litera-
cia Digital. Pretende-se, com 
isto, a criação de uma Marca 
para o Comércio de Fafe com 
forte presença na Internet, 
estimulando e incentivando 
a compra no comércio local.

Para além dos comer-
ciantes, este projeto benefi -
cia todos os fafenses, pois 
funciona como um centro co-
mercial online onde o cliente, 

num único lugar, encontra 
uma grande variedade de 
produtos, serviços e marcas 
e pode comparar e comprar 
artigos de diferentes lojas. 
Será, ainda, implementa-
do um cartão de fi delização 
através do qual se pretende 
o incentivo ao comércio local 
com a atribuição de pontos 
que equivale a descontos 
ao consumidor e eventuais 
oferta de descontos promo-
cionais.

CÂMARA MUNICIPAL ANUNCIOU MEDIDAS DE APOIO AO COMÉRCIO LOCALCÂMARA MUNICIPAL ANUNCIOU MEDIDAS DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL

Em Fafe, consideramos essencial unir eforços na captação de investimento, apoio ao empreendedorismo, às empresas 
já estabelecidas e ainda criar políticas de empregabilidade, sem esquecer o comércio local. O Município tem estimulado e 
potenciado a vida económica do concelho, numa perspetiva de captação de investimento e de empreendedores e de apoio às 
empresas existentes, colocando o conhecimento e a força institucional da autarquia ao seu serviço. A intervenção da Câmara 
Municipal na área do empreendedorismo e da atividade económica mereceu, durante o ano de 2020, uma elevada atenção e 
empenho, correspondendo aos impactos e aos desafi os provocados pela pandemia da Covid-19.

INSTALAÇÃO DE SALA DE AUDIÊNCIAS DO JUÍZO DE FAMÍLIA E MENORES INSTALAÇÃO DE SALA DE AUDIÊNCIAS DO JUÍZO DE FAMÍLIA E MENORES 
NO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE FAFENO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE FAFE
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2020 foi um ano atípico que não permitiu a realização de vários eventos e iniciativas habituais. No entanto, o Município 
de Fafe não deixou de assinalar,  via online ou através de cerimónias mais restritas, algumas das mais importantes datas do 
nosso calendário, respeitando todas as indicações das autoridades de saúde.

Ao longo do ano, fomos distinguidos pelo nosso trabalho nas diferentes áreas de ação e foram celebrados protocolos, com 
diversas instituições.

Por fi m, mantivemos a aposta na projeção do território, através da promoção do concelho em programas televisivos que 
mostraram aquilo que Fafe tem de melhor para oferecer.

O Município de Fafe e o 
Instituto de Gestão Finan-
ceira e Equipamentos da 
Justiça celebraram um pro-
tocolo de colaboração com 

vista à criação de uma Sala 
de Audiências para o Juízo 
de Família e Menores e para 
a instalação da Secretaria do 
Tribunal no edifício do Palá-

cio da Justiça de Fafe.
A importância de dotar 

os Tribunais de instalações 
condignas ao seu funciona-
mento é fundamental para 

a prestação de um serviço 
público de qualidade, capaz 
de responder com efi ciência 
e efi cácia aos interesses da 
população.

INSTALAÇÃO DE SALA DE AUDIÊNCIAS DO JUÍZO DE FAMÍLIA E MENORES INSTALAÇÃO DE SALA DE AUDIÊNCIAS DO JUÍZO DE FAMÍLIA E MENORES 
NO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE FAFENO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE FAFE

O Município de Fafe im-
plementou o Programa de 
Apoio à Redução Tarifária dos 
Transportes Públicos (PART), 
um programa de fi nancia-
mento que promoveu a redu-
ção tarifária nos sistemas de 
transporte público coletivo, 
bem como o aumento da ofer-
ta de serviço e a expansão da 
rede.

Este programa permitiu a 
comparticipação a 100% do 
transporte dos alunos do se-
cundário com direito a passe, 
em todos os circuitos.

No circuito de transportes 
urbanos, o apoio no transpor-
te a todos os estudantes do 
5.º ano de escolaridade ao 

12.º ano foi de 100%.
No circuito urbano, o Mu-

nicípio comparticipou tam-
bém a 100% o transporte dos 
seniores com idade igual ou 
superior a 65 anos, portadores 
do Cartão Municipal Senior.

O PART permite o com-
bate dos efeitos negativos 
associados à mobilidade, no-
meadamente o congestiona-
mento, a emissão de gases de 
efeito de estufa, a poluição at-
mosférica, o ruído, o consumo 
de energia e a exclusão social. 
O Programa visa, desta for-
ma, atrair passageiros para o 
transporte público e pretende 
ser uma ferramenta de coesão 
territorial.

MUNICÍPIO DE FAFE COMPARTICIPOU TRANSPORTES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE FAFE COMPARTICIPOU TRANSPORTES PÚBLICOS 
A IDOSOS E ESTUDANTESA IDOSOS E ESTUDANTES
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MUNICÍPIO DE FAFE ADERIU À PLATAFORMA ODS LOCALMUNICÍPIO DE FAFE ADERIU À PLATAFORMA ODS LOCAL
A Câmara Muni-

cipal de Fafe assinou, 
em 2020, a Carta de 
Compromisso de inte-
gração na Plataforma 
ODS local, um projeto 
que procura capacitar 
os municípios e outros 
agentes locais para os 
17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentá-
vel da Agenda 2030 da 
ONU.

A Plataforma ODS 
local visa monitorizar 
a evolução dos Muni-
cípios em relação às 
várias metas dos ODS 
(Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável), 
através de indicadores 
de progresso construí-
dos a partir de informa-
ção de bases de dados 
nacionais e dos pró-
prios Municípios. Pre-
tende, ainda, mapear as 
práticas inovadoras e 
sustentáveis que tanto 
as autarquias como a 
sociedade civil e as em-
presas estão a imple-
mentar, e medir o seu 
impacto.

São 50 os municí-
pios que fazem parte do 
arranque da Plataforma 
ODS Local.

"A TERRA TREME" EM FAFE"A TERRA TREME" EM FAFE
O Município de Fafe, através do Serviço 

Municipal de Proteção Civil, aliou-se à 
iniciativa "A Terra Treme", no dia 5 de 
novembro, que procura chamar a atenção 
para o risco sísmico e para a importância de 
comportamentos simples que os cidadãos 
devem adotar em caso de sismo, mas que 
podem salvar vidas.

A sirene dos Bombeiros Voluntários 
de Fafe tocou durante um minuto para 
assinalar o abalo sísmico, momento em que 
se adotou os 3 gestos que podem salvar 
vidas: BAIXAR, PROTEGER E AGUARDAR.

O Município de Fafe assinalou, no dia 15 de 
setembro, no Parque da Cidade, a criação do Serviço 
Nacional de Saúde, nas palavras do seu fundador 
António Arnaut, o “seu mais belo poema”. Esta 
iniciativa contou com a participação do Diretor 
Clínico do ACES do Alto Ave, Miguelote de Castro.

Associamo-nos a este movimento de homenagem 
ao SNS e a António Arnaut, uma personalidade que 
tanto fez pela vida democrática em Portugal, em 
vários domínios essenciais à vida em comunidade. 

A situação atípica que vivemos, provocada pela 
pandemia da COVID-19, tem sido um verdadeiro 
desafi o ao SNS e à capacidade de resiliência dos 
seus profi ssionais e do próprio sistema, que se têm 
revelado inexcedíveis.

FAFE REGOU A 'OLIVEIRA SNS' PARA CELEBRAR O FAFE REGOU A 'OLIVEIRA SNS' PARA CELEBRAR O 
SERVIÇO NACIONAL DE SÁUDESERVIÇO NACIONAL DE SÁUDE
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FAFE ASSINALOU MÊS DA FAFE ASSINALOU MÊS DA 
PREVENÇÃO DOS MAUS PREVENÇÃO DOS MAUS 
TRATOS NA INFÂNCIATRATOS NA INFÂNCIA

Em abril, assinalou-se a Prevenção 
dos Maus Tratos na Infância e o edifício 
dos Paços do Concelho iluminou-se de 
azul, a cor predominante da comemora-
ção desta efeméride, este ato simbólico 
pretende alertar e sensibilizar a comu-
nidade para a necessidade de cuidar e 
proteger os mais novos, combatendo as 
práticas de violência física e psicológi-
ca que infelizmente ainda assistimos 
nos dias que correm.

A sensibilização para esta causa 
exige um esforço de todos e é necessá-
rio torná-lo cada vez mais transversal e 
eficaz na sociedade portuguesa.

O Município de Fafe assinalou o Dia 
Mundial da Consciencialização para o 
Autismo, iluminando o edifício dos Pa-
ços do Concelho de Fafe de azul.

Este dia surge para desmistificar e 
sensibilizar a população para o Autis-
mo, promovendo um maior entendimen-
to, consciencialização e apelo à inte-
gração plena das pessoas com autismo 
na sociedade.

DIA MUNDIAL DA DIA MUNDIAL DA 
CONSCIENCIALIZAÇÃO  CONSCIENCIALIZAÇÃO  

PARA O AUTISMOPARA O AUTISMO

O Município de Fafe assinalou 
o Dia Internacional da Prevenção 
do Cancro de Mama, com a 
distribuição de laços cor de rosa 
pelos funcionários e munícipes que 
visitaram os espaços municipais.

A sinalização desta data 
pretende alertar e sensibilizar as 
pessoas para a necessidade de se 
fazer um controlo regular no que 
respeita ao Cancro de Mama.

OUTUBRO ROSA ASSINALADO EM FAFEOUTUBRO ROSA ASSINALADO EM FAFE
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A Câmara Municipal de 
Fafe aprovou a atribuição 
de um apoio no valor de 100 
mil euros ao Centro Infantil 
de Golães, para ajudar nas 
despesas que esta institui-
ção teve com a construção 
de um edifício de raiz para a 
instalação das valências da 
creche, educação pré-esco-
lar e Centro de Atividades e 
Tempos Livres de Golães.

Esta era uma obra an-
siada pela instituição há 
bastante tempo, que tem 
por objetivo construir um 
espaço adequado ao de-
sempenho das atividades 
que a instituição desenvol-
ve, criando um espaço com 
melhores condições de fun-

cionamento, mais conforto 
para todos os que o utilizam 
diariamente, crianças e pro-
fi ssionais.

Este apoio surge no reco-
nhecimento dos benefícios e 
utilidade que uma obra des-
ta dimensão tem quer para a 
população da freguesia, bem 
como para o concelho. É 
atribuído com base nas po-
líticas de proximidade e de 
apoio às associações, cole-
tividades e instituições que, 
no nosso concelho, lidam 
mais diretamente com a in-
tervenção social, quer aos 
idosos bem como àqueles 
que se dedicam ao trabalho 
com as nossas crianças e 
jovens.

CÂMARA APROVOU APOIO PARA A OBRA DO CÂMARA APROVOU APOIO PARA A OBRA DO 
CENTRO INFANTIL DE GOLÃESCENTRO INFANTIL DE GOLÃES

          Fafe acolheu mais uma 
edição da Exposição Ca-
nina.

Cerca 500 cães, de di-
ferentes raças, participa-
ram neste certame, consi-
derado já uma referência 
nacional.

O Município de Fafe 
promoveu também naque-
le espaço uma campanha 
de sensibilização, com a 
distribuição de informa-
ção alusiva à Proteção 
Animal.

O Municipio de Fafe reor-
ganizou os Serviços da Au-
tarquia com o objetivo de 
obter uma administração 
pública autárquica centra-
da no cidadão, num modelo 
de administração diligente, 
competente, efi ciente e sem-
pre centrada nos cidadãos. 
Para fechar o processo da 
reorganização, o Município 
preparou uma cerimónia 
simbólica de tomada de pos-
se dos novos cargos dirigen-

tes, no dia 05 de junho, no 
Teatro Cinema de Fafe.

Juntamente com esta 
reorganização dos serviços, 
os colaboradores do Muni-
cípio do atendimento e de 
front offi ce, que são o pri-
meiro contacto e a primeira 
imagem da Câmara, que os 
municípies encontram, pas-
saram a usar uniformes que 
foram concebidos tendo em 
consideração a nova Marca 
Fafe.

MAIS DE 500 CÃES NA MAIS DE 500 CÃES NA 
EXPOSIÇÃO CANINA NACIONALEXPOSIÇÃO CANINA NACIONAL

MUNICÍPIO DE FAFE REORGANIZOU OS SERVIÇOSMUNICÍPIO DE FAFE REORGANIZOU OS SERVIÇOS

SOCIEDADE
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O Município de Fafe associou-se 
à iniciativa promovida pela ONU, ilu-
minando de azul o monumento "Terra 
Justa", símbolo das grandes causas e 
valores da Humanidade.

Esta ação pretende demonstrar 
como os países, as cidades e as co-
munidades defendem e promovem a 
missão e os valores da ONU: manuten-
ção da paz e segurança internacionais, 
promoção dos direitos humanos, redu-
ção das desigualdades e prosperidade 
para todos.

Recorde-se que, em 2016, António 

Guterres, atual Secretário-Geral da 
ONU, participou no Encontro Interna-
cional de Causas e Valores da Huma-
nidade - Terra Justa, tendo deixado, 
nesse monumento, a sua mensagem 
de esperança sobre o futuro, que será 
lida 25 anos após a sua deposição no 
Mural.

O Município de Fafe orgulha-se 
de trabalhar em consonância com os 
valores promovidos pela Organização 
das Nações Unidas, na procura de uma 
sociedade mais justa, solidária, coesa 
e igualitária.

75º ANIVERSÁRIO DAS NAÇÕES UNIDAS75º ANIVERSÁRIO DAS NAÇÕES UNIDAS

“DE LÉS A LÉS” EM FAFE “DE LÉS A LÉS” EM FAFE 

Durante o ano de 2020, o programa “De Lés a Lés”, das 
Manhãs Informativas, do Porto Canal, esteve em Fafe duas 
vezes. Emissões que retrataram o nosso concelho, através 
da sua gastronomia, das tradições, como o Jogo do Pau, 
da Cultura com a ‘Arquitetura dos Brasileiros’ e a Lenda da 
Justiça de Fafe.

DIA INTERNACIONAL DIA INTERNACIONAL 
DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERESDA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

O Município de Fafe assinalou o Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência contra as Mulheres, com a colocação 
de uma faixa preta no edifício da Câmara Municipal, 
associando-se à iniciativa promovida pela associação UMAR 
– União de Mulheres Alternativa e Resposta.

Pela cidade, foi divulgada uma mensagem relacionada 
com os números de femicídios em Portugal, de forma a alertar 
e sensibilizar a sociedade e todas as entidades ofi ciais para 
esta realidade.

Recorde-se que, de acordo com a UMAR, entre 2004 e 
2019, 534 mulheres sofreram de femicídio, ou seja, morreram 
pelo facto de serem mulheres.

O Município de Fafe assinalou o 
Dia Mundial do Turismo, a 27 Se-
tembro, registando taxas de ocu-
pação nos alojamentos do conce-
lho em alta. 

Fafe beneficiou assim, do im-
pacto positivo da promoção do ter-
ritório e da marca Fafe que o Muni-
cípio tem efetuado.

Das iniciativas desportivas pro-
movidas pelo Município através da 
Edição Especial da Volta a Portugal 

em Bicicleta e do Rali Montelongo 
– Carlos Vieira 2020, registou-se 
um pico, com valores muito próxi-
mos dos 100% na taxa de ocupação 
das unidades locais de alojamento 
nos dois fins de semana consecu-
tivos, concretamente em 26 e 27 de 
setembro e 3 a 4 de outubro.

A divulgação destes valores re-
sulta de uma auscultação efetuada 
aos empreendimentos turísticos do 
concelho.

DIA MUNDIAL DO TURISMO COM TAXAS DE OCUPAÇÃO EM ALTADIA MUNDIAL DO TURISMO COM TAXAS DE OCUPAÇÃO EM ALTA
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PROGRAMA HÁ VOLTA – RTP1PROGRAMA HÁ VOLTA – RTP1
Com a passagem da Volta a Portugal em Bicicleta por Fafe, o programa "Há Volta" regressou ao nosso concelho para mais 

uma mostra dos melhores motivos turísticos que Fafe tem para oferecer.
Respeitando igualmente as indicações das autoridades de saúde, o programa decorreu no dia 28 de setembro, com a 

participação de vários convidados ligados à área desportiva e a intervenção do Presidente da Câmara Municipal.
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PROGRAMA AQUI PORTUGAL - RTP1PROGRAMA AQUI PORTUGAL - RTP1
Fafe acolheu, a 27 de setembro, a transmissão, em direto do Programa "Aqui Portugal", da RTP1. Durante todo o dia, 

mostrámos o que de melhor o concelho tem para oferecer, desde a Gastronomia, Música, Artesanato, Desporto, Cultura e 
Tradições.

Foram vários os convidados que passaram pelo Jardim do Calvário, numa emissão sem a presença de público, que 
respeitou todas as indicações da Direção-Geral de Saúde.
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A Câmara Municipal de 
Fafe mantém os impostos 
municipais com em taxas re-
duzidas.

Relativamente ao IMI, a 
Câmara fi xou a taxa mínima 
de IMI para todos os prédios 
urbanos e a dedução fi xa 
para os agregados familia-
res: com um dependente têm 
uma dedução de 20 euros, 
com dois dependentes de-
duzem 40 euros, com 3 ou 
mais dependentes deduzem 
70 euros.

A aplicação da taxa míni-
ma de IMI associada à dedu-
ção fi xa para os agregados 
familiares com dependentes 

representa uma devolução 
às famílias residentes no 
concelho de Fafe que ultra-
passa os 2,8 milhões euros.

Relativamente ao IRS, a 
Câmara fi xou a taxa em 3%, 
devolvendo 2% aos contri-
buintes.

Também no que concer-
ne à Derrama e mantendo 
uma política fi scal municipal 
responsável e com o objeti-
vo de apoiar as empresas, 
foi também aprovada a fi xa-
ção da Derrama em 1,2 % e 
a isenção para os sujeitos 
passivos cujo volume de ne-
gócios do ano anterior não 
ultrapasse os 150 mil euros.

A fi xação dos impostos 
municipais com taxas redu-
zidas vai de encontro à prin-
cipal preocupação do Execu-
tivo, no desenvolvimento do 
trabalho autárquico de dar 
mais e melhores condições 
de vida aos Fafenses.

A aplicação da taxa mí-
nima do IMI é uma política 
fi scal alicerçada em dois 
pontos importantes para o 
Município: por um lado a ne-
cessidade de assegurar re-
ceitas por forma a satisfazer 
as necessidades públicas 
em termos de investimento 
municipal e, por outro lado, 
apoiar as famílias de Fafe.”

O objetivo é aliviar a car-
ga fi scal às famílias e às 
empresas, numa lógica res-
ponsável, tendo em conta o 
princípio da estabilidade fi s-
cal e a posição de município 
familiarmente responsável. 
Estas medidas só são pos-
síveis porque a Autarquia 
mantém uma boa gestão e 
as contas equilibradas."

Esta decisão, neste ano 
particularmente difícil devido 
à pandemia COVID-19, asso-
cia-se às restantes medidas 
tomadas pela Autarquia no 
decurso deste ano que têm 
como objetivo apoiar as fa-
mílias e empresas fafenses.

CÂMARA DE FAFE MANTÉM IMPOSTOS COM TAXAS REDUZIDASCÂMARA DE FAFE MANTÉM IMPOSTOS COM TAXAS REDUZIDAS

A Ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa, 
acompanhada pelos Secretá-
rios de Estado da tutela, Car-
los Miguel e Isabel Ferreira, e 
pelo Presidente da Comissão 
de Coordenação de Desen-
volvimento Regional do Norte 
(CCDR/N), Fernando Freire de 
Sousa, reuniu no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Fafe, 
com os Presidentes de Câ-
mara dos 8 municípios que 
integram a CIM do Ave, sobre 
a execução do Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão 

Territorial da Comunidade 
Intermunicipal do Ave (PDCT 
da CIM do Ave - Norte 2020) 
e respetiva realocação de 
verbas disponíveis aos pro-
jetos de cada Município para 
melhorar as taxas de execu-
ção, permitindo a realocação 
de verbas entre prioridades 
de investimento.

Relembramos que o Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Fafe, Raul Cunha, é tam-
bém o Presidente do Conse-
lho Intermunicipal da CIM do 
Ave.

MINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL REUNIU EM FAFE COM AUTARCAS DA CIMMINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL REUNIU EM FAFE COM AUTARCAS DA CIM
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A Câmara Municipal de Fafe aprovou, 
na reunião de 30 de novembro, o Orça-
mento para o ano de 2021, no valor global 
de 43 milhões de euros, superior ao or-
çamento de 2020 em 3 milhões de euros.

Um Orçamento construído tendo em 
consideração o contexto atual devido à 
situação de pandemia, que é verdadeira-
mente excecional e novo.

Um orçamento que, apesar do au-
mento das despesas correntes motiva-
das pela atual situação pandémica, per-
mite, mesmo assim, transferir da receita 
corrente 1,5 milhões de euros para po-
dermos aplicar em investimento, o que 
representa uma poupança signifi cativa.

É um orçamento de continuidade, que 
tem como base o planeamento estratégi-
co do mandato e foi elaborado com uma 
preocupação constante de rigor, equilí-
brio e prudência, dando sempre priori-
dade às pessoas, como é apanágio das 
políticas assumidas desde o início das 
funções deste Executivo.

Neste orçamento, mantêm-se as po-
líticas de descentralização, colocando 
os recursos fi nanceiros à disposição das 
Juntas de Freguesia, no montante de 2 
milhões de euros para que estas possam 
concretizar os projetos que nas suas fre-
guesias mais falta façam.

No seguimento das políticas assu-
midas no início do mandato de apoio às 
pessoas e às famílias, de salientar a re-
levância das funções sociais que, para o 
ano de 2021, totalizam os 16,2 milhões, 
destacando o investimento contínuo em 
ações sociais, habitação e serviços co-
letivos, educação e serviços culturais e 
recreativos.

De destacar também o investimento 
de capital na ordem dos 15,6 milhões de 
euros, que contempla a execução de um 
conjunto de obras de grande relevância 
para os fafenses, como a conclusão da 

obra de recuperação do Bairro da Cumiei-
ra; a reabilitação do espaço público da 
zona envolvente deste Bairro; a constru-
ção da nova Piscina Municipal; as obras 
para a erradicação das coberturas com 
amianto nas escolas, bem como a cons-
trução do pavilhão da escola Prof. Carlos 
Teixeira e ainda as obras de requalifi ca-
ção e manutenção em vários edifícios es-
colares do concelho.

Neste orçamento é ainda realçada 
a continuidade do investimento na rede 
viária de todo o concelho, com a requa-
lifi cação/regeneração de um conjunto de 
arruamentos, vias e passeios da nossa 
cidade e do nosso concelho, do qual se 
salienta a regeneração urbana no Bairro 
do Retiro e o início das obras de repara-
ção da zona de Stº Ovídio e S. Brás.

Destacamos, ainda, a execução da 
obra que vai levar o abastecimento de 
água ao lugar da Cheda, em Queimadela.

Será, também, dada continuidade ao 
exercício de uma política de proximidade 
e de apoio às associações, coletividades 
e instituições que, no nosso concelho, li-
dam mais diretamente com a intervenção 
social, quer aos idosos bem como àque-
les que se dedicam ao trabalho com as 
nossas crianças e jovens.

No que respeita às empresas, para 
além das medidas de apoio e do pro-
grama dirigido ao comércio local, imple-
mentado em parceria com a Associação 
Empresarial e Comercial de Fafe, Cabe-
ceiras de Basto e Celorico de Basto, que 
apelidamos de “Fafe Mais”, de salientar 
a criação da Zona Industrial de Regadas 
que, no próximo ano, sofrerá um impulso 
decisivo.

Os documentos das Grandes Opções 
do Plano e Orçamento foram aprovadas 
pela Assembleia Municipal de Fafe na 
sessão ordinária realizada em 28 de de-
zembro de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE APROVA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE APROVA 
ORÇAMENTO DE 43 MILHÕES DE EUROSORÇAMENTO DE 43 MILHÕES DE EUROS

SOCIEDADE

“Este Orçamento foi elaborado com base numa política de rigor e uma situação 
fi nanceira saudável e equilibrada. É um orçamento focado no apoio às pessoas, às 
famílias e às empresas. Neste momento particularmente difícil devido às consequências 
da pandemia que assola todo o mundo, a Autarquia mantém neste orçamento medidas de 
estímulo à economia, nomeadamente, através de um compromisso forte e determinação 
em lançar um conjunto de obras públicas que ajudem nesta nossa vontade de ter um 
papel ativo na retoma da economia em Fafe.

Este Orçamento para o ano de 2021, no valor de 43 milhões e cem mil euros, é um 
plano ambicioso, prudente e permitirá manter Fafe numa trajetória de crescimento e 
de desenvolvimento harmonioso do nosso concelho, sem deixar ninguém para trás e 
concentrado no objetivo de fazer por Fafe sempre mais e melhor!”

Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe
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A iluminação decorativa das ruas da cidade marcou o arran-
que da época natalícia no nosso concelho. Uma árvore gigante, 
com diversas decorações alusivas à época, trouxe à cidade uma 
cor especial e um ambiente mágico. Foram iluminadas várias 
ruas, decoradas rotundas e edifícios. O coração da cidade, no-
meadamente a Praça 25 de Abril, concentrou a maior parte das 
iluminações.

FAFE ILUMINOU-SE FAFE ILUMINOU-SE 
PARA RECEBER O NATALPARA RECEBER O NATAL

SOCIEDADE
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DELIBERAÇÕESDELIBERAÇÕES
06-02-2020
Proposta de código de conduta:
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var e remeter à Assembleia Municipal.
Proposta de orçamentação e gestão de des-
pesas com pessoal:
 A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var.

12-03-2020
Plano Municipal de Contingência da CO-
VID-19:
 A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var.
Regulamento Interno de uso de fardamento e 
equipamento de Proteção Individual do Mu-
nicípio de Fafe:
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var.
Regulamento Interno de funcionamento da 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
de Fafe:
 A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var.
Deliberações tomadas na Sessão Ordinária 
da Assembleia Municipal, de 27/02/2020:
A Câmara tomou e deliberou dar execução.

26-03-2020
Proposta de delegação de competências no 
Presidente da Câmara:
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto 
contra do Senhor Vereador Engº José Bap-
tista, eleito pela Coligação “Unidos a Fafe”, 
aprovar.
Medidas tomadas pela Câmara Municipal de 
Fafe para contenção da pandemia COVID-19:
 A Câmara tomou conhecimento.

30-04-2020
Proposta de Implementação de Medidas Ex-
cecionais de Apoio às Empresas (COVID-19):
 A Câmara tomou conhecimento e, delibe-
rou, nos termos do nº 3 do artigo 2º da Lei nº 
6/2020, de 10 de abril, comunicar à Assem-
bleia Municipal.
Protocolo a celebrar com a INDAQUA FAFE, 
Gestão de Águas de fafe, S.A. - Medidas de 
Apoio às Empresas:
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var
Proposta de Delegação de Competência:
 A Câmara deliberou, por maioria, com o voto 
contra do Senhor Vereador Engº José Bap-
tista, eleito pela Coligação “Unidos a Fafe”, 
aprovar.
Atos praticados ao abrigo de competências 
delegadas no Senhor Presidente da Câmara 
em processos iniciados pela DGF:
 A Câmara tomou conhecimento.

14-05-2020
Alteração ao Plano Diretor Municipal:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
remeter à Assembleia Municipal.

29-05-2020
Prestação de Contas 2019:
 A Câmara deliberou, por maioria, com as abs-
tenções dos Senhores Vereadores Dr. Ante-
ro Barbosa, Engº Vitor Moreira, Eng.ª Helena 
Lemos e Engº Raul Cunha, todos eleitos pela 
Lista de Cidadãos Eleitores “Fafe Sempre” e do 
Senhor Engº José Baptista, eleito pela Coliga-
ção “Unidos a Fafe”, aprovar e remeter à As-
sembleia Municipal.
Mapa de Inventário de todos os Bens, Direitos 
e Obrigações Patrimoniais e Respectiva Ava-
liação – Ano de 2019:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
e remeter à Assembleia Municipal.
Balanço Social 2019:
 A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var.
Proposta de Apoio aos Comerciantes sobre a 
Isenção de Taxas de Terrado da Feira Semanal 
de Fafe e de Ocupação da Via Pública com Es-
planadas:
 A Câmara tomou conhecimento e deliberou 
remeter à Assembleia Municipal.

04-06-2020
Prémio Dr. Máximino de Matos – 2019:
 A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var.
Prémio da História Local – Câmara Municipal 
de Fafe –18ª Edição:
 A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var.

18-06-2020
Proposta de Delegação de Competência no 
Presidente da Câmara:
 A Câmara deliberou, por maioria, com o voto 
contra do Senhor Vereador Engº José Baptista, 
eleito pela Coligação “Unidos a Fafe”, aprovar.
Programa Estratégico para Execução de Ope-
ração de Reabilitação Urbana para a ARU da 
Cidade de Fafe – Proposta:
 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
e remeter à Assembleia Municipal.

09-07-2020
Programa Estratégico para Execução de Ope-
ração da Reabilitação Urbana para a ARU da 
Cidade de Fafe:
 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
Deliberações tomadas na Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de 19/06/2020:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou 
dar execução.

10-09-2020
Proposta de Fixação da Taxa de Derrama 
para o exercício de 2020, Receita a co-
brar Em 2021:
 A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar e remeter à Assembleia Munici-
pal
Proposta sobre Imposto Municipal sobre 
Imóveis para o ano 2020 (A liquidar em 
2021):
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar e remeter à Assembleia Munici-
pal
Deliberações tomadas na Sessão Ex-
traordinária da Assembleia Municipal de 
02/09/2020:
A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou dar execução.

24-09-2020
Programa Municipal de Proteção Animal:
  Aprovado por unanimidade.

30-11-2020
Proposta das Grandes Opções do Plano e 
Orçamento - Ano de 2021:
 A Câmara deliberou, por maioria, aprovar 
e remeter à Assembleia Municipal.
Mapa de Pessoal e Respetivos Anexos – 
2021:
 A Câmara deliberou, por maioria, aprovar 
e remeter à Assembleia Municipal.

03-12-2020
Criação da Empresa Municipal para Ges-
tão do Sistema Municipal Público de Dis-
tribuição em Baixa de Água do Município 
de Fafe:
 A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar e remeter à Assembleia Munici-
pal
Contratos Inter-Administrativos para a 
Execução de Projeto e Obra de Remode-
lação no Palácio de Justiça de Fafe:
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar

17-12-2020
Proposta de Calendário das Reuniões Or-
dinárias de Câmara para o Ano de 2021:
 A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar.
Proposta de Abertura de Procedimentos 
Concursais para Ocupação de Postos de 
Trabalho Previstos no Mapa de Pessoal 
de 2020 em regime de Contrato de Tra-
balho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado:
 A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar.

INFORMAÇÃO

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2021CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2021
7 JANEIRO7 JANEIRO 8 ABRIL8 ABRIL 1 JULHO1 JULHO 7 OUTUBRO7 OUTUBRO

21 JANEIRO21 JANEIRO 22 ABRIL22 ABRIL 15 JULHO15 JULHO 21 OUTUBRO21 OUTUBRO

4 FEVEREIRO4 FEVEREIRO 6 MAIO6 MAIO 5 AGOSTO5 AGOSTO 4 NOVEMBRO4 NOVEMBRO

18 FEVEREIRO18 FEVEREIRO 20 MAIO20 MAIO 19 AGOSTO19 AGOSTO 18 NOVEMBRO18 NOVEMBRO

11 MARÇO11 MARÇO 2 JUNHO2 JUNHO 2 SETEMBRO2 SETEMBRO 2 DEZEMBRO2 DEZEMBRO

25 MARÇO25 MARÇO 17 JUNHO17 JUNHO 16 SETEMBRO16 SETEMBRO 16 DEZEMBRO16 DEZEMBRO
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