



   

   

   

COVID-19



 
  
 



    
       

  


 

 
 

  

     
 

    
 

Destaques

8
18
34
40

Requaliﬁcação do
Bairro da Cumieira

10

Município investe na
requaliﬁcação urbana

Celebrados protocolos
de obras para todas
as Freguesias

28

Primeiro Ministro
inaugurou obras de
requaliﬁcação das
escolas

Rally Montelongo
"Carlos Vieira"

36

35º Encontro de
Cantadores de Reis do
concelho

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

52

Fafe iluminou-se para
receber o Natal

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

2

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

Mensagem do Presidente da Câmara Municipal
2020 foi um ano desafiante!
A pandemia provocada pelo COVID-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 mitigação, implementou, desde o primeiro momento, um conjunto
de medidas para conter a pandemia. Ao trabalho que continuamente fazemos, acresceu
um esforço diário de combate
a esta pandemia e de garantir o
bem-estar dos fafenses, acautelando a questão da saúde sem
prejudicar a parte económica.
Felizmente, a Câmara Municipal de Fafe tem, desde 2014,
um pacote de medidas de apoio
social ativo que se revelou fulcral na resposta a esta pandemia, sobretudo, para as famílias
mais carenciadas e para aquelas que viram as dificuldades
aumentarem por força das adversidades com que se depararam.
Quisemos, também, garantir 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 despesas regulares. A par destas
medidas, lançámos ainda um
Projeto de Dinamização e Revitalização do Comércio Local.
Mantivemos o investimento municipal com a finalidade
de contribuir para o progresso social e económico de Fafe.
Assim, entre os diversos investimentos efetuados, destacamos algumas obras realizadas:
Prosseguimos com as obras
que estavam em curso no concelho, como a Requalificação
do Bairro da Cumeira, a requa-

lificação do Centro Coordenador de Transpores e as obras
de regeneração urbana; Iniciámos a construção dos campos
de ténis no Parque da Cidade, a
requalificação do Pavilhão Municipal e a obra de execução da
rede de abastecimento de água
para o lugar da Cheda; Melhorámos as condições da Biblioteca Municipal; Beneficiámos e
requalificámos várias vias do
concelho e reforçámos a segurança rodoviária com a realização de pinturas horizontais,
colocação de sinalização e de
guardas metálicas de segurança (rails de proteção); Concluímos as obras de modernização
em duas das maiores escolas
do concelho - Escola Secundária de Fafe e o Centro Educativo
Professor Carlos Teixeira - e a
construção do Nó de Arões.
Transferimos 2 milhões de
euros para as nossas freguesias, dando um novo impulso
ao crescimento mais coeso do
nosso concelho. A proximidade e o trabalho conjunto com
as Juntas de Freguesia permitiram, assim, modernizar todo
o concelho com novas obras e
novos equipamentos.
Estivemos ao lado das associações locais (de âmbito
desportivo, cultural e recreativo), mantendo o compromisso
e apoio em tempos particularmente difíceis como este que
vivemos.
É esta a forma como trabalhamos!
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 desenvolvido, moderno, justo e solidário,
sem deixar ninguém para trás,
concentrados no objetivo de fazer por Fafe sempre mais e melhor!
Os fafenses demonstraram,
ao longo deste ano tão desafiante, uma força e coragem incríveis, adaptando-se e adotando 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 higienização redobraram.
É importante que estes comportamentos continuem, que
não nos desleixemos e que
mantenhamos a precaução e
todos os cuidados necessários,
de forma a possibilitar o regresso à normalidade logo que a situação pandémica o permita.
Endereço a todos a minha
palavra de agradecimento por
todo o esforço e empenho. Juntos venceremos este desafio!
O Presidente da Câmara,
Raul Cunha
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COVID-19
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 diﬁculdades constantes.
Ao longo destes últimos meses, foram implementadas medidas que acautelam os comportamentos preventivos e responsáveis 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.

TESTES DE RASTREIO À COVID-19
A Câmara de Fafe procedeu à realização de testes
de rastreio à COVID-19, gratuitamente, aos profissionais e utentes de todos os lares do concelho, aos profissionais 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, sobretudo dirigida à população do concelho mais exposta
e mais frágil, idosos institucionalizados e seus cuidadores e profissionais que prestam serviços essenciais
à população.

FAFE INSTALOU CENTRO DE TESTES
À 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 (ADCComunidade).
As obras de requaliﬁcação foram efetuadas em março
e consistiram na adaptação da escola em Unidade de
Atendimento dedicada ao COVID-19.

CÂMARA MUNICIPAL DISTRIBUIU
MATERIAL 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 agentes de Proteção Civil e os serviços de apoio social do
concelho que necessitem.
Este apoio foi disponibilizado logo no início da pandemia, aquando da falta deste tipo de material, e mantém-se disponivel para colmatar as necessidades das
instituições do concelho.
4
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COVID-19

LINHA DE
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 dificuldades e desafios.

Este apoio procura prestar auxílio na gestão emocional da pandemia, aliviando o sofrimento inerente ao isolamento social a que
nos vemos obrigados. Queremos,
também, prevenir a evolução para
problemáticas mais graves e sérias.
Após o horário de funcionamento desta linha, para qualquer
situação de emergência devem ligar para o 144 ou 112.
A linha de Saúde 24 (808 24 24
24) disponibiliza também aconselhamento psicológico 24h/dia.

FEIRA SEMANAL
A feira semanal foi, ao longo do ano, sendo adaptada
às diferentes situações. Numa primeira fase a sua realização esteve suspensa e posteriormente foi aberta com
as respetivas regras de funcionamento adequadas aos
diferentes momentos.
Fafe foi dos primeiros concelhos a levantar a suspensão da realização da feira.

LUTO NACIONAL | HOMENAGEM
ÀS VÍTIMAS DA COVID-19
2020 foi um ano particularmente exigente e difícil. A pandemia 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 número de vítimas possível.
Protejam-se!

PROJETO
“VAMOS SALVAR PORTUGAL”
A Câmara Municipal de Fafe aderiu ao Projeto “Vamos
Salvar Portugal” com sete técnicos superiores. Este projeto 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 contacto telefónico com os casos confirmados de COVID-19,
imediatamente após o seu diagnóstico, de forma a instituir as medidas necessárias.
B O L E T I M M U N I C I PA L | FA F E
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COVID-19

COVID 19 : MEDIDAS TOMADAS PELO MUNICÍPIO NO COMBATE À PANDEMIA
No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classiﬁcou o coronavírus SARS-CoV-2 como
uma pandemia. Nestes termos, na reunião de Conselho de Ministros, realizada
em 12 de março de 2020, foram aprovadas medidas extraordinárias de resposta
à pandemia provocada pelo novo coronavírus.
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 estreita 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 económico que atravessamos, adaptado às
diferentes situações.
Foram implementadas medidas de
contenção e combate à pandemia covid-19:
• Cancelar todos os eventos, iniciativas culturais e espetáculos públicos promovidos ou apoiados pela Autarquia, por
tempo indeterminado;
• Aconselhar todas as entidades que
têm eventos programados a fazer o mesmo;
• Promover o encerramento dos Centros de Convívio para idosos;
• Ativar o Plano Municipal de Contingência COVID-19;
• Estreitar a colaboração com as Autoridades de Saúde através da recolha de
informação e articulação de resposta;
• No âmbito dos Serviços de Atendimento 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 Freguesia a disponibilização de respostas aos
munícipes com o objetivo de evitar a
deslocação das pessoas aos respetivos
serviços;
• Suspender o pagamento de parquímetros das ruas da cidade;
• Suspender a emissão de faturas de
resíduos sólidos;
• Encerrar equipamentos municipais,
por tempo indeterminado:
6
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• 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 equipamentos geriátricos e infantis e promover o desincentivo do seu uso;
• Encerrar o Cemitério Municipal e deﬁnir os procedimentos a adotar nas cerimónias fúnebres;
• Realizar campanhas de sensibilização e recomendação à população, através das redes sociais, site do Município
e outdoors, para que cumpram as instruções da Direção-Geral de Saúde;
• Criar uma Subcomissão da Proteção
Civil para acompanhamento da situação
municipal, enquanto estrutura responsável pela recolha e tratamento da informação relativa ao surto epidémico em curso,
garantindo uma permanente monitorização 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 mobilização e intervenção operacional das
forças e meios municipais;
• Garantir por parte das médias e
grandes superfícies comerciais, farmácias ou outros serviços a disponibilidade
e stocks mínimos de bens essenciais alimentares, de higiene, de proteção individual 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 proposta
efetuada pelo SMPC;
• Reforçar as ações de ﬁscalização/
sensibilização através da GNR e da Polícia Municipal;
Medidas complementares de apoio à
população:
• Efetuar o levantamento e monitorização das situações de risco (pessoas
isoladas e sem retaguarda familiar, idosos, doentes crónicos considerados de

risco, etc) através do Serviço Social da
CMF e em articulação com as Juntas de
Freguesia, GNR (Patrulhamento Comunitário) e a Cruz Vermelha Portuguesa
(CPV) de Fafe;
• Apoiar as situações de risco através dos Serviços Sociais da CMF com a
colaboração das Juntas de Freguesia, da
Polícia Municipal, da CVP e Associações/
Grupos locais;
• Adquirir material proﬁlático (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 Proﬁssionais
de Saúde, os Agentes de Proteção Civil e
os serviços de apoio social do Concelho;
• Compilar informação referente a
serviços essenciais (alojamentos, voluntários para apoio social, entre outros
dados) em base SIG, de forma gerir a informação internamente e ser possível divulgar informação importante à população através do nosso site e redes sociais;
• Colaborar com os Agrupamentos
de Escolas do concelho na prestação de
serviços de refeições às crianças sinalizadas 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 alunos que não possuíam qualquer tipo de
equipamento e assegurar o acesso à internet;
• Articular com as Freguesias e União
de Freguesias a identiﬁcação de pessoas
ou grupos mais vulneráveis;
• Articular com as Freguesias e União
de Freguesias o apoio necessário a efetuar às populações, nomeadamente:
compras de bens alimentares, compra de
medicamentos, transportes inadiáveis,
refeições, etc;
• Articular com as Juntas/Uniões de
Freguesia a disponibilização de infraestruturas 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 necessidade;
• Ativar o programa Vizinho Solidário:
programa onde o/a vizinho/a está atento às rotinas dos idosos e alerta as entidades parceiros (freguesias, município,

COVID-19
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 Sociais existentes, sinalizar e acompanhar
os mais vulneráveis como famílias monoparentais, doentes oncológicos, beneﬁciários 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 implementação 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 Respiratórias Agudas;
• Reforçar os assistentes Operacionais 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 Concentração e Apoio à População (ZCAP) no
Pavilhão Multiusos com 100 camas de
campanha + 22 colchões hospitalares
(22 camas a ceder pelos BVF) para posterior ativação.
Medidas de Apoio à Atividade Económica:
1ª Fase:
I – Fornecimento de água
1.1. Isenção de 100% da tarifa ﬁxa
para as atividades empresariais que,
comprovadamente, e por força da declaração do estado de emergência, tiveram
que encerrar a sua atividade.
1.2. Redução de 50% da tarifa ﬁxa,
para as atividades empresariais que,
comprovadamente, e por for força da
declaração do estado de emergência, viram o seu volume de negócios reduzido
em 40% face ao mês anterior ou ao período homólogo do ano anterior.

II – Águas residuais
2.1. Isenção de 100% da tarifa ﬁxa,
para as atividades empresariais que,
comprovadamente, e por força da declaração do estado de emergência, tiveram
que encerrar a sua atividade.
2.2. Redução de 50% da tarifa ﬁxa,
para as atividades empresariais que,
comprovadamente, e por for força da
declaração do estado de emergência, viram o seu volume de negócios reduzido
em 40% face ao mês anterior ou ao período homólogo do ano anterior.
III – Resíduos sólidos urbanos
3.1. Isenção de 100% da tarifa de
disponibilidade, para as atividades empresariais que, comprovadamente, e por
força da declaração do estado de emergência, tiveram que encerrar a sua atividade.
3.2. Redução de 50% da tarifa de
disponibilidade, para as atividades empresariais que, comprovadamente, e por
força da declaração do estado de emergência, 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 estabelece 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 rendimentos.
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 publicidade nos estabelecimentos comerciais e/ou industriais no ano de 2020.
As isenções ou reduções supra referidas 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 medidas restritivas impostas pelo Governo
no âmbito da pandemia da doença COVID -19.

- Criação, em conjuntamente com a
Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras 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 aprovadas em 16 de abril de 2020 (1ª Fase);
• Relativamente às Medidas no 1, 2 e
3 já aprovadas, manter até ﬁnal do ano
de 2020 a
redução em 50% das tarifas ﬁxas da
água, águas residuais e tarifa de disponibilidade de resíduos sólidos urbanos,
nos casos em que o volume de negócios
seja inferior a 40%, face ao período homólogo do ano anterior;
• No que diz respeito à Medida no 4
já aprovada, manter até ao ﬁnal do ano
de 2020 a redução de 50% aos arrendatários 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 Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de
Basto e Celorico de Basto:
• Isenção de pagamento de taxa de
ocupação do espaço público pelas esplanadas até ao ﬁnal do ano em curso,
possibilitando, nos casos em que tal
seja possível, o alargamento e aumento da área da esplanada, mantendo-se
a obrigatoriedade de apresentação do
pedido para instalação e aumento da
área da esplanada nos serviços municipais para prévia apreciação e avaliação,
para que seja assegurada a manutenção
dos necessários espaços de circulação
pedonal, ciclável e automóvel em segurança. Tais pedidos beneﬁciarão, igualmente, 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.
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INVESTIMENTO MUNICIPAL
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 requaliﬁcação de
equipamentos municipais e na rede viária. Entre outras, destacam-se as obras de requaliﬁcação do Bairro da Cumieira e a
reabilitação de todo o espaço público que envolve toda essa zona, a requaliﬁcação do Pavilhão Municipal, a construção dos
Campos de Ténis.
No âmbito do investimento na rede viária, destacam-se as obras de requaliﬁcação na zona urbana, a execução de obras de
pavimentação, de sinalização horizontal e de instalação de guardas metálicas nas vias do concelho.

INVESTIMENTO DE 9 MILHÕES NA REABILITAÇÃO
DO BAIRRO DA CUMIEIRA
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 Reabilitação do Bairro da Cumieira, cujas
obras tiveram início em fevereiro de
2019.
Uma obra de requalificação interna e externa de 11 blocos habitacionais, que consiste na melhoria de
condições das habitações existentes no Bairro da Cumieira (uma obra

aguardada pelos habitantes desde há
muito tempo), bem como nos arranjos exteriores que vão dar a dignidade que aquele espaço habitacional
merece. Estão a ser efetuadas obras
de eficiência energética com a substituição de telhados, a colocação de
isolamento térmico e acústico e novas caixilharias. Uma intervenção que
abrange um total de 245 habitações.
Nas 195 habitações propriedade do Município estão também a ser
realizadas intervenções de requalificação profundas: de pintura, substituições de pisos, madeiras e portas,

novas casas de banho, cozinhas e
substituição das canalizações.
A Câmara Municipal acompanha
também todo o processo de realocação das famílias para as habitações
provisórias, pelo período da realização das obras, assumindo a logística, nomeadamente, o transporte dos
bens para as habitações provisórias
e o regresso das famílias à morada
definitiva, bem como todo o acompanhamento burocrático que isso implica.

“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 requaliﬁcarmos este Bairro da Cumieira, estamos a
contribuir para um desenvolvimento harmonioso da nossa cidade, a todos os níveis.”
Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe
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INVESTIMENTO MUNICIPAL

REABILITAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DO BAIRRO DA CUMIEIRA
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, pretende responder à carência de ligações
na envolvente do Bairro da Cumieira e
deﬁnir novos espaços de estadia e lazer,
com novos caminhos pedonais e novas
zonas pavimentadas, bem como a criação de dois novos eixos rodoviários, um
espaço de lazer e desporto e novas zonas
pavimentadas.
Planta de intervenção – Arranjos exteriores do Bairro da Cumieira

ACOMPANHAMENTO SOCIAL NO BAIRRO DA CUMIEIRA
Paralelamente a esta reabilitação
dos espaços e infraestruturas do Bairro da Cumieira, estão também a ser desenvolvidos três grandes projetos sociais que têm como objetivo principal
o desenvolvimento de um trabalho de
inclusão social e a igualdade de oportunidades. O “Projeto EI! - Educação
para a inclusão”, o “Projeto Trilhos Interculturais” e o projeto GPS4G acompanham a população residente.
Estes projetos têm como objetivo a

integração da comunidade em geral e
da comunidade cigana mais especiﬁcamente, com base numa ação multidimensional e interinstitucional, assente
em estratégias e ações promotoras
da interculturalidade e na participação 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 vulneráveis, tendo em vista a igualdade de

oportunidades e o reforço da coesão
social.
O GPS4G tem como objetivo a criação de uma Associação de Moradores,
representativa dos interesses da população aí residente, que desenvolverá
atividade numa dupla vertente: por um
lado fará a interlocução junto de outras
entidades para a promoção da qualidade de vida no bairro e, por outro lado,
fará a dinamização de eventos de caráter cultural, social e desportivo.

“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
pessoas que lá residem e as que futuramente lá irão residir.”
Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe

SENSIBILIZAÇÃO
PARA O USO
DE MÁSCARA

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

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

INVESTMENTO
SUPERIOR A
670 MIL EUROS

O Município de Fafe executou a
obra de requalificação na Rua Raul
Brandão, Travessa Raul Brandão, Praceta Prof. Laurentino Monteiro e Rua
João Crisóstomo (desde o cemitério
Municipal até à Igreja Matriz). O objetivo desta empreitada é garantir
melhores condições de mobilidade no
espaço urbano.
Com um investimento na ordem
dos 672 mil euros, esta obra pretende dotar aquele espaço com melhores condições para a circulação entre
múltiplos utilizadores (circulação pedonal e de veículos), promovendo uma
mobilidade urbana mais harmoniosa e
eficiente.

10
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A empreitada foi dividida em quatro fases, de modo a minorar os inconvenientes para moradores e automobilistas.
O projeto previu a reorganização
das principais morfologias do espaço urbano, como a caracterização
formal dos perfis dos arruamentos e
passeios com pequenos logradouros,
a definição dos materiais de revestimento e pavimentação, caracterização das zonas arborizadas, redefinição da localização dos sistemas de
iluminação pública, o mobiliário urbano, a sinalética rodoviária e informativa e o estudo do sistema de armazenamento de lixo.

O investimento desta empreitada
de requalificação da Rua Raul Brandão, 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 comunitários, com uma taxa de comparticipação de 85%.

INVESTIMENTO MUNICIPAL

BENEFICIAÇÃO E RETIFICAÇÃO DA RUA NOVA EM PARDELHAS

O Município de Fafe concluiu os trabalhos de beneﬁciação e retiﬁcação 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 domésticas.
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 mobilidade urbana daquela área, reflectindo-se no quotidiano da população.

CÂMARA DE FAFE REQUALIFICA RUA CÓNEGO VALDEMAR GONÇALVES, EM
ARÕES 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 intervenção passa por reorganizar o espaço envolvente à Igreja e os respetivos acessos.

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

MUNICÍPIO DE FAFE MANTÉM INVESTIMENTO EM ARRUAMENTOS E VIAS
A Câmara Municipal mantém o investimento na melhoria das acessibilidades, com o reforço de pavimento em
arruamentos e vias do concelho.
A empreitada, que já iniciou, conntempla 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 Urbanização das Cantoneiras e na Rua Professor José Mário Oliveira (Serrinha), em
Quinchães.
A execução destas obras corresponde a um investimento superior a
270 000€.

INSTALAÇÃO DE RAILS DE PROTEÇÃO E PINTURA RODOVIÁRIA EM VÁRIAS VIAS
O Município de Fafe mantém aposta
na segurança rodoviária nas freguesias
do concelho. Assim, procedeu à instalação de guardas metálicas de segurança
rodoviária (rails de proteção) em várias
freguesias do concelho. A par desta intervenção foi também executada a sinalização 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, posteriormente, a Câmara proceder à execução
dos trabalhos.

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

REFORÇO DO PAVIMENTO NA URBANIZAÇÃO DE S. GEMIL
A Câmara Municipal de Fafe executou obras de beneficiação de pavimentos nos arruamentos e melhoria
da rede de drenagem de águas pluviais 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 circulação rodoviária e promover a segurança das pessoas.
O Município de Fafe continua, assim, a investir na beneficiação das
vias e dos espaços públicos, promovendo, desta forma a segurança
e a qualidade de vida da população
fafense.

MELHORES
ACESSOS

RETIFICAÇÃO DO ENTRONCAMENTO DA RUA DAS SENRAS
COM A CRUZ DO MARMOIRAL EM REVELHE
A Câmara Municipal efetuou obras
de retificação do entroncamento da
Rua das Senras com a Cruz de Marmoiral, em Revelhe. Uma intervenção,
na ordem dos 73 mil euros, que teve
por objetivo corrigir a configuração
do entroncamento, simplificar a definição dos trajetos a realizar pelos
veículos e, dessa forma, melhorar as
condições de segurança rodoviária
naquele local.

MUNICÍPIO RECUPEROU CASTRO DE SANTO OVÍDIO
Conforme estava previsto no Plano
de Atividades da Câmara Municipal para
o ano de 2020, foi realizada uma profunda intervenção de recuperação e restauro das estruturas do Castro de Santo
Ovídio, o mais conhecido sítio arqueológico do município.
Nesta primeira fase, foi efetuada a
recuperação e consolidação dos seus
muros de suporte e estruturas habitacionais, a necessitarem de intervenção
urgente.
Na segunda fase está prevista a me-

lhoria das acessibilidades, interpretação
do sítio arqueológico e posterior valorização cultural e turística do Castro de
Santo Ovídio.
O Castro de Santo Ovídio, povoado
fortiﬁcado característico do noroeste
peninsular, terá sido fundado e ocupado
num período cronológico compreendido
entre o séc. VI a.C. e os ﬁnais do séc. II
d.C.Foi alvo de trabalhos de escavação e
restauro na década de 80 do séc. passado, carecendo hoje de diversos trabalhos
agora iniciados pelo município.
B O L E T I M M U N I C I PA L | FA F E
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INVESTIMENTO MUNICIPAL

BENEFICIAÇÃO DA
PISCINA MUNICIPAL
A Câmara de Fafe efetuou obras de beneﬁciação
da Piscina Municipal, aproveitando a quebra na utilização decorrente da pandemia COVID-19. A intervenção visou uma melhoria das infraestruturas, potenciando as condições, com a impermeabilização
do tanque.

CÂMARA REQUALIFICA
PAVILHÃO MUNICIPAL
A Câmara Municipal de Fafe está
a executar obras de requalificação e
ampliação do Pavilhão Municipal de
Fafe, que têm como objetivo modernizar o edifício, adaptando-os às necessidades atuais da sua utilização.
Recorrendo à utilização de materiais e sistemas construtivos especí-

ficos pretende-se com esta intervenção 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 utilização foi-se degradando e tornou-se
desadequado às funções a que estava sujeito. A realização destas obras
vai eliminar, assim, um conjunto de
patologias e deficiências e modernizar este equipamento.

Este investimento superior a 600
mil euros, foi objeto de financiamento
no âmbito do Contrato Programa "Beneficiação de Equipamentos Municipais", com um apoio de 150 mil euros.

INVESTIMENTO
DE 600 MIL
EUROS

CONSTRUÇÃO 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 seguimento das políticas de apoio que
o Município tem realizado na área do

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

INVESTIMENTO
DE 135 MIL
EUROS
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euros, servirá também para proporcionar uma diversiﬁcação da oferta e da
prática de diferentes modalidades. A
localização dos novos campos decorre do plano de pormenor do Parque da
Cidade.

INVESTIMENTO MUNICIPAL

CÂMARA DE FAFE SUBSTITUI COBERTURAS DE FIBROCIMENTO NAS ESCOLAS
A Câmara Municipal de Fafe deu
início ao processo de substituição das
coberturas de ﬁbrocimento em edifícios
escolares do concelho, nomeadamente
nas Escolas Básicas de Silvares S. Martinho, Montelongo, Padre Joaquim Flores e Professor Carlos Teixeira.
No total são seis edifícios onde serão efetuadas as substituições das coberturas de ﬁbrocimento. 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 investimento que a Câmara Municipal
de Fafe tem feito na área da educação,
bem como do trabalho de diagnóstico e
identiﬁcação das escolas passíveis de
intervenção para a retirada de placas
de ﬁbrocimento com amianto. Esta é
uma obra ﬁnanciada a 100%.

CÂMARA DE FAFE REQUALIFICA CENTRAL DE CAMIONAGEM
Terminaram as obras de requaliﬁcação do Centro Coordenador de
Transportes, um investimento que ultrapassa os 350 mil euros. Esta requaliﬁcação tem como objetivo melhorar
as condições de utilização e acessibilidade para os utilizadores daquele
espaço.
A necessidade premente da requaliﬁcação deste equipamento, construído em 1994, surge da sua degradação
progressiva, e de se encontrar desajustado 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 cidade.
Com esta requaliﬁcação pretendemos 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 fundamental 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 melhores condições e potenciar a sua intermodalidade, tendo em vista a redução
progressiva do peso do automóvel no
município e, por outro lado, um aumento do uso dos modos ambientalmente
mais sustentáveis, nomeadamente da
utilização do Transporte Público.
O investimento total de 370.254,78
euros foi comparticipado em 85% por
fundos comunitários no âmbito do
Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), do Portugal
2020.

REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
A Câmara Municipal de Fafe realizou intervenções nos edifícios da Biblioteca e da Polícia Municipal com o

objetivo de otimizar os espaços, melhorar as condições de trabalho dos
funcionários municipais, bem como

criar melhores condições de utilização para os munícipes que recorrerm
a esses serviços.

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

MAIS DE MEIO MILHÃO DE EUROS INVESTIDOS
NOS ARRUAMENTOS DO RETIRO
A Câmara Municipal de Fafe iniciou as obras de requalificação urbana nos arruamentos da Rua do
Calças, Trav. 1 do Calças, Trav. Do
Calças, Trav. Da Fraternidade, Rua da
Liberdade, Rua da Paz, Rua da Igualdade, Praceta da Paz e Trav. da Paz,
com a finalidade de reorganizar o espaço coletivo, reforçar a unidade com
os restantes espaços existentes e eliminar 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 local, 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 consolidar o objetivo de dar mais e melhores condições de vida e modernidade 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 consequente manutenção do investimento são também uma forma de impulsionar e dinamizar a economia
através da manutenção de empregos.

NÓ DE ARÕES / GOLÃES ABERTO À CIRCULAÇÃO
Depois de uma vistoria conjunta,
realizada pelas entidades competentes (Infraestruturas de Portugal, IMT e ANSR), o Nó de Arões /
Golães abriu à circulação.
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Reclamada há mais de 10 anos,
esta foi uma obra promovida pelo
Município de Fafe, cujo investimento 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), representando uma melhoria nos acessos
àquela zona.

INVESTIMENTO MUNICIPAL

MUNICÍPIO INVESTE EM INFRAESTRUTURAS ESCOLARES
Foram efetuadas obras de requaliﬁcação em 10 Parques Infantis nos
Edifícios Escolares do concelho, nomeadamente em Silvares, Passos,

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

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

INVESTIMENTO
DE 114 MIL
EUROS

CÂMARA LEVA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
À 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 instalação de aproximadamente 4 km de extensão 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 algumas ruas do lugar da Cheda, que atualmente 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 diﬁculdade
enorme, vai solucionar um problema de

abastecimento de água existente naquele lugar, reclamado há muitos anos, e
garantir o fornecimento de água potável.
Esta é mais uma obra que vai melhorar a vida das pessoas e que reflete
o trabalho e empenho da Câmara na esposta aos desaﬁos com que se tem deparado. 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.

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

CELEBRADOS PROTOCOLOS PARA OBRAS COM TODAS AS FREGUESIAS
Mantendo as políticas de descentralização, a Câmara Municipal de Fafe voltou
a colocar os recursos ﬁnanceiros à disposição das Juntas de Freguesia, através da
assinatura de contratos interadministrativos, no valor global anual de 2 milhões
de euros, para que estas possam concretizar os projetos que nas suas freguesias
mais falta façam.
Considerando a relação de proximi-
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dade que confere às Juntas de Freguesia
uma posição privilegiada no desenvolvimento das competências delegadas,
é muito importante dotá-las de meios
ﬁnanceiros para fazer face às competências e garantir uma eﬁcaz política de
proximidade com todos os munícipes.
Desta forma, as juntas de freguesia podem realizar obras estruturais e relevantes para a freguesia como a melhoria das

vias através de obras de requaliﬁcação,
beneﬁciação e pavimentações, a realização de obras de reparação e melhoria de
estruturas e edifícios públicos bem como
a beneﬁciação e construção de zonas pedonais.
Desde 2014, o Município de Fafe
transferiu um total de 16 milhões de euros para as Juntas de Freguesia, para a
execução de obras em todo o concelho.

Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído

Agrela e Serafão

Antime e Silvares S.Clemente

Ardegão, Arnozela e Seidões

Arões S.Romão

Arões Sta. Cristina

Armil

Cepães e Fareja

Estorãos

Fafe

Fornelos

Freitas e Vila Cova
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INVESTIMENTO MUNICIPAL

Golães

Medelo

Moreira do Rei e Várzea Cova

Monte e Queimadela

Paços

Quinchães

Regadas

Revelhe

Ribeiros

S.Gens

Silvares S.Martinho

Travassós

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

Presidente do Município, Raul Cunha
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AÇÃO SOCIAL
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
ﬁnanceira 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 Deﬁciências 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 deﬁciência 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.

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

BOLSAS
DE ESTUDO

293 590,80€
EMERGÊNCIA
SOCIAL

CABAZ DE
NATAL

80 464,36€

18 214,56€
PROGRAMA
MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO

VALES DE
NATAL

18 000€

41 961,19€

TRANSPORTES
AMBULATÓRIOS

INTERVENÇÃO
SÉNIOR

21 797,66€

2 506,20€

APOIO À RENDA

DEFICIÊNCIA
VISUAL
(GAR)

212 141,44€

1 850,00€

PROGRAMA
SER SOLIDÁRIO

38 892,00€
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ABEM

26 000,00€

AÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIO MANTÉM APOSTA NAS POLÍTICAS PARA O
ENVELHECIMENTO ATIVO
A Câmara de Fafe renovou o protocolo 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 convívio do concelho permitindo, assim, a
criação e manutenção de atividades e
garantir um trabalho concertado e eﬁciente 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 necessidade de alterar o funcionamento
das Unidades de Intervenção e Recursos junto dos seniores. Desta forma, a
equipa UNIR readaptou-se e procedeu
ao desenvolvimento de diversas atividades direcionadas aos seniores que

frequentavam os centros de convívio,
por forma a promover o envelhecimento ativo e participativo, indo de encontro ao seu bem-estar, prevenindo a solidão e o isolamento.
Desde março de 2020, que a UNIR
desenvolve novas atividades, assegurando o acompanhamento dos seus
utentes em casa, através de visitas
domiciliárias e acompanhamento psicossocial, com o objetivo de informar,
prevenir, sensibilizar e consciencializar 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 desaﬁos
cognitivos online e vídeo chamadas

com os utentes.
A Equipa UNIR distribui, sempre que
necessário, bens alimentares através
do Programa Família+Feliz, colmatando as carências alimentares que alguns utentes dos centros de convívio
tenham.

MUNICÍPIO APOIA
ESTUDANTES 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
JOVENS
APOIADOS

MUNICÍPIO APROVOU APOIO À CERCIFAF
OBJETIVO É O REFORÇO DA EQUIPA LOCAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA
Este auxílio surge da necessidade de reforçar a equipa local
de apoio às crianças do nosso concelho, garantindo, desta
forma, o serviço de intervenção
precoce na infância, desenvolvido por esta instituição.
A CERCIFAF é uma instituição de referência no nosso
concelho e na região. Tem feito
um trabalho exemplar com as
pessoas portadoras de deﬁciência 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 jovens.
Desde o início do primeiro
mandato, foram deﬁnidas diversas políticas de desenvolvimento e de apoio às pessoas e às
instituições que têm o objetivo
de tornar o nosso concelho mais
moderno, desenvolvido, coeso e
inclusivo.
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AÇÃO SOCIAL

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 concelho participaram no Baile de Carnaval
Sénior numa tarde marcada pela folia 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 conviver, de se divertirem e partilharem momentos de animação e convívio. Esta
é também mais uma das iniciativas
que se enquadra na nossa política de
promoção do envelhecimento ativo da
população.

MUNICÍPIO MANTÉM PROGRAMA
PARA CUIDADORES INFORMAIS “BEM ME CUIDO, BEM TE CUIDO”
Criado em 2015, este
programa é dirigido a Cuidadores Informais e tem como
objetivo cuidar daqueles
que cuidam, respondendo a
um conjunto de necessidades físicas, psicológicas e
sociais.
Em 2020, o Município de
Fafe reativou esta resposta, procurando apoiar todos
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os cuidadores do concelho,
num projeto em estreita articulação com a CIM do AVE,
com a CASTIIS e várias Instituições 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.

AÇÃO SOCIAL

APOIOS PARA ESTERILIZAÇÃO
DE ANIMAIS DE COMPANHIA
Inserido nos programas de apoio social às famílias com mais dificuldades financeiras, a Câmara 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 animal, que promove o bem-estar animal e sensibiliza a população para a importância da esterilização dos animais de companhia, como forma de
evitar o abandono.

“DÊ TROCO A QUEM PRECISA”
A FAVOR DA EMERGÊNCIA ABEM: COVID-19
Pelo quarto ano consecutivo, decorreu, 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 portugueses foram convidados a doar o
troco das compras realizadas nas farmácias à Emergência abem: COVID-19.
Os donativos recolhidos são integral-

mente aplicados no acesso a medicamentos, produtos e serviços de saúde
a pessoas carenciadas e mais fragilizadas devido à pandemia.
Desde que foi lançada, em março,
a Emergência abem: COVID-19 apoiou
mais de 900 portugueses referenciados por entidades parceiras locais
como Câmaras Municipais, Juntas de
Freguesia, Instituições Particulares de
Solidariedade Social, Cáritas e Misericórdias.
Este é um programa disponibilizado
aos fafenses pela autarquia em parceria com a Associação Dignitude.

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE TESTEMUNHOU APOIO DAS FARMÁCIAS
À COMUNIDADE EM CONTEXTO DE PANDEMIA
O Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raúl
Cunha, visitou a Farmácia
Ferreira Leite, a convite da
Associação Nacional de
Farmácias (ANF). O encontro serviu para dar a conhecer de perto as respostas e
o esforço que as farmácias
desenvolvem diariamente
para garantir um serviço de

qualidade e em segurança aos utentes, bem como
aos seus colaboradores, no
atual contexto de pandemia.
Esta visita surgiu no seguimento da atividade ininterrupta que as Farmácias
Portuguesas têm tido no
apoio à comunidade local,
reforçada ao longo dos últimos meses face à crise sa-

nitária vivida, e pretende demonstrar a disponibilidade
das farmácias para colaborar de forma ativa no desenvolvimento das políticas de
saúde de proximidade promovidas pelas autarquias
locais de norte a sul do país.
As farmácias desempenham um importante papel, especialmente no atual

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

MUNICÍPIO DE FAFE PROMOVEU PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARENTAL
O Município de Fafe voltou a promover o programa de educação parental. O objetivo é apoiar cada família, neste exercício de ser pais e mães,
ajudando-os a utilizar estratégias
eﬁcazes para lidar com os comportamentos desaﬁadores dos ﬁlhos e
ﬁlhas. 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 ﬁlhos 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, auxiliar os pais a compreenderem as suas
próprias necessidades sociais, emocionais, psicológicas e físicas e a dos
seus ﬁlhos, melhorando assim a qualidade das relações entre eles.

CABAZES DE NATAL
CERCA 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 desaﬁos,
fruto da pandemia Covid-19. Esta é mais
uma ação promovida pelo município
para minimizar as diﬁculdades junto
das famílias com mais vulnerabilidades
ﬁnanceiras, proporcionando-lhes um dia a
dia com dignidade e conforto.

CÂMARA DE FAFE OFERECEU VALES DE NATAL PARA APOIAR COMÉRCIO LOCAL
O Município de Fafe atribuiu Vales de Natal às famílias em situação
de vulnerabilidade com processos
de Ação Social, para que pudessem
descontar nos estabelecimentos comerciais do comércio local e tradicional de todo o concelho.
Esta medida visa apoiar os agregados com mais dificuldades económicas e, ao mesmo tempo, promover
e dinamizar o comércio local.
Trata-se de um aditamento às
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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 montante de 30 euros, dividido em 30
vales de 1 euro cada, puderam ser
utilizados na aquisição de bens e

serviços que o titular entender serem mais necessários, com exceção
de bebidas alcoólicas, tabaco e jogos de azar, durante esta época natalícia.
No total, foram emitidos 600 “Vales de Natal” de 30 euros, totalizando um apoio de 18.000 euros.
Esta foi mais uma medida executada em parceria com a Associação
Empresarial de Fafe, Cabeceiras de
Basto e Celorico de Basto.

AÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE FAFE DISTINGUIDO COM SELO
“COMUNIDADES PRÓ-ENVELHECIMENTO 2020/2021”
A Câmara Municipal de Fafe foi
distinguida, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, com o selo
“Comunidades Pró-Envelhecimento 2020/2021”, que visa reconhecer
e distinguir as comunidades portuguesas, cujas políticas, programas,
planos estratégicos e práticas demonstram um compromisso forte
e efetivo com a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de
vida.
O Município de Fafe tem procurado desenvolver junto da comunidade sénior do concelho um trabalho empenhado e dedicado que
promove o envelhecimento ativo e
saudável. A existência de um Plano 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, promovendo o envelhecimento saudável, a
qualidade de vida e a auto-estima
da população sénior de Fafe.
A par deste conjunto de atividades, são vários os programas
sociais que acompanham a comunidade 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 dirigido aos Cuidadores Informais. Tem
como objetivo cuidar daqueles que
cuidam, respondendo a um conjunto de necessidades físicas, psicológicas e sociais.

MUNICÍPIO DE FAFE DISTINGUIDO COM PRÉMIO "VIVER EM IGUALDADE"
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 Comissão 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 desenvolve 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 – Educar (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/Sensibilização sobre a Igualdade de Género e a campanha digital AMA-TE. Foi, ainda, nomeada a
Vereadora Márcia Barros como Conselheira
Municipal para a Igualdade.
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EDUCAÇÃO
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 deﬁnido pela Segurança Social. As refeições escolares seguem o mesmo critério e
beneﬁciam 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.
Beneﬁciam 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, beneﬁciam 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.
Beneﬁciam 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
eﬁcaz 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.

APURADOS 16 ALUNOS FAFENSES NO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
A fase municipal do Concurso
Nacional de Leitura (2020), 14ª edição, 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, apurados 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 participantes
. 3º Ciclo do Ensino Básico - 12 participantes
. Ensino Secundário
- 4 participantes
26
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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 concorrentes. A prova oral teve dois momentos:
. 1º momento - Prova de leitura
expressiva
. 2º momento - Prova de improviso
O júri foi constituído por Artur Coimbra, Chefe de Divisão da Cultura e
Turismo do Município, Natércia Baptista, Coordenadora da Biblioteca
Municipal e Rui Festa, Coordenador
Interconcelhio das Bibliotecas Escolares.
Os 16 alunos apurados ( 4 por ciclo)
seguiram para a Fase Intermunicipal
do CNL que decorreu no dia 23 de
abril em Vizela.

EDUCAÇÃO

2000 CRIANÇAS CANTARAM OS REIS EM FAFE
No dia 10 de Janeiro,
anterior à pandemia, cerca
de 2000 crianças do concelho juntaram-se no Pavilhão
Multiusos para cantar os
Reis.
O tradicional Encontro

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

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

de Golães , EB Golães, Centro Social Paróquia S. Martinho de Medelo, EB Regadas,
Centro Social Paróquia de
Silvares , EB Travassós Associação Cultural e Rec. De
Travassós.

MAIS DE 2500 CRIANÇAS NO CARNAVAL EM FAFE
Mais de 2500 crianças
do ensino pré-escolar e 1º
ciclo participaram no Desfile de Carnaval das Escolas, 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: Jardim Infância de Montelongo, Jardim Infância n.º 1
e n.º 2 da Santa Casa da
Misericórdia de Fafe, EB S.

Jorge, EB CTX, EB Montelongo, EB Fareja, ACR Fornelos, Centro Infantil de Golães + EB de Golães, Centro
Social Paróquia S. Martinho
Medelo, EB Medelo, EB Moreira do Rei, EB Paços, EB
Quinchães, EB Regadas,

EBI Padre Joaquim Flores,
EB S. Gens, EB Seidões, EB
Serafão, EB Silvares S. Clemente, EB Silvares (EB/JI),
Centro Social Paróquia Silvares S. Martinho, EB Travassós e Associação Cult.
Rec. Travassós.

PARTICIPARAM
2500
CRIANÇAS
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PRIMEIRO MINISTRO INAUGUROU OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA
SECUNDÁRIA DE FAFE E DA ESCOLA PROFESSOR CARLOS TEIXEIRA
O Primeiro Ministro, António Costa, participou na
inauguração das novas instalações da Escola Secundária 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 Estado da Educação, Susana
Amador.
Ambos os espaços foram
alvo de um enorme projeto
de requaliﬁcação. As obras,
há muito agendadas, tiveram
como objetivo a requaliﬁcação e ampliação das duas
escolas, que ao longo dos

mais de 30 anos de utilização se foram continuamente
degradando e tornando-se
desadequadas às funções a
que estavam adstritas.
Além da requaliﬁcação,
foram efetuadas obras de
ampliação dos espaços,
criando condições e valências dignas, mais modernas
e arquitetonicamente agra-

dáveis e funcionais.
A Escola Básica Prof.
Carlos Teixeira teve uma intervenção de raiz e passou a
acolher as crianças desde o
primeiro até ao terceiro ciclo.
Este investimento superior a 8 milhões de euros,
teve o apoio do Portugal
2020 – FEDER, no valor de
5.100.000,00 €.

MAIS DE 2800 ALUNOS COM CONDIÇÕES MELHORADAS
10 MILHÕES DE EUROS INVESTIDOS
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“O esforço ﬁnanceiro que a Câmara Municipal 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 desenvolvimento sólido e sustentável que possibilite,
para todos, uma vida melhor, com menor desigualdade 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 desenvolvido.”
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 escolas é um projeto pedagógico vivaz e diversiﬁcado. Estas escolas têm uma vida nova. São
uma homenagem a todos os que aqui estudaram e um aconchego a todos que aqui estudam e vão estudar.
É difícil ter uma escola inclusiva. Mas estas são escolas para todos. Aqui vimos a promoção do sucesso educativo: as artes, a ciência, 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 ainda 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 proﬁssionais competentes, temos de ter cidadãos excelentes.”
António Costa, primeiro ministro.
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TEATRO PEDAGÓGICO
O Município de Fafe realizou mais
uma edição do projeto de Teatro Pedagógico 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 peças como “A Farsa de Inês Pereira”,
“Auto da Barca do Inferno”, “Descobrir
Sophia”, “Sonho d'Os Piratas”, “A Viúva e o Papagaio”, “Episódios da Vida

Romântica”, “Serendipity” ou “Not one
of Us”, “Leandro, Rei da Helíria” e “Pessoalmente”.
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 particular (ACR de Fornelos e da Escola
Proﬁssional de Fafe).
Ao palco do Teatro Cinema, subiram cinco grupos de teatro: Teatro Actus, Birra Produções, Caixa de Palco, Há
Cultura, ETC English Theatre Company.

MUNICÍPIO DE FAFE RECONHECIDO COMO "PARCEIRO ECO-ESCOLAS 2020"
O Município de Fafe colaborou na implementação do Programa Eco-Escolas
durante o ano letivo 2019/2020, sendo
reconhecido como "Município Parceiro 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 Monte, 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 Carlos Teixeira. Esta distinção foi atribuída

pela Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da “Foundation
for Environmental Education”.
O Município tem contribuído, de forma 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 encorajar 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, regional e de escola) que permite a junção de
correntes para objetivos, metodologias e
critérios comuns que respeitam a especiﬁcidade de cada escola relativamente
aos seus alunos e caraterísticas do meio
envolvente.

FAFE CELEBROU DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS
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 programa exclusivamente online, dadas
as restrições que condicionam a realização 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 Educadoras, uma homenagem aos proﬁssionais da educação com 30 anos de
carreira e uma entrevista realizada ao
Vereador da Educação, Pompeu Martins, pelos alunos da Escola Proﬁssional
de Fafe.
O Dia Internacional das Cidades
Educadoras procura tornar visível o
compromisso com a educação, en-

quanto ferramenta política de transformação social. As Cidades Educadoras
são cidades regidas pela inclusão e a
igualdade de oportunidades, pela justiça social, pela equidade e pela diversidade.

DIA DA CRIANÇA COM PROGRAMA ONLINE
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 manhã, os mais novos puderam assistir ao
conto ‘Lili e Lulu – o Mostrengo’, e a “15 minutos de Ciência em casa”, com o Professor
João Nuno Rafael Oliveira.
Durante a tarde, o palhaço Xombita brilhou numa atuação em vídeo e foi apresentado o ebook “A história do vírus contada às
crianças’, da autoria de Maria José Costa.
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DESPORTO
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.

CÂMARA APOIA A ATIVIDADE DESPORTIVA E CULTURAL DO CONCELHO
A Câmara Municipal de Fafe aprovou a atribuição de 105 mil euros às
associações desportivas e culturais
do concelho, distribuídos por 34 entidades. Estes apoios têm como objetivo ajudar as instituições no seu
funcionamento e adaptação à nova

realidade, neste contexto de pandemia, para a prática das atividades
desportivas e culturais que cada uma
desenvolve, com toda a segurança,
com mais qualidade e melhores condições.
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 desenvolvimento do nosso Município,
procurando sempre colocar as pessoas em primeiro lugar.

21º CONVÍVIO DE NATAÇÃO ESCOLAR
CONCELHIO
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.

MUNICÍPIO DE FAFE PROMOVEU
MONTARIA 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.

JORGE FERNANDES
CONSAGRADO
NO DESPORTO
ADAPTADO
O Presidente da Câmara Municipal, Raul Cunha,
acompanhado do vereador do Desporto, Pompeu 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 Cercifaf e destaca-se no
desporto adpatado a nível
internacional, nomeadamente na modalidade de
andebol.
O autarca felicitou
o atleta, lembrando "o
exemplo que constitui
para todos nós, e que nos
inspira a procurar o melhor com a máxima exigência".
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ARMINDO ARAÚJO VENCEU
RALLY DE SERRAS DE FAFE E FELGUEIRAS
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 emoção e de espetáculo, Armindo
Araújo foi o grande vencedor
desta edição. Bruno Magalhães ocupou o segundo lugar
do pódio e Ricardo Teodósio
arrecadou a terceira posição.
A super-especial “Fafe
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Street Stage”, atestou, novamente, a satisfação do público, com milhares de pessoas
a encher as ruas da cidade
e a vibrar a cada passagem.
Também as Serras de Fafe
tiveram um outro encanto ao
tornarem-se palco do verdadeiro espetáculo do desporto
automóvel. Em Felgueiras, o
ambiente foi igualmente fantástico.

DESPORTO

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 conﬁrmação 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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RALI MONTELONGO "CARLOS VIEIRA"
A emoção e o espetáculo do
automobilismo regressaram a Fafe,
entre os dias 2 e 4 de outubro, com
mais uma edição do Rally Montelongo “Carlos Vieira”.
A prova, que contou para o Europeu 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 provas brilhantes, respeitando as recomendações quer das forças de
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segurança, quer da Direção Geral
de Saúde, uma vez que a prova se
realizou num ambiente atípico.
Lukyanuk Alexey foi o grande vencedor desta edição. Bonato
Yoann ocupou o segundo lugar do
pódio e Ares Iván arrecadou a terceira posição.
Esta concretização permite ter
em Fafe provas a contar para todos
os campeonatos: nacional, europeu e mundial, reiterando assim a
aposta estratégica no desporto automóvel no concelho.

AMBIENTE

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.

REFORÇADA A REDE DE ECOPONTOS
NO CONCELHO

O Município de Fafe, em parceria 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 ecopontos pretende privilegiar as zonas onde se constatou uma maior
necessidade destes equipamen-

tos, permitindo que cada cidadão
evite grandes deslocações para
depositar os seus resíduos.
Esta intervenção permitiu aumentar a capacidade de armazenamento dos resíduos recicláveis, a acessibilidade à recolha
seletiva, a sustentabildiade ambiental e a qualidade da vida das
pessoas.

MAIS DE
40 ECOPONTOS
INSTALADOS

MUNICÍPIO ADERIU À HORA DO PLANETA
A Hora do Planeta é uma iniciativa
da World Wide Fund que começou em
2007 em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de
2.000 empresas apagaram as luzes
por uma hora numa tomada de posição contra as mudanças climáticas.
Tornou-se num movimento de sustentabilidade global com mais de 50

milhões de pessoas em 35 países a
mostrarem o seu apoio a esta causa ao desligarem simbolicamente as
suas luzes.
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 Cinema, Arquivo e Biblioteca Municipal.

MERCADO BIO
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 realização devido às regras impostas.
O funcionamento do Mercado Bio
foi adequado às respetivas regras

de funcionamento nos diferentes
momentos para aquele tipo de atividade.
Recorde-se que o Mercado Bio
surgiu em Março de 2019 e trata-se
de uma ação dinamizada pelo Município 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.

FAFE ASSINALOU
DIA EUROPEU SEM CARROS
O Município de Fafe assinalou o Dia Europeu Sem Carros,
através de uma campanha de
sensibilização nas redes sociais
que teve como objetivo alertar

as autoridades locais e os cidadãos para a mobilidade sustentável e inteligente. Nesse dia,
várias artérias da cidade estiveram cortadas ao trânsito.
B O L E T I M M U N I C I PA L | FA F E
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CULTURA

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 ﬁlmes 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.

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.
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QUEIMA DO PAI DAS ORELHEIRAS EM
CELEBRAÇÃO DE CARNAVAL
ses.
Mais de 1000 pessoas
juntaram-se no centro da
cidade para assistir a este
momento.
A animação e folia foram as palavras de ordem
nas comemorações pelas
várias freguesias que não
deixaram de assinalar o
Entrudo, com as suas especificidades e tradições.

A tradição carnavalesca regressou ao centro da
cidade de Fafe com a Queima 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 tradição diferente e muito
acarinhada pelos fafen-

6ª EDIÇÃO DO 48/20 CANTAUTORES

ARTISTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS INTEGRARAM PROGRAMAÇÃO
DO TEATRO CINEMA
O Teatro Cinema de
Fafe acolheu a 6ª Edição
do 48/20 Cantautores.
Integraram a programação deste ciclo de concertos o nova-iorquino
JESSE HARRIS, vencedor de um Grammy pelo
tema "Don't know why"
tornado célebre na voz
de Norah Jones, que nos
trouxe o seu último disco "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 interpretação e o porquê de
fazer parte da nova geração de cantautores
brasileiros.
NOISERV atuou num
espetáculo onde percorre os clássicos que
compõem o seu universo sonoro acompanhado de projeções vídeo,
permitindo vislumbrar o
seu novo trabalho.
A sexta edição do
48/20 encerrou com
ANDRÉ JÚLIO TURQUESA, que apresentou o
seu disco de estreia em
Março. Um autor multifacetado representativo
da nova geração de músicos nacionais, em estreia no Teatro Cinema.

GALA DE BENEFICÊNCIA
“PARTILHAR, ACREDITAR, SER SOLIDÁRIO..”
O Teatro cinema acolheu
a Gala de Beneﬁcência a favor
do Lar da Criança de Revelhe,
“Partilhar, Acreditar, Ser Solidário.”

Um espectáculo de dança
com a participação de Bailarinos da Companhia Nacional
de Bailado e da Escola Bailado de Fafe.
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25 DE ABRIL ASSINALADO COM CERIMÓNIA SIMBÓLICA
O Município de Fafe
assinalou o 46º aniversário do 25 de Abril com um
conjunto de iniciativas simbólicas, devido à pandemia
da COVID 19. O Presidente da Câmara Municipal,
Raul Cunha, e o Presidente
da Assembleia Municipal,
José Ribeiro, assistiram,
durante a manhã, ao Has-
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tear da Bandeira nos Paços
do Concelho de Fafe. Posteriormente, prestaram homenagem aos Combatentes da Guerra Colonial com
a habitual colocação da coroa de flores no monumento 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 Município de Fafe convidou o músico 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 Municipal, do Presidente da
Assembleia Municipal e dos
Representantes das forças
políticas com assento na
Assembleia Municipal, que
habitualmente são feitas no
decorrer da cerimónia.

CULTURA

A CIDADANIA NÃO SE CONFINOU
Entre 22 e 26 de junho,
centenas de estudantes e
várias instituições (sociais
ou religiosas) de Fafe debateram, via online, a cidadania
e a justiça, tendo a experiência do (des)conﬁnamento
e da pandemia como pano
de fundo. Tratou-se de uma
iniciativa dos Clubes Terra Justa, grupos locais que
refletem durante o ano para
preparar a participação no
Terra Justa - Encontro Internacional de Causas e Valores da Humanidade. Habitualmente 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 videoconferência e mostraram
vários trabalhos.
A iniciativa, com a participação de professores(as)
e animadores associativos,
teve a parceria da Fafe TV.
A intervenção dos clubes foi
diária, com conteúdos gravados ou em direto, difundidos na página do Facebook
Clubes Terra Justa, da Fafe
TV e do site da Câmara Municipal.

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.

MUNICÍPIO DE FAFE TRANSFERIU 55 MIL EUROS
PARA AS BANDAS DO CONCELHO
A Câmara Municipal de
Fafe mantém o apoio às
Bandas Filarmónicas Locais, procurando, assim,
a promoção de atividades
lúdicas e culturais ao longo

de todo o ano.
No total, foram transferidos 55 mil euros, repartindo-se o valor, em igual
montante, para cada uma
das Bandas, nomeadamen-

te a Sociedade Artística
Musical Fafense - Banda de
Golães - e Sociedade Filarmónica Fafense - Banda de
Revelhe.
A
atribuição
destes

apoios é também uma forma de reconhecimento e estima que este Executivo tem
pelas Bandas do concelho,
que, na verdade, representam um património fafense.
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CULTURA

MUNICÍPIO DE FAFE
APOIA ARTISTAS LOCAIS
“HÁ MÚSICA NA ARCADA”

“HÁ MÚSICA NA ARCADA” foi
o mote da programação cultural
para o Verão em Fafe, apresentada, no centro da cidade. Este
projeto, integrou um programa
de animação musical nos meses de Junho, Julho e Agosto,
que animou as noites de verão
e recuperou a expressão dos artistas locais e respetivas equipas técnicas de som, luz e audiovisual.
O Município de Fafe convidou para participar neste projeto 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 Leite, JU, Jepards, Nuno Marinho,
Os Trastes, The Pende e Valter
Lobo.
Este programa cultural realizado na Arcada, num espaço
devidamente delimitado, garantiu o cumprimento de todas as
medidas de segurança definidas pela Direção Geral de Saúde
para os espetáculos ao ar livre.

GRUPO DE FADOS AGUAVIVA

EL SEÑOR

GUITARRA E CONTRABANDA

THEPENDE
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CULTURA

ARONIS SHOW

CRISTINA LIMA

EZEQUIEL

JEPARDS

JU

OS TRASTES

VALTER LOBO
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CULTURA

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

O Município de Fafe comemorou o 110º aniversário da Proclamação da República, no dia 5 de Outubro,
com uma sessão solene
evocativa.
As comemorações arrancaram às 09h00, com a
Alvorada de Morteiros, seguindo-se, às 10h00, o Hastear da Bandeira no edifício

42
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dos Paços do Concelho,
com a participação dos Escuteiros de Quinchães.
Às 10h15, no Teatro Cinema de Fafe, decorreu a
Sessão Solene que homenageou duas personalidades fafenses com a Medalha de Mérito Concelhio
(os copilotos Mário Castro
e Hugo Magalhães). Foram

também atribuídos os Prémios de História Local e
Maximino de Matos, respetivamente a Maryse Elodie
Pires Teixeira e ao médico
Nuno Miguel Silva Fernandes.
A sessão contou com os
habituais discursos do Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raúl Cunha, do

Presidente da Assembleia
Municipal de Fafe, José Ribeiro, e através de participação por videoconferência,
do Conselheiro de Estado,
Luís Marques de Mendes.
As comemorações terminaram com a interpretação do Hino Nacional pela
Academia de Música José
Atalaya.

CULTURA

MUNICÍPIO DE FAFE E ACADEMIA DE MÚSICA
PROMOVERAM CONCERTOS DE NATAL

O Município de Fafe desaﬁou a Academia de Música 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, previamente gravados no Teatro-Cinema, foram divulgados
nas redes sociais do Município de Fafe nos dias 21, 22

e 23 de dezembro, sempre às
19H00.
Celina Tavares atuou com
o Trio SoLeMar. Ezequiel sobiu ao palco com o Trio PHI e
Valter Lobo encerrou este ciclo de concertos com o Coro

de Câmara da Academia Música José Atalaya.
Em cada momento, os
músicos convidados interpretaram uma ou duas músicas da sua autoria e uma
música de Natal.

EZEQUIEL & TRIO PHI

CELINA TAVARES & TRIO SOLEMAR

VALTER LOBO & CORO DE CÂMARA DA ACADEMIA JOSÉ ATALAYA

CORO DE CÂMARA DA ACADEMIA JOSÉ ATALAYA
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EMPREENDEDORISMO
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 desaﬁos provocados pela pandemia da Covid-19.

CÂMARA MUNICIPAL ANUNCIOU MEDIDAS DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL
A Câmara de Fafe apresentou o Projeto de Dinamização e Revitalização do Comércio Local, uma ação que
se destina a todos os lojistas,
comerciantes, micro e pequenas empresas do concelho
de Fafe.
Este plano procura, por
um lado, desenvolver a modernização e a inovação das
atividades comerciais instaladas e as respetivas técnicas 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 faculta ferramentas de incentivo à venda sem custos para
comerciantes e empresários.
São exemplos de medidas
a criação de um Portal Marketplace Multivendedor (web
commerce), o Cartão de Fidelização (sistema de pontos) e
a criação de um Livro de Vou-

chers. Os comerciantes terão
oportunidade de obter formação no que respeita à Literacia 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 comerciantes, este projeto beneﬁcia todos os fafenses, pois
funciona como um centro comercial 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, implementado um cartão de ﬁdelização
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 promocionais.

PROJETO DE DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL ORGANIZOU
SESSÕES DE FORMAÇÃO PRESENCIAL
A Câmara Municipal de Fafe e a Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto
e Celorico de Basto, cientes das eventuais diﬁculdades que poderão surgir no manuseamento das ferramentas a utilizar no âmbito
deste projeto estão disponibilizar apoio e formação especíﬁca, tutoriais e linhas de ajuda
aos comerciantes aderentes.
Na Biblioteca Municipal de Fafe, decorreu
uma formação presencial aos aderentes inscritos, distribuída por quatro sessões, onde
estão a ser abordados temas relacionados
com a gestão completa de loja online, gestão
de produtos, encomendas e distribuição.
44
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SOCIEDADE
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 ﬁm, 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.

INSTALAÇÃO DE SALA DE AUDIÊNCIAS DO JUÍZO DE FAMÍLIA E MENORES
NO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE FAFE
O Município de Fafe e o
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da
Justiça celebraram um protocolo 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 funcionamento é fundamental para

a prestação de um serviço
público de qualidade, capaz
de responder com eﬁciência
e eﬁcácia aos interesses da
população.

MUNICÍPIO DE FAFE COMPARTICIPOU TRANSPORTES PÚBLICOS
A IDOSOS E ESTUDANTES
O Município de Fafe implementou o Programa de
Apoio à Redução Tarifária dos
Transportes Públicos (PART),
um programa de ﬁnanciamento que promoveu a redução tarifária nos sistemas de
transporte público coletivo,
bem como o aumento da oferta de serviço e a expansão da
rede.
Este programa permitiu a
comparticipação a 100% do
transporte dos alunos do secundário com direito a passe,
em todos os circuitos.
No circuito de transportes
urbanos, o apoio no transporte a todos os estudantes do
5.º ano de escolaridade ao

12.º ano foi de 100%.
No circuito urbano, o Município comparticipou também a 100% o transporte dos
seniores com idade igual ou
superior a 65 anos, portadores
do Cartão Municipal Senior.
O PART permite o combate dos efeitos negativos
associados à mobilidade, nomeadamente o congestionamento, a emissão de gases de
efeito de estufa, a poluição atmosférica, o ruído, o consumo
de energia e a exclusão social.
O Programa visa, desta forma, atrair passageiros para o
transporte público e pretende
ser uma ferramenta de coesão
territorial.
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FAFE REGOU A 'OLIVEIRA SNS' PARA CELEBRAR O
SERVIÇO NACIONAL DE SÁUDE
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
desaﬁo ao SNS e à capacidade de resiliência dos
seus proﬁssionais e do próprio sistema, que se têm
revelado inexcedíveis.

"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.

MUNICÍPIO DE FAFE ADERIU À PLATAFORMA ODS LOCAL
A Câmara Municipal de Fafe assinou,
em 2020, a Carta de
Compromisso de integração na Plataforma
ODS local, um projeto
que procura capacitar
os municípios e outros
agentes locais para os
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da
ONU.
A Plataforma ODS
local visa monitorizar
a evolução dos Municípios em relação às
várias metas dos ODS
(Objetivos de Desenvol46
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vimento Sustentável),
através de indicadores
de progresso construídos a partir de informação de bases de dados
nacionais e dos próprios Municípios. Pretende, ainda, mapear as
práticas inovadoras e
sustentáveis que tanto
as autarquias como a
sociedade civil e as empresas estão a implementar, e medir o seu
impacto.
São 50 os municípios que fazem parte do
arranque da Plataforma
ODS Local.

SOCIEDADE

DIA MUNDIAL DA
CONSCIENCIALIZAÇÃO
PARA O AUTISMO
O Município de Fafe assinalou o Dia
Mundial da Consciencialização para o
Autismo, iluminando o edifício dos Paços do Concelho de Fafe de azul.
Este dia surge para desmistificar e
sensibilizar a população para o Autismo, promovendo um maior entendimento, consciencialização e apelo à integração plena das pessoas com autismo
na sociedade.

FAFE ASSINALOU MÊS DA
PREVENÇÃO DOS MAUS
TRATOS 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 comemoração desta efeméride, este ato simbólico
pretende alertar e sensibilizar a comunidade para a necessidade de cuidar e
proteger os mais novos, combatendo as
práticas de violência física e psicológica que infelizmente ainda assistimos
nos dias que correm.
A sensibilização para esta causa
exige um esforço de todos e é necessário torná-lo cada vez mais transversal e
eficaz na sociedade portuguesa.

OUTUBRO ROSA ASSINALADO EM FAFE
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.
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MUNICÍPIO DE FAFE REORGANIZOU OS SERVIÇOS
O Municipio de Fafe reorganizou os Serviços da Autarquia com o objetivo de
obter uma administração
pública autárquica centrada no cidadão, num modelo
de administração diligente,
competente, eﬁciente e sempre centrada nos cidadãos.
Para fechar o processo da
reorganização, o Município
preparou uma cerimónia
simbólica de tomada de posse dos novos cargos dirigen-

tes, no dia 05 de junho, no
Teatro Cinema de Fafe.
Juntamente com esta
reorganização dos serviços,
os colaboradores do Município do atendimento e de
front ofﬁce, que são o primeiro contacto e a primeira
imagem da Câmara, que os
municípies encontram, passaram a usar uniformes que
foram concebidos tendo em
consideração a nova Marca
Fafe.

MAIS DE 500 CÃES NA
EXPOSIÇÃO CANINA NACIONAL
Fafe acolheu mais uma
edição da Exposição Canina.
Cerca 500 cães, de diferentes raças, participaram neste certame, considerado já uma referência
nacional.

O Município de Fafe
promoveu também naquele espaço uma campanha
de sensibilização, com a
distribuição de informação alusiva à Proteção
Animal.

CÂMARA APROVOU APOIO PARA A OBRA DO
CENTRO INFANTIL DE GOLÃES
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 instituição teve com a construção
de um edifício de raiz para a
instalação das valências da
creche, educação pré-escolar e Centro de Atividades e
Tempos Livres de Golães.
Esta era uma obra ansiada pela instituição há
bastante tempo, que tem
por objetivo construir um
espaço adequado ao desempenho das atividades
que a instituição desenvolve, criando um espaço com
melhores condições de fun48
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cionamento, mais conforto
para todos os que o utilizam
diariamente, crianças e proﬁssionais.
Este apoio surge no reconhecimento dos benefícios e
utilidade que uma obra desta dimensão tem quer para a
população da freguesia, bem
como para o concelho. É
atribuído com base nas políticas de proximidade e de
apoio às associações, coletividades e instituições que,
no nosso concelho, lidam
mais diretamente com a intervenção social, quer aos
idosos bem como àqueles
que se dedicam ao trabalho
com as nossas crianças e
jovens.

SOCIEDADE

“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
DA 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 oﬁciais 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.

75º ANIVERSÁRIO DAS NAÇÕES UNIDAS
O Município de Fafe associou-se
à iniciativa promovida pela ONU, iluminando 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 comunidades defendem e promovem a
missão e os valores da ONU: manutenção da paz e segurança internacionais,
promoção dos direitos humanos, redução das desigualdades e prosperidade
para todos.
Recorde-se que, em 2016, António

Guterres, atual Secretário-Geral da
ONU, participou no Encontro Internacional de Causas e Valores da Humanidade - 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.

DIA MUNDIAL DO TURISMO COM TAXAS DE OCUPAÇÃO EM ALTA
O Município de Fafe assinalou o
Dia Mundial do Turismo, a 27 Setembro, registando taxas de ocupação nos alojamentos do concelho em alta.
Fafe beneficiou assim, do impacto positivo da promoção do território e da marca Fafe que o Município tem efetuado.
Das iniciativas desportivas promovidas 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 próximos dos 100% na taxa de ocupação
das unidades locais de alojamento
nos dois fins de semana consecutivos, concretamente em 26 e 27 de
setembro e 3 a 4 de outubro.
A divulgação destes valores resulta de uma auscultação efetuada
aos empreendimentos turísticos do
concelho.
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PROGRAMA 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.

50
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PROGRAMA 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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SOCIEDADE

MINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL REUNIU EM FAFE COM AUTARCAS DA CIM
A Ministra da Coesão
Territorial, Ana Abrunhosa,
acompanhada pelos Secretários de Estado da tutela, Carlos Miguel e Isabel Ferreira, e
pelo Presidente da Comissão
de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR/N), Fernando Freire de
Sousa, reuniu no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Fafe,
com os Presidentes de Câmara 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 projetos de cada Município para
melhorar as taxas de execução, permitindo a realocação
de verbas entre prioridades
de investimento.
Relembramos que o Presidente da Câmara Municipal
de Fafe, Raul Cunha, é também o Presidente do Conselho Intermunicipal da CIM do
Ave.

CÂMARA DE FAFE MANTÉM IMPOSTOS COM TAXAS REDUZIDAS
A Câmara Municipal de
Fafe mantém os impostos
municipais com em taxas reduzidas.
Relativamente ao IMI, a
Câmara ﬁxou a taxa mínima
de IMI para todos os prédios
urbanos e a dedução ﬁxa
para os agregados familiares: com um dependente têm
uma dedução de 20 euros,
com dois dependentes deduzem 40 euros, com 3 ou
mais dependentes deduzem
70 euros.
A aplicação da taxa mínima de IMI associada à dedução ﬁxa para os agregados
familiares com dependentes
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representa uma devolução
às famílias residentes no
concelho de Fafe que ultrapassa os 2,8 milhões euros.
Relativamente ao IRS, a
Câmara ﬁxou a taxa em 3%,
devolvendo 2% aos contribuintes.
Também no que concerne à Derrama e mantendo
uma política ﬁscal municipal
responsável e com o objetivo de apoiar as empresas,
foi também aprovada a ﬁxação da Derrama em 1,2 % e
a isenção para os sujeitos
passivos cujo volume de negócios do ano anterior não
ultrapasse os 150 mil euros.

A ﬁxação dos impostos
municipais com taxas reduzidas vai de encontro à principal preocupação do Executivo, no desenvolvimento do
trabalho autárquico de dar
mais e melhores condições
de vida aos Fafenses.
A aplicação da taxa mínima do IMI é uma política
ﬁscal alicerçada em dois
pontos importantes para o
Município: por um lado a necessidade de assegurar receitas 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 carga ﬁscal às famílias e às
empresas, numa lógica responsável, tendo em conta o
princípio da estabilidade ﬁscal e a posição de município
familiarmente responsável.
Estas medidas só são possíveis porque a Autarquia
mantém uma boa gestão e
as contas equilibradas."
Esta decisão, neste ano
particularmente difícil devido
à pandemia COVID-19, associa-se às restantes medidas
tomadas pela Autarquia no
decurso deste ano que têm
como objetivo apoiar as famílias e empresas fafenses.
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CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE APROVA
ORÇAMENTO DE 43 MILHÕES DE EUROS
A Câmara Municipal de Fafe aprovou,
na reunião de 30 de novembro, o Orçamento para o ano de 2021, no valor global
de 43 milhões de euros, superior ao orçamento de 2020 em 3 milhões de euros.
Um Orçamento construído tendo em
consideração o contexto atual devido à
situação de pandemia, que é verdadeiramente excecional e novo.
Um orçamento que, apesar do aumento das despesas correntes motivadas pela atual situação pandémica, permite, mesmo assim, transferir da receita
corrente 1,5 milhões de euros para podermos aplicar em investimento, o que
representa uma poupança signiﬁcativa.
É um orçamento de continuidade, que
tem como base o planeamento estratégico do mandato e foi elaborado com uma
preocupação constante de rigor, equilíbrio e prudência, dando sempre prioridade às pessoas, como é apanágio das
políticas assumidas desde o início das
funções deste Executivo.
Neste orçamento, mantêm-se as políticas de descentralização, colocando
os recursos ﬁnanceiros à disposição das
Juntas de Freguesia, no montante de 2
milhões de euros para que estas possam
concretizar os projetos que nas suas freguesias mais falta façam.
No seguimento das políticas assumidas no início do mandato de apoio às
pessoas e às famílias, de salientar a relevância das funções sociais que, para o
ano de 2021, totalizam os 16,2 milhões,
destacando o investimento contínuo em
ações sociais, habitação e serviços coletivos, 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 Cumieira; a reabilitação do espaço público da
zona envolvente deste Bairro; a construção da nova Piscina Municipal; as obras
para a erradicação das coberturas com
amianto nas escolas, bem como a construção do pavilhão da escola Prof. Carlos
Teixeira e ainda as obras de requaliﬁcação e manutenção em vários edifícios escolares do concelho.
Neste orçamento é ainda realçada
a continuidade do investimento na rede
viária de todo o concelho, com a requaliﬁcação/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 reparação 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, lidam mais diretamente com a intervenção
social, quer aos idosos bem como àqueles que se dedicam ao trabalho com as
nossas crianças e jovens.
No que respeita às empresas, para
além das medidas de apoio e do programa dirigido ao comércio local, implementado em parceria com a Associação
Empresarial e Comercial de Fafe, Cabeceiras 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 dezembro de 2020.

“Este Orçamento foi elaborado com base numa política de rigor e uma situação
ﬁnanceira 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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FAFE ILUMINOU-SE
PARA RECEBER O NATAL
A iluminação decorativa das ruas da cidade marcou o arranque 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, nomeadamente a Praça 25 de Abril, concentrou a maior parte das
iluminações.
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INFORMAÇÃO

DELIBERAÇÕES
06-02-2020
Proposta de código de conduta:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e remeter à Assembleia Municipal.
Proposta de orçamentação e gestão de despesas com pessoal:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
12-03-2020
Plano Municipal de Contingência da COVID-19:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
Regulamento Interno de uso de fardamento e
equipamento de Proteção Individual do Município de Fafe:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
Regulamento Interno de funcionamento da
Comissão Municipal de Defesa da Floresta
de Fafe:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
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 Baptista, 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 Excecionais de Apoio às Empresas (COVID-19):
A Câmara tomou conhecimento e, deliberou, nos termos do nº 3 do artigo 2º da Lei nº
6/2020, de 10 de abril, comunicar à Assembleia 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, aprovar
Proposta de Delegação de Competência:
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto
contra do Senhor Vereador Engº José Baptista, 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 abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Antero 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 Coligação “Unidos a Fafe”, aprovar e remeter à Assembleia Municipal.
Mapa de Inventário de todos os Bens, Direitos
e Obrigações Patrimoniais e Respectiva Avaliação – Ano de 2019:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
e remeter à Assembleia Municipal.
Balanço Social 2019:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
Proposta de Apoio aos Comerciantes sobre a
Isenção de Taxas de Terrado da Feira Semanal
de Fafe e de Ocupação da Via Pública com Esplanadas:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou
remeter à Assembleia Municipal.
04-06-2020
Prémio Dr. Máximino de Matos – 2019:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
Prémio da História Local – Câmara Municipal
de Fafe –18ª Edição:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
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 Operação 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 Operação 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 cobrar Em 2021:
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar e remeter à Assembleia Municipal
Proposta sobre Imposto Municipal sobre
Imóveis para o ano 2020 (A liquidar em
2021):
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar e remeter à Assembleia Municipal
Deliberações tomadas na Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de
02/09/2020:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou 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 Gestão do Sistema Municipal Público de Distribuição em Baixa de Água do Município
de Fafe:
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar e remeter à Assembleia Municipal
Contratos Inter-Administrativos para a
Execução de Projeto e Obra de Remodelação no Palácio de Justiça de Fafe:
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar
17-12-2020
Proposta de Calendário das Reuniões Ordinárias 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 Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado:
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar.

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2021
7 JANEIRO

8 ABRIL

1 JULHO

7 OUTUBRO

21 JANEIRO

22 ABRIL

15 JULHO

21 OUTUBRO

4 FEVEREIRO

6 MAIO

5 AGOSTO

4 NOVEMBRO

18 FEVEREIRO

20 MAIO

19 AGOSTO

18 NOVEMBRO

11 MARÇO

2 JUNHO

2 SETEMBRO

2 DEZEMBRO

25 MARÇO

17 JUNHO

16 SETEMBRO

16 DEZEMBRO
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