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Editorial

Reuniões com Grupos Parlamentares

fanzeres-saopedrodacova.pt
Queremos aproveitar a segunda
edição deste boletim para apresentar a página online da Junta das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova.
Uma página que procuramos manter
atualizada e que constitui uma ferramenta de informação e comunicação com a população.
Aqui encontramos resposta a inúmeras questões, nomeadamente a
aspetos relacionados com a caracterização e a história das freguesias, a
divulgação da atividade cultural,
desportiva e social das duas Vilas,
informação sobre horários e serviços da Junta e outras instituições, os
eleitos, as mais recentes novidades,
entre outras informações.
Queremos, contudo, um espaço
dinâmico e, por isso, estamos abertos a todas as sugestões que nos
queiram enviar. Não pretendemos
ser apenas emissores de informação, mas também recetores das opiniões de todos aqueles que connosco querem construir e afirmar uma
Terra – a nossa - com património
histórico, cultural e natural que precisa de ser defendido e preservado.
Utilizem esta ferramenta! Só assim
faz sentido a sua existência.
Junta de Freguesia

Após a tomada de posse da Assembleia da República, solicitamos uma reunião
com carácter de urgência aos grupos parlamentares, com o objetivo de exigir
a completa remoção dos resíduos perigosos existentes em São Pedro da Cova. Fomos
recebidos pelos grupos parlamentares do PCP (30/10), do PS, PEV e PAN (2/11) e do
BE (3/11). O PSD e o CDS também já mostraram disponibilidade para nos receberem.
Como é do conhecimento público, os resíduos perigosos provenientes da extinta fábrica da Maia da Siderurgia Nacional, depositados entre 2001 e 2002 na freguesia de São
Pedro da Cova, não foram totalmente removidos na operação que decorreu entre
setembro de 2014 e maio de 2015 (até ao momento removeram mais de 105.000 toneladas).
A 16 de março de 2015, face a um acompanhamento pormenorizado que fizemos, apresentamos as nossas preocupações ao Ministério do Ambiente sobre o processo de
remoção e a quantidade real de resíduos existentes.
Após uma reunião realizada na CCDR-N, a 21 de abril, com o Vice-Presidente desta
Comissão, representante do Ministério do Ambiente, entre outras entidades com responsabilidades no acompanhamento deste processo, passou a ser público que foram
identificados resíduos perigosos “localizados fora da área de intervenção” e ainda um
“diferencial quantitativo de resíduos perigosos localizados na área de intervenção”.
Nesta mesma reunião foram assumidos compromissos de novas avaliações à quantidade efetiva de resíduos existentes no local, situação que desconhecemos até à presente
data. A luta continuará!

“Conta-me Um Conto”
Entrega de Prémios

Preservar os espaços
públicos

Limpeza das margens
Ribeirinhas

Em novembro decorreu a Cerimónia de
entrega dos diplomas aos vencedores do
Concurso “Conta-me Um Conto”: Isabel
Mendes, Ana Catarina Correia, Ana Catarina Cardoso, Rúben Sousa e Luísa Moreira, na Sede do Agrupamento de Escolas
de Santa Bárbara. Esta Cerimónia foi
abrilhantada com um momento musical
da responsabilidade do projeto Orkestra
e contou com a presença da comunidade
educativa: alunos, pais, associação de
pais, professores e os órgãos de gestão.
Pretendemos com estas iniciativas incentivar o gosto pela leitura e a escrita entre
os mais jovens.

A Junta de Freguesia iniciou a colocação de dispensadores de sacos
para limpeza de dejetos caninos em
alguns locais de Fânzeres e São
Pedro da Cova.
Com esta medida, pretendemos
contribuir para preservação do
espaço público, tornando-o mais
limpo e cuidado. Tendo esta iniciativa - essencialmente - um objetivo
pedagógico, só com a colaboração
de todos é que é possível atingir os
propósitos da mesma.

Ao abrigo do contrato interadministrativo, estabelecido com a Câmara
Municipal de Gondomar, a Junta de
Freguesia tem procurado dar atenção
às diversas linhas de água.
Atentos à especificidade desta área de
trabalho, temos vindo a acompanhar e
a intervir em alguns pontos críticos,
como foi o caso, mais recentemente,
do Rio Torto.
Contudo, pretendemos melhorar o
nosso trabalho na limpeza e regularização das margens, evitando cheias
em dias de maior pluviosidade.

Encerramento do Festival de
Teatro de Fânzeres

Prémio Nacional de Poesia da
Vila de Fânzeres (24.ª Edição)

Encerrou no passado dia 31 de outubro o Festival de
Teatro de Fânzeres, com a peça "Uma Bomba Chamada
Etelvina" pelo Grupo de Teatro da Associação Social
Recreativa e Cultural Bem Fazer Vai Avante, uma comédia hilariante que divertiu todos os presentes.
Durante todo o mês de outubro, aos sábados, no Salão
Paroquial de Fânzeres pudemos assistir a excelentes
espetáculos, com a presença de artistas de âmbito
nacional, Ana Bola, com a peça “Ana Bola Sem Filtro”;
tivemos a representação de um clássico, de Camilo Castelo Branco - “O Morgado de Fafe Amoroso” - pelo Grupo Paroquial de Teatro de São Pedro da Cova, para
além de género revista, “As Fofoqueiras”, pelo
“Republicano” - Centro Republicano e Democrático de
Fânzeres, tão querido do público português.
A todos aqueles que contribuíram para a realização do
Festival de Teatro de Fânzeres o nosso sincero agradecimento.

O Júri da 24.ª edição do Prémio Nacional de Poesia
da Vila de Fânzeres, constituído por Dra. Clarinda
Santos, Dra. Maria Augusta Cosme e o Professor Dr.
José Nunes Carneiro, reunido em 14 de outubro,
deliberou por unanimidade, atribuir o prémio à obra
"Avessos" com o pseudónimo "Graça Mouro", que
corresponde a Luís Alberto Gonçalves Bento. Luís
Bento é licenciado em Línguas e Literatura, foi professor, tendo publicado em alguns suplementos literários de jornais; foi vencedor, em conjunto com
mais quatro autores, do Prémio Novos Talentos
FNAC da literatura 2012.
A Cerimónia de lançamento da obra premiada vai
ser no dia 27 de novembro, pelas 21h30, na Casa de
Montezelo, em Fânzeres, com a presença do autor, a
atuação do Quarteto Covers e declamação por Cidália Santos.

Obras de Reestruturação do
Cemitério da Covilhã

Exposição de Fósseis e “Anne
Frank” no Museu Mineiro

A Junta da União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova finalizou mais uma fase das obras de
reestruturação do Cemitério da Covilhã. Com este
investimento, pretendemos corrigir o ordenamento
das sepulturas situadas na 2ª secção do cemitério. Esta secção tinha espaços bastante desorganizados, que dificultava o acesso às sepulturas e a realização de funerais, situação agravada em dias de
maior pluviosidade. Esta obra, realizada de acordo
com as nossas capacidades financeiras, permitiu dar
continuidade à reorganização do cemitério, um local
que muito diz à população. E é intenção da Junta de
Freguesia, logo que seja possível, prosseguir com
este projeto de reestruturação. Queremos ainda
agradecer a disponibilidade e a compreensão de
todos os familiares. Só assim foi possível efetuar os
melhoramentos necessários.

O Museu Mineiro, dando continuidade à sua intensa
atividade, apresenta este mês mais duas exposições.
Uma impressionante coleção de fósseis, doada por
Firmino Jesus, que na inauguração foi homenageado
por amigos, vizinhos e muitos outros colecionadores
de fósseis de vários pontos do país. Esta coleção passou a integrar o núcleo das exposições permanentes
do Museu e contém exemplares de fósseis de trilobites, amonites, peixes e ouriços de vários pontos do
Mundo.
Também foi inaugurada a exposição temporária
“Anne Frank-Uma História para Hoje”, cedida pelo
projeto "Aprender Direitos Humanos: passado e presente" e “Anne Frank House - Amesterdão”.
Esta exposição, com 34 painéis educativos, conta a
história da conhecida menina judia que viveu os horrores da II Guerra Mundial perpetrados pelo nazismo.
Conta com o apoio de entidades públicas e privadas e
está disponível até ao dia 9 de janeiro de 2016.
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