
 

 

O início de um novo ano é sempre o 

momento apropriado para a defini-

ção ou reformulação de objetivos. O 

Orçamento recentemente aprovado 

contempla as principais linhas de 

ação para 2016 e que expressam o 

conteúdo do nosso programa para 

este mandato autárquico. 

A ação da Junta continuará a assentar 

em 4 grandes pilares: 1) uma política 

de defesa dos serviços públicos e de 

salvaguarda da identidade de  cada 

uma das freguesias; 2) o cumprimen-

to eficaz das competências próprias e 

delegadas da Junta de Freguesia, a 

resposta aos problemas concretos 

das populações e a reivindicação 

junto do Município e do Estado Cen-

tral de projetos e obras estruturan-

tes; 3) a valorização do trabalho em 

colaboração com o movimento asso-

ciativo, as escolas, as paróquias e 

todas as forças vivas; 4) a adoção de 

uma política orçamental que garanta 

o cumprimento dos compromissos 

assumidos e a inexistência de dívidas. 

Podem estar certos que nunca deixa-

remos de desenvolver todos os esfor-

ços para a defesa intransigente das 

populações.  

 

O Executivo 

Editorial 1.º Festival de Música Clássica 

“Anne Frank” visitada por 
mais de 2000 pessoas 

Oficinas de Natal na 
Biblioteca e no Museu 

Street Workout com 
Gonçalo Furtado 

A exposição “Anne Frank: Uma 

História para Hoje” esteve 

patente no Museu Mineiro até ao 

passado dia 9 de janeiro e con-

tou com mais de 2000 visitas.  

Para o sucesso desta exposição 

foi determinante a participação 

da comunidade escolar de Fân-

zeres e São Pedro da Cova, dos 

Jovens Guias, alunos das Escolas 

envolvidas, que realizaram as 

visitas guiadas. 

A Biblioteca de Fânzeres e o 

Museu Mineiro organizaram as 

já habituais Oficinas de Natal.  

A Biblioteca baseou a sua ativi-

dade na lenda do Advento, 

construindo algumas figuras 

decorativas. No Museu Mineiro, 

construíram  figuras alusivas à 

data. No final das Oficinas os 

nossos  meninos foram assistir 

a um espetáculo de Magia. 

Em dezembro, o campeão nacio-

nal de Street Workout, Gonçalo 

Furtado, esteve em São Pedro 

da Cova, em conjunto com 

outros atletas e amantes da 

modalidade, para promoverem  

a sua divulgação através de pro-

vas de perícia.  

A partir desta data, passamos a 

dispor na freguesia de um 

pequeno parque, para a prática 

desta modalidade ao ar livre.   

janeiro de 2016 - n.º 003 

Decorreu durante os meses de dezembro e janeiro o 1.º Festival de Música 

Clássica de Fânzeres e São Pedro da Cova. Esta iniciativa promovida pela Junta 

de Freguesia, com a colaboração das Paróquias de Fânzeres e São Pedro da 

Cova, contou com a presença de formações já consagradas (Coral de Letras da 

Universidade do Porto, Círculo Portuense de Ópera, Banda Militar do Porto, 

Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música do Porto, Orquestra Portu-

guesa de Guitarras e Bandolins), com os grupos locais (coros, orfeões e banda 

de música) e com jovens talentos de Fânzeres e São Pedro da Cova. Num total 

de cerca de 600 executantes, este Festival tinha como objetivo proporcionar à 

população espaços diversificados de participação e fruição cultural, tendo por 

isso decorrido em 6 locais distintos, numa perspetiva descentralizadora da 

cultura. Pelas suas características e condições acústicas, as Igrejas e Capelas 

das duas freguesias foram os espaços privilegiados para a realização dos 8 

espetáculos, que contaram com a participação de cerca de 2500 pessoas. Uma 

iniciativa que, pelo seu caracter inédito e pelo seu êxito, será para continuar, 

ainda com mais arrojo.  



 

 

Também os séniores da União das Freguesias 

tiveram a oportunidade de conviver  de forma 

saudável. As Festas contaram com a animação 

do Grupo Movimento e Bem Estar, do grupo 

de Danças de Salão da Associação Social 

Estrelas de Silveirinhos, do Grupo de Cantares 

do Flor de Fânzeres, terminando com o habi-

tual baile, em que os mais arrojados puderam 

de forma entusiástica dar o seu pé de dança.  

Mais de 500 idosos participaram nestas ini-

ciativas. 

A Junta de Freguesia, a exemplo do ano transa-

to, levou o Natal às Escolas, Jardins de Infância 

e IPSS’s, através de um espetáculo de magia, 

que encantou as mais de 2000 crianças.  

Também como vem sendo hábito nesta época, 

os estabelecimentos escolares, através da ini-

ciativa “As figuras de Natal”, embelezaram 

alguns dos espaços públicos das Freguesias.  

Para finalizar promovemos um espetáculo de 

Magia, no edifício da Junta, aberto a toda a 

comunidade. 

 Orçamento para 2016 

Festa de Natal para os Séniores da 
União das Freguesias 

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2016 foram aprovados na Assembleia de Freguesia 
de Fânzeres e São Pedro da Cova, na reunião realizada no passado dia 19 de dezembro. 
Os documentos aprovados (que podem ser consultados no site da junta) garantem que a identidade, 
as tradições e os serviços das freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova continuarão a ser preserva-
dos e defendidos. 
Para além do funcionamento dos serviços, cumprimento das competências próprias e delegadas e do 
grande investimento em projetos culturais, desportivos e sociais, procuramos incluir no Orçamento 
as necessidades e anseios que nos foram apresentados pelas diversas forças políticas que concorre-
ram nas últimas eleições autárquicas (mesmo sem representação institucional), que ouvimos aquan-
do da sua elaboração, transformando-o assim num orçamento mais participado. 
Ainda que se venham a justificar pequenos ajustes, procuramos elaborar um orçamento rigoroso, um 
orçamento que garante que as taxas praticadas pela Junta de Freguesia de Fânzeres e São Pedro da 
Cova são as mais baixas de todo o concelho; um orçamento que privilegia uma política de aposta na 
cultura, na educação, no desporto e ação social, de acordo com as competências e capacidades da Jun-
ta de Freguesia; um orçamento que vê reforçada as suas verbas em investimentos e na consolidação 
dos recursos humanos e materiais da autarquia. 
Na proposta de Orçamento apresentada à Assembleia de Freguesia, demos ainda conhecimento de 
todas as sugestões que enviamos para o Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal 
de Gondomar, designadamente ao nível da requalificação do espaço público, com particular destaque 
para a construção de zonas de lazer e espaços verdes, aproveitando as potencialidades existentes. 
Procuramos assim construir um Orçamento que nos permita fazer uma gestão equilibrada de todos 
os serviços e funções da Junta de Freguesia, garantindo e impulsionando a dinâmica do nosso traba-
lho autárquico. 

Junta da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova 
fanzeres-saopedrodacova.pt  - geral@fanzeres-saopedrodacova.pt  - facebook.com/FanzeresSaoPedroDaCova 

 

Natal nas Escolas e Jardins de Infância 
com magia  


