
 

 

Caros Fanzerenses  

Caros Sampedrenses 

Com a entrada do novo ano, este executivo achou por 

bem fazer uma retrospetiva do que agora terminou, 

em termos do trabalho desenvolvido, e perspetivar o 

trabalho para o ano que começa. O balanço que faze-

mos neste primeiro ano de mandato é positivo, como 

se verifica pela taxa de execução do orçamento na 

casa dos 90%, tanto na receita como na despesa. Nú-

meros estes que representam uma realidade  muito 

concreta, no que diz respeito aos trabalhos realiza-

dos na via pública e nas escolas, executados ao abri-

go do protocolo com a Câmara Municipal de Gondo-

mar.  

O ano de 2018 ficou ainda marcado pela regulariza-

ção de vínculos precários dos funcionários, no qua-

dro das nossas competências e disponibilidades. 

Continuaremos a valorizar os nossos trabalhadores, 

para que todos os dias possam prestar um serviço de 

melhor qualidade às populações de Fânzeres e de 

São Pedro da Cova. 

Queremos ainda realçar este ano que passou como 

um ano marcado por uma intensa atividade cultural, 

desportiva e recreativa nas duas freguesias, sejam 

iniciativas organizadas pela Junta de Freguesia, como 

pelas coletividades, escolas e paróquias, com uma 

ampla participação popular, que só nos encoraja a 

trabalhar ainda mais e melhor.  

Aproveitamos para, publicamente, uma vez mais, 

valorizar  as nossas  instituições, desejando que 

2019 seja um ano de continuidade deste tão profícuo 

trabalho e relacionamento. 

Continuaremos a reivindicar junto da Câmara Muni-

cipal de Gondomar a melhoria da rede viária, a 

melhoria e criação de espaços públicos no sentido de 

aumentar a qualidade de vida das populações. 

Desejamos  um excelente ano de 2019. 

O Executivo da Junta de Freguesia 

  

Editorial Vigília pela remoção total dos  
Resíduos Perigosos depositados 
em São Pedro da Cova 

janeiro de 2019 - n.º 004 

A deposição dos resíduos perigosos, há quase vinte anos 

em São Pedro da Cova foi e é um dos  maiores atentados 

ambientais realizado no nosso país. A Junta de Freguesia, 

juntamente com a população de São Pedro da Cova, lutará 

até às últimas consequências para que este grave crime 

ambiental não fique impune e que os seus responsáveis 

sejam efetivamente condenados.  

Segundo palavras do Sr. Ministro do Ambiente, a segunda 

fase da remoção dos resíduos deveria ter  começado em 

2017 e terminado em 2018,  facto que não se verificou e 

para o qual não encontramos qualquer justificação. Ainda 

mais perplexos ficámos quando há verba para procede-

rem à remoção, quando existe a empresa vencedora do 

concurso e que a remoção dos resíduos foi considerada de 

superior interesse público para o país.  

Não, não compreendemos nem aceitamos os seus sucessi-

vos adiamentos.  

Perante esta falta de resolução, a Junta de Freguesia reali-

zou no dia 7 de dezembro, uma Vigília pela Remoção Total 

dos Resíduos Perigosos, com a presença de centenas de 

pessoas, que desde sempre têm estado ao lado desta luta. 

A Junta de Freguesia  já pediu várias reuniões de carácter 

urgente, no sentido de exigir o cumprimento desta pro-

messa, de pôr fim a este grave problema. Continuaremos 

a lutar até à remoção total e definitiva dos resíduos 

perigosos.  

fanzeres-saopedrodacova.pt 



 

 

Festival de Música de Fânzeres e de  
São Pedo da Cova 

Uma Intensa Atividade                    Uma Marca Distintiva 

Festa de Natal  dos Séniores 
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Durante o ano de 2018, após as últimas eleições autár-

quicas, continuamos com o projeto cultural, marca dis-

tintiva desta União de Freguesias, respeitando-se a 

identidade  de Fânzeres e de São Pedro da Cova. Ao 

longo de 2018, foram inúmeras as iniciativas reali-

zadas por esta Junta de Freguesia, ou em parceria com 

outras instituições, paróquias, coletividades, escolas, 

etc.  

Destacamos, ainda, a importância que o Museu Mineiro 

tem, quer na comunidade local quer no plano nacional, 

evidenciado nos 6.500 visitas efetuadas. 

Festa de Natal nas Escolas Sessão (in) formação sobre Ambiente 

Festival de Teatro de Fânzeres Cerimónia de Entrega de Prémios das  
Curtas-Metragens 

A Biblioteca de Fânzeres continuou a sua dinâmica 

junto do público em geral e em particular junto da 

comunidade educativa, com vários programas perma-

nentes desenvolvidos dentro dos espaços escolares. 

Destacamos as principais atividades realizadas nesta 

União de Freguesias: demos continuidade ao Festival 

de Música; Festivais de Teatro, realizados em tempos 

distintos nas duas freguesias; continuamos a apostar 

na promoção da escrita e da leitura, através do prémio 

Conta-me Um Conto para públicos mais jovens; organi-

zamos o Prémio Nacional de Poesia da Vila de Fânze-
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Entrega de Prémios - Quadras Populares ao 
São Pedro 
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Marchas Populares ao São Pedro 

Festa de Natal nas Escolas 

Prémio de Poesia da Vila de Fânzeres Colónia  Balnear dos Séniores 

Dia Mundial da Criança 

Concerto Comemorativo do 25 de Abril 

res, que teve um forte crescimento de concorrentes; 

organizamos, ao longo de todo o mês de abril, várias 

atividades de caráter desportivo, recreativo e cultural 

nas comemorações do Aniversário do 25 de Abril; or-

ganizamos, em parceria com a comunidade educativa, 

o Dia Mundial da Criança; colaboramos e participamos 

na realização das festividades religiosas, destacando-

se a execução dos tapetes  florais na Vila de Fânzeres, 

motivo de atração de centenas de pessoas; organiza-

mos as Marchas Populares e o tradicional Concurso de 

Quadras Populares ao São Pedro, com projeção nacio-

nal; com o objetivo de retirar os nossos seniores do iso-

lamento e permitir momentos de partilha e de convívio, 

organizamos as tradicionais colónias balneares e as Fes-

tas de Natal, que tem sempre uma forte participação; 

levamos uma vez mais a Festa de Natal às Escolas; de-

mos continuidade ao concurso de Curtas-Metragens; 

organizamos sessões de (in)formação na área do am-

biente e participamos, em parceria com as escolas, nas 

comemorações do Dia da Árvore; expusemos os trabal-

hos da 1.ª Bienal de Arte da Vila de Fânzeres no Museu 

Júlio Dinis, em Ovar. 



 

 

O Museu Mineiro de São Pedro da Cova é já uma referência 

nacional entre os espaços culturais que valorizam, dinami-

zam e divulgam o património geológico e mineiro. Nos últi-

mos anos tem havido um interesse e uma procura crescente 

sobre geologia, história e património mineiro de São Pedro 

da Cova. O seu arquivo documental, que necessita ser devi-

damente tratado, continua a ser muito procurado. 

Em 2019, o objetivo é continuar o trabalho de divulgação da 

importância histórica e científica de São Pedro da Cova. Pre-

tendemos dar continuidade ao trabalho já realizado, pelo 

que destacamos algumas atividades a desenvolver: exposi-

ções temporárias; realização e participação em palestras ou 

conferências; dinamização do serviço educativo; Encontro de Antigos Trabalhadores das Minas de São Pedro da Cova; 

comemoração do Dia Internacional dos Museus; participação no Encontro de Parceiros de Roteiro de Minas e Pontos de 

A Biblioteca de Fânzeres conseguiu alcançar uma nova dinâmi-

ca junto do público em geral, e em particular da comunidade 

educativa. Pretendemos dinamizar este espaço com atividades 

permanentes, envolvendo, sobretudo, a comunidade escolar e o 

público sénior. Em 2019, realizar-se-ão atividades em torno do 

centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andre-

sen; apresentação de livros, promoção de novos escritores, rea-

lização de exposições, encontros temáticos. Para além destas 

atividades promoveremos ainda: a Biblioteca-lazer; Conto Con-

tigo; Hora do Conto; Ginástica da leitura; Histórias Ginasticadas; Contoterapia; Roda da leitura; Histórias com Yoga; oficinas de 

férias; Biblioteca-cidadã; Comemoração do dia do livro, do dia da poesia; Noite na Biblioteca. Todas estas iniciativas têm a 

perspetiva do enriquecimento cultural e lúdico da criança, através do contacto com outras realidades. 

Junta da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova 
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Movimento Sénior Saúde e Bem-Estar, programa muito 

relevante para o convívio e bem-estar dos séniores, conti-

nuará a ter o acompanhamento e apoio  para o seu forta-

lecimento. Neste sentido, continuaremos a crescer na 

oferta de disciplinas, sempre que tal nos seja possível. 

Atualmente são lecionadas em Fânzeres e em São Pedro 

da Cova as seguintes disciplinas: boccia, expressão dramá-

tica, dança, ginástica, música, trabalhos manuais, artes 

decorativas, arte reciclada e contoterapia.  Encontramos 

neste Movimento, cujas atividades são gratuitas, um 

contributo para a melhoria da qualidade de vida dos séniores. 

Sem Memória Não Há Futuro 

Conquistar os Mais Jovens! 

Um Projeto Singular 


