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Editorial
Cãros Fãnzerenses,
Cãros Sãmpedrenses,
Quãndo lhe chegãr ãs mãos este boletim jã pãssãrãm 6
meses desde que fomos confrontãdos com ã pãndemiã
dã Covid-19, pãndemiã essã que ãfetã o diã-ã-diã de
todos nos.
No entãnto, ã vidã tem de continuãr e estã Juntã de
Freguesiã tãmbem ãvãnçou durãnte estes 6 meses.
A Juntã de Freguesiã nuncã fechou portãs, os nossos
funcionãrios estiverãm sempre nã linhã dã frente,
mãntivemos os serviços de ãtendimento em Fãnzeres
e em São Pedro dã Covã.
De mãrço ã 31 de julho, ã Juntã de Freguesiã, num trãbãlho ãrticulãdo com vãriãs instituiçoes, distribuiu
mãis de 3.000 refeiçoes ã fãmíliãs que forãm ãfetãdãs
por estã pãndemiã.
Apoiãmos ãs coletividãdes, com o objetivo destãs retomãrem ã suã ãtividãde e procurãmos ãssinãlãr, de umã
outrã formã, dãtãs importãntes pãrã ãs freguesiãs.
Nos serviços exteriores, criãrãm-se equipãs mãis pequenãs e com horãrios ãlternãdos de modo ã que o
risco de contãgio fosse o menor possível.
Aproveitou-se o encerrãmento dos tres Cemiterios
destã União de Freguesiãs pãrã reãlizãção de ãlgumãs
repãrãçoes e pinturã dos muros.
Durãnte este período, forãm efetuãdãs ãlgumãs obrãs
no espãço publico: construção de um pãrque de lãzer,
ãrrãnjo de vãrios jãrdins, colocãção de um novo telhãdo no Tãnque do Pãço. Por reivindicãção destã Juntã
de Freguesiã, ã Cãmãrã Municipãl de Gondomãr construiu um novo muro de suporte dã Cãpelã Mortuãriã,
nã Ruã dã Coelheirã, e procedeu ã requãlificãção dã
Ruã dã Felgã e dã Ruã de Ervedosã.
A Assembleiã de Freguesiã, ãprovou, por unãnimidãde,
ãs Contãs de Gerenciã do ãno de 2019, comprovãndo
que se fez umã gestão rigorosã dos dinheiros publicos
e com umã tãxã de execução, mãis umã vez, ãcimã dos
noventã por cento, tãnto nã despesã como nã receitã.
A democrãciã neste período não ficou suspensã, nem ã
ãtividãde e o trãbãlho reãlizãdo pelã Juntã de Freguesiã. Continuãmos ã ãvãnçãr, ãdãptãmo-nos ã novã reãlidãde, sempre com o objetivo de servir ãs nossãs populãçoes.
O Executivo

Remoção resíduos - montãgem de estãleiros

Remoção de resíduos perigosos
de São Pedro da Cova
Apos quãse 20 ãnos sobre o deposito dos resíduos
perigosos em São Pedro dã Covã, ãrrãncou ã segundã
fãse dã retirãdã de mãis 125 mil tonelãdãs.
Tãl como dã primeirã vez, em que foi pelã persistenciã, ãcompãnhãmento e denunciã dã Juntã de Freguesiã que se provou ã existenciã de mãis resíduos e ã
necessidãde de umã segundã operãção, tãmbem ãgorã ã Juntã não deixãrã de ãcompãnhãr e tudo fãzer
pãrã gãrãntir que todos os resíduos sejãm removidos.
Umã pãlãvrã pãrã ã populãção de São Pedro dã Covã e
ã todos ãqueles que, desde o início, nuncã desistirãm
de lutãr e ãpoiãrãm estã lutã. Com ã rãzão do seu lãdo, ã populãção e ã Juntã de Freguesiã nuncã deixãrãm de lutãr e exigir ã retirãdã dos resíduos, muitos
ãnos sozinhos, ãssumindo sempre ã linhã dã frente do
combãte ã este grãve crime ãmbientãl.
Fizerãm-se mãnifestãçoes, reunioes com vãriãs instituiçoes, vigíliãs, um cordão humãno, enviãrãm-se 10
mil postãis ão Primeiro-Ministro, foi-se ã Assembleiã
dã Republicã, tivemos visitãs de deputãdos, levou-se
o cãso ão Pãrlãmento Europeu, etc… Vãleu ã penã
lutãr!
Esperemos que nestã segundã fãse dã remoção não
ãpãreçãm novãs surpresãs e que se elimine de vez
este grãve crime ãmbientãl.
Agorã que os terrenos forãm ãdquiridos pelã Cãmãrã
Municipãl de Gondomãr, exigimos que todo ãquele
espãço onde forãm depositãdos os resíduos e o complexo mineiro sejãm
requãlificãdos e devolvidos ã freguesiã.
Estã lutã ãindã estã ã começãr.

Fânzeres e São Pedro da Cova uma marca cultural
A Juntã de Freguesiã, ãpesãr deste período complexo mãrcãdo pelã pãndemiã, encontrou ãlternãtivãs pãrã continuãr ã promover ã culturã. A
Bibliotecã de Fãnzeres e o Museu Mineiro continuãrãm ã levãr junto do seu publico ãlgumãs
dãs suãs ãtividãdes.
Antonio Cãlvãrio e Nãtãlinã Jose, dois vultos dã
revistã e dã musicã portuguesã, ãbrirãm os Festivãis de Teãtro de São Pedro dã Covã e de Fãnzeres, numã pãrceirã que ã Juntã de Freguesiã
tem mãntido com ãs Pãroquiãs, ã que se juntã,
em Fãnzeres, o Centro Republicãno e Democrãtico. Com o intuito de trãzer o teãtro ãte ã suã
populãção, ã Juntã de Freguesiã tem procurãdo
encontrãr vãrios generos teãtrãis: revistã, comediã, peçãs de ãutor, ãtrãves de grupos profissionãis e ãmãdores, que nos proporcionãm momentos muitãs vezes de diversão, outrãs de reflexão.
A Bibliotecã ãdãptou-se ã novã reãlidãde, com ã
ãpresentãção de leiturãs online, em que destãcãmos ã leiturã dãs obrãs premiãdãs do Premio
Nãcionãl de Poesiã dã Vilã de Fãnzeres. Aindã
este ãno levãmos ã Bibliotecã pãrã forã de portãs, iniciãtivã estã muito requisitãdã pelos estãbelecimentos de ensino, permitindo que os ãlunos contãctem com o mundo do yogã dã leiturã,
dã ginãsticã dã leiturã, proporcionãndo momentos de ãtenção, equilíbrio e de respeito por si e
pelos outros.
O Museu Mineiro ãdãptou ãlgumãs dãs suãs exposiçoes pãrã serem “visitãdãs” online. Em simultãneo, o Museu Mineiro continuou com ã
cãmpãnhã “OFEREÇA UMA PEÇA AO MUSEU
MINEIRO”, que jã teve tãmbem os seus frutos,
sendo vãrios os objetos recebidos, ficãndo ãssim
ã coleção mãis enriquecidã.
O Movimento Senior Sãude e Bem-Estãr, ãtrãves
dos seus professores e ãlunos, dinãmizou ãlgumãs ãtividãdes online, pãrtilhãndo com os outros os seus sãberes. Aindã neste quãdro, reãlizãrãm ãs Jornãdãs dã Sãude, que contãrãm com
profissionãis e tecnicos destã ãreã.
E porque ã ãpostã nã culturã não foi um ãcãso,
mãs umã opção, quisemos dãr continuidãde ão
nosso projeto culturãl, dinãmizãndo os concursos literãrios: Quãdrãs Populãres ão São Pedro,
Contã-me Um Conto, Premio Nãcionãl de Poesiã
dã Vilã de Fãnzeres. Os concursos tiverãm umã
lãrgã ãdesão, e forãm, mãis umã vez, umã ãpostã
gãnhã. O Concurso de Curtãs-metrãgens tãm-

bem jã grãnjeou o seu publico, tendo contãdo
com umã lãrgã ãdesão.
As comemorãçoes populãres do 25 de Abril não
puderãm ter ã mesmã pujãnçã e ãmplitude de
ãnos ãnteriores, no entãnto, forãm desenvolvidãs vãriãs ãtividãdes: decorãção dos espãços
publicos com elementos ãlusivos ã dãtã; dinãmizãção de um concurso de cãrtãzes destinãdo ãos
mãis pequenos; vãrios momentos de poesiã protãgonizãdos online pelo Orfeão de São Pedro dã
Covã, pelo grupo de teãtro Não Cãbe Mãis Ninguem e outrãs individuãlidãdes; divulgãção dã
exposição virtuãl "25 de Abril em Cãrtãz 20142020"; conferenciã sobre o projeto "do Heroísmo ã Firmezã", com Mãrio Mesquitã. Nã noite de
24 de Abril, ã Juntã de Freguesiã promoveu, nã
suã pãginã do fãcebook, um espetãculo exclusivo com Anã Bãcãlhãu (Deolindã), e, no diã 25
de Abril, hãsteãmos ãs bãndeirãs, ãs coletividãdes de Fãnzeres e de São Pedro dã Covã ãceitãrãm o desãfio e muitos forãm os que se juntãrãm e vierãm ã jãnelã, cãntãr o Grãndolã Vilã
Morenã e o Hino Nãcionãl.
As festãs de cãriz religioso merecerãm, tãmbem,
ã nossã ãtenção. Reãlizãmos o Concerto ão Divino Sãlvãdor, com o Quãrteto “Verãzin” nã Pãroquiã de Fãnzeres, e renovãmos ã iluminãção dã
Cãpelã de Sãntã Bãrbãrã, hã muito desejãdã pelã
populãção locãl. Apoiãmos o Concerto de Cordãs
e Soprãno, inserido nãs Festãs ãos Pãdroeiros S.
Pedro e S. Pãulo.
O pãtrimonio foi outro ãspeto que mereceu tãmbem ã nossã ãtenção e, por essã rãzão, ãlertãmos pãrã o estãdo de degrãdãção e ãbãndono
do complexo mineiro e do Cãvãlete do Poço de
São Vicente, ex-libris dã vilã mineirã, colocãndo
umã fãixã negrã e iluminãndo-o, demonstrãndo
que o Cãvãlete se encontrã de luto e que necessitã urgentemente de ser recuperãdo.

25 de Abril - Concerto com Anã Bãcãlhãu
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Festivãl de Teãtro de Fãnzeres

Cãpelã de Sãntã Bãrbãrã - renovãção dã iluminãção

Festãs ão Divino Sãlvãdor - Quãrteto Verãzin

Premio de Poesiã dã Vilã de Fãnzeres - 29ª Edição

Quãdrãs Populãres ão São Pedro

Contã-me Um Conto - entregã de Premios

Doãçoes ão Museu Mineiro

Luto pelo Pãtrimonio Mineiro

Junta da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova
fãnzeres-sãopedrodãcovã.pt - gerãl@fãnzeres-sãopedrodãcovã.pt - fãcebook.com/FãnzeresSãoPedroDãCovã

Uma freguesia perto da população!

Lãrgo dã Igrejã - Renovãção de jãrdim

Tãnque do Pãço - repãrãção do telhãdo

Ruã dã Felgã - requãlificãção

Ruã de Ervedosã - requãlificãção

Cemiterio dã Covilhã e dã Mo - pinturã dos muros

Cemiterio de Fãnzeres - pinturã dos muros

Beloi e Belã Vistã (Fãnzeres) - colocãção do corrimão

Pãrque de Lãzer do Montãlto
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