
 

 

Esta publicação coincide com a passagem 
dos primeiros 2 anos de mandato. Neste 
período, marcado pelo processo de agrega-
ção das freguesias de Fânzeres e São Pedro 
da Cova, dedicamos parte essencial dos nos-
sos esforços à necessidade legal de uniformi-
zação dos procedimentos e organização dos 
serviços, em respeito pela identidade de 
cada uma das freguesias e minimizando os 
efeitos desta reforma administrativa. 
Tal como assumimos com a população, uni-
formizamos as taxas de acordo com os valo-
res praticados em São Pedro da Cova, o que 
resultou numa redução significativa em Fân-
zeres; procuramos imprimir uma nova dinâ-
mica cultural e desportiva nas duas fregue-
sias, numa colaboração estreita com o movi-
mento associativo, escolas, paróquias e todas 
as forças vivas; procuramos aprofundar o 
relacionamento institucional com outras 
entidades, intervindo para que na nossa ter-
ra sejam efetuados os investimentos mais 
urgentes. 
Num tempo em que as autarquias estão con-
frontadas com inúmeros obstáculos à sua 
capacidade de intervenção, nós aqui esta-
mos, com a força e a vontade de tudo conti-
nuar a fazer para que a Junta de Freguesia 
possa dar a melhor resposta aos problemas 
das populações, no quadro das suas capaci-
dades e competências, garantindo a preser-
vação e o impulso das tradições, história e 
cultura de cada uma das freguesias. 
 
 
O Executivo da Junta 

Editorial Ana Bola em Fânzeres 

Comemoração do 
Dia da Música 

Biblioteca com  
Várias Propostas 

Obras na União das 
Freguesias 

Numa organização da Junta de Fre-
guesia e da Paróquia de São Pedro 
da Cova, realizou-se dia 1 de outubro 
um espetáculo na Cripta da Igreja de 
São Pedro da Cova, com a participa-
ção do Orfeão da Associação Social 
Estrelas de Silveirinhos, do violonce-
lista Douglas Pereira e do Orfeão de 
São Pedro da Cova.  
Foi desta forma que todos os presen-
tes tiveram  a oportunidade de 
comemorar o Dia Mundial da Músi-
ca, considerada uma arte de língua 
universal, unificadora dos povos.  

A Biblioteca de Fânzeres tem acolhido 
várias iniciativas, a mais recente 
"Noite na Biblioteca", realizada em 
setembro, voltou a ser muito procura-
da pelos mais pequenos. Para este ano 
letivo a biblioteca já preparou um 
conjunto de atividades em torno da 
leitura e do livro, que poderão ser 
realizadas na biblioteca ou na própria 
escola, sendo que já está a ser distri-
buído o programa de atividades. O 
espaço biblioteca estará sempre dis-
ponível para receber exposições de 
trabalhos e visitas da comunidade 
escolar. 

Em alguns dos arruamentos de Fân-
zeres e São Pedro da Cova, a C.M. de 
Gondomar está a efetuar obras de 
beneficiação, de que são exemplo a 
intervenção na Rua Calvário de Mon-
tezelo e Alto de Barreiros, Travessa 
1º de Dezembro, passeios na Estrada 
Nacional 209, entre outras. Perspeti-
vam-se ainda, a breve prazo, inter-
venções noutros arruamentos. A 
Junta de Freguesia continuará a pro-
por junto do Município a concretiza-
ção de obras e projetos estruturan-
tes para a União das Freguesias.   

outubro de 2015 - n.º 001 

A atriz Ana Bola, com o monólogo "Sem filtro", abriu no dia 10 
de outubro o Festival de Teatro de Fânzeres. Perante um Salão 
Paroquial completamente lotado, tal como ocorrera na abertura 
do Festival de Teatro de São Pedro da Cova, o público foi parte 
integrante de um espetáculo de humor e alegria. Este espetáculo 
coincidiu com a abertura do Salão Paroquial após as obras de 
remodelação e readaptação, tornando-o assim num espaço 
moderno com condições para a realização das mais diversifica-
das iniciativas. A Junta de Freguesia saúda assim toda a Paró-
quia de Fânzeres e todos os que colaboraram com estas obras. 
O Festival de Teatro, organizado em parceria pela União das 
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, pela Paróquia de 
Fânzeres e pelo Centro Republicano e Democrático de Fânzeres 
decorre durante todo o mês de outubro com a seguinte progra-
mação: 17 de outubro - O Morgado de Fafe Amoroso - Grupo 
Paroquial de Teatro de São Pedro da Cova; 24 de outubro - As 
Fofoqueiras - O Republicano do Centro Republicano e Democrá-
tico de Fânzeres; 31 de outubro - Uma Bomba Chamada Etelvina 
- Grupo de teatro da Associação Social Recreativa e Cultural 
Bem Fazer Vai Avante. Venha ao Teatro! 



 

 

Tapetes Florais na Festa da SIC 

A Cultura e a tradição da Vila de Fânzeres foi valo-
rizada, no passado domingo, dia 6 de setembro, 
através do programa “Portugal em Festa”, da SIC. 
Dezenas de pessoas ao longo dos anos contribuí-
ram para manter viva a cultura e a arte na confeção 
dos Tapetes Florais, embelezando anualmente, 
durante as Festas aos seus Santos as ruas de Fân-
zeres, surpreendendo ano após ano as centenas de 
pessoas que participam nas mesmas. 
A Junta da União das Freguesias de Fânzeres e São 
Pedro da Cova felicita todos os que contribuem 
com enorme dedicação na confeção dos tapetes 
florais, mantendo viva esta tradição, com motivos 
sempre originais.  
Também aqui, quiseram associar-se às Festas do 
Concelho, elaborando motivos alusivos à Festa das 
Nozes. 
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A Junta da União das Freguesias de Fânzeres e São 
Pedro da Cova, através de uma delegação de compe-
tências da Câmara Municipal de Gondomar, tem a 
responsabilidade de notificar os proprietários de 
terrenos para efetuarem a sua limpeza, quando 
estes apresentem insalubridade ou risco de incên-
dio. 
No último ano já foram notificados 116 proprietá-
rios, com uma taxa de execução de 80%, sendo que 
nalgumas situações a identificação do proprietário  
é o principal obstáculo à resolução dos problemas. 
A Junta da União das Freguesias consciente que a 
limpeza dos terrenos é da responsabilidade dos seus 
proprietários, não quer contudo deixar de referir o 
esforço dos mesmos, correspondendo estes de for-
ma positiva às diligências efetuadas, contribuindo 
desta forma para uma freguesia mais limpa.  

Museu Mineiro 
Recorde de visitantes em 2015 

O Museu Mineiro de São Pedro da Cova ultrapassou, no 
último mês de agosto, o registo de 5 000 visitantes. 
Nos últimos 3 anos, este registo apenas era alcançado 
no final de cada ano. 
Para este aumento, em muito contribuiu um plano de 
atividades mais dinâmico, diversificado e direcionado, 
bem como uma divulgação do espaço e das suas ativi-
dades para fora das fronteiras do concelho de Gondo-

Limpeza de Terrenos  

mar, originando o aumento de público oriundo dos 
concelhos da Área Metropolitana do Porto, do Sul do 
país e mesmo das Ilhas. 
Este ano fica ainda marcado pela exposição temporá-
ria “CRM – Centro Revolucionário Mineiro”, que está 
patente até ao próximo dia 31 de outubro; pela organi-
zação, em conjunto com os municípios de Valongo e 
Paredes, do VI Encontro de Parceiros do Roteiro de 
Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico e pelo 
I Encontro de Antigos Trabalhadores da Companhia 
das Minas de Carvão de São Pedro da Cova. 
Até ao final do ano, outras iniciativas estão a ser pre-
paradas.  
Brevemente estará disponível uma impressionante 
coleção de fósseis cedida por Firmino Jesus e a exposi-
ção educativa “Anne Frank: Uma História para Hoje”. 
Assim, aproveitamos para deixar o convite a todos os 
que ainda não visitaram o Museu Mineiro de São 
Pedro da Cova para o fazerem, na expectativa de que 
regressem os que já visitaram. 

http://www.fanzeres-saopedrodacova.pt/index.php/noticia/36-rotativo-topo/637-museu-mineiro-recorde-de-visitantes-em-2015
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