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Editorial 

Remoçã o resí duos - montãgem de estãleiros 

Cãros Fãnzerenses, 

Cãros Sãmpedrenses, 

Quãndo lhe chegãr ã s mã os 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 no s. 

No entãnto, ã vidã tem de continuãr e estã Juntã de 

Freguesiã tãmbe m ãvãnçou durãnte estes 6 meses. 

A Juntã de Freguesiã nuncã fechou portãs, os nossos 

funcionã rios estiverãm sempre nã linhã dã frente, 

mãntivemos os serviços de ãtendimento em Fã nzeres 

e em Sã o Pedro dã Covã. 

De  mãrço ã 31 de julho, ã Juntã de Freguesiã, num trã-

bãlho ãrticulãdo com vã riãs instituiço es, distribuiu 

mãis de 3.000 refeiço es ã fãmí liãs que forãm ãfetãdãs 

por estã pãndemiã.  

Apoiãmos ãs coletividãdes, com o objetivo destãs reto-

mãrem ã suã ãtividãde e procurãmos ãssinãlãr, de umã 

outrã formã, dãtãs importãntes pãrã ãs freguesiãs. 

Nos serviços exteriores, criãrãm-se equipãs mãis pe-

quenãs e com horã rios ãlternãdos de modo ã que o 

risco de contã gio fosse o menor possí vel. 
Aproveitou-se o encerrãmento dos tre s Cemite rios 

destã Uniã o de Freguesiãs pãrã reãlizãçã o de ãlgumãs 

repãrãço es e pinturã dos muros. 

Durãnte este perí odo, forãm efetuãdãs ãlgumãs obrãs 

no espãço pu blico: construçã o de um pãrque de lãzer, 

ãrrãnjo de vã rios jãrdins, colocãçã o de um novo telhã-

do no Tãnque do Pãço. Por reivindicãçã o destã Juntã 

de Freguesiã, ã Cã mãrã Municipãl de Gondomãr cons-

truiu um novo muro de suporte dã Cãpelã Mortuã riã, 

nã Ruã dã Coelheirã, e procedeu ã  requãlificãçã o dã 

Ruã dã Felgã e dã Ruã de Ervedosã. 

A Assembleiã de Freguesiã, ãprovou, por unãnimidãde, 

ãs Contãs de Gere nciã do ãno de 2019, comprovãndo 

que se fez umã gestã o rigorosã dos dinheiros pu blicos 

e com umã tãxã de execuçã o, mãis umã vez, ãcimã dos 

noventã por cento, tãnto nã despesã como nã receitã. 

A democrãciã neste perí odo nã o ficou suspensã, nem ã 

ãtividãde e o trãbãlho reãlizãdo pelã Juntã de Fregue-

siã. Continuãmos ã ãvãnçãr, ãdãptãmo-nos ã  novã reã-

lidãde, sempre com o objetivo de servir ãs nossãs po-

pulãço es. 

 

O Executivo 

Apo s quãse 20 ãnos sobre o depo sito dos resí duos 

perigosos em Sã o Pedro dã Covã, ãrrãncou ã segundã 
fãse dã retirãdã de mãis 125 mil tonelãdãs. 

Tãl como dã primeirã vez, em que foi pelã persiste n-

ciã, ãcompãnhãmento e denu nciã dã Juntã de Fregue-
siã que se provou ã existe nciã de mãis resí duos e ã 

necessidãde de umã segundã operãçã o, tãmbe m ãgo-
rã ã Juntã nã o deixãrã  de ãcompãnhãr e tudo fãzer 

pãrã gãrãntir que todos os resí duos sejãm removi-

dos.    
Umã pãlãvrã pãrã ã populãçã o de Sã o Pedro dã Covã e 

ã todos ãqueles que, desde o iní cio, nuncã desistirãm 

de lutãr e ãpoiãrãm estã lutã. Com ã rãzã o do seu lã-
do, ã populãçã o e ã Juntã de Freguesiã nuncã deixã-

rãm de lutãr e exigir ã retirãdã dos resí duos, muitos 
ãnos sozinhos, ãssumindo sempre ã linhã dã frente do 

combãte ã este grãve crime ãmbientãl. 

Fizerãm-se mãnifestãço es, reunio es com vã riãs insti-
tuiço es, vigí liãs, um cordã o humãno, enviãrãm-se 10 

mil postãis ão Primeiro-Ministro, foi-se ã  Assembleiã 

dã Repu blicã, tivemos visitãs de deputãdos, levou-se 
o cãso ão Pãrlãmento Europeu, etc… Vãleu ã penã 

lutãr! 
Esperemos que nestã segundã fãse dã remoçã o nã o 

ãpãreçãm novãs surpresãs e que se elimine de vez 

este grãve crime ãmbientãl. 
Agorã que os terrenos forãm ãdquiridos pelã Cã mãrã 

Municipãl de Gondomãr, exigimos que todo ãquele 

espãço onde forãm depositãdos os resí duos e o com-
plexo mineiro sejãm  

requãlificãdos e devolvidos ã  freguesiã. 
 

Estã lutã ãindã estã  ã começãr. 

Remoção de resíduos perigosos 
de São Pedro da Cova 



 

 

Fânzeres e São Pedro da Cova uma marca cultural 
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A Juntã de Freguesiã, ãpesãr deste perí odo com-
plexo mãrcãdo pelã pãndemiã, encontrou ãlter-
nãtivãs pãrã continuãr ã promover ã culturã. A 
Bibliotecã de Fã nzeres e o Museu Mineiro conti-
nuãrãm ã levãr junto do seu pu blico ãlgumãs 
dãs suãs ãtividãdes. 
Anto nio Cãlvã rio e Nãtãlinã Jose , dois vultos dã 
revistã e dã mu sicã portuguesã, ãbrirãm os Fes-
tivãis de Teãtro de Sã o Pedro dã Covã e de Fã n-
zeres, numã pãrceirã que ã Juntã de Freguesiã 
tem mãntido com ãs Pãro quiãs, ã que se juntã, 
em Fã nzeres, o Centro Republicãno e Democrã -
tico. Com o intuito de trãzer o teãtro ãte  ã  suã 
populãçã o, ã Juntã de Freguesiã tem procurãdo 
encontrãr vã rios ge neros teãtrãis: revistã, co-
me diã, peçãs de ãutor, ãtrãve s de grupos profis-
sionãis e ãmãdores, que nos proporcionãm mo-
mentos muitãs vezes de diversã o, outrãs de re-
flexã o. 
A Bibliotecã ãdãptou-se ã  novã reãlidãde, com ã 
ãpresentãçã o de leiturãs online, em que destã-
cãmos ã leiturã dãs obrãs premiãdãs do Pre mio 
Nãcionãl de Poesiã dã Vilã de Fã nzeres. Aindã 
este ãno levãmos ã Bibliotecã pãrã forã de por-
tãs, iniciãtivã estã muito requisitãdã pelos estã-
belecimentos de ensino, permitindo que os ãlu-
nos contãctem com o mundo do yogã dã leiturã, 
dã ginã sticã dã leiturã, proporcionãndo momen-
tos de ãtençã o, equilí brio e de respeito por si e 
pelos outros. 
O Museu Mineiro ãdãptou ãlgumãs dãs suãs ex-
posiço es pãrã serem “visitãdãs” online. Em si-
multã neo, o Museu Mineiro continuou com ã 
cãmpãnhã “OFEREÇA UMA PEÇA AO MUSEU 
MINEIRO”, que jã  teve tãmbe m os seus frutos, 
sendo vã rios os objetos recebidos, ficãndo ãssim 
ã coleçã o mãis enriquecidã. 
O Movimento Se nior Sãu de e Bem-Estãr, ãtrãve s 
dos seus professores e ãlunos, dinãmizou ãlgu-
mãs ãtividãdes online, pãrtilhãndo com os ou-
tros os seus sãberes. Aindã neste quãdro, reãli-
zãrãm ãs Jornãdãs dã Sãu de, que contãrãm com 
profissionãis e te cnicos destã ã reã. 
E porque ã ãpostã nã culturã nã o foi um ãcãso, 
mãs umã opçã o, quisemos dãr continuidãde ão 
nosso projeto culturãl, dinãmizãndo os concur-
sos literã rios: Quãdrãs Populãres ão Sã o Pedro, 
Contã-me Um Conto, Pre mio Nãcionãl de Poesiã 
dã Vilã de Fã nzeres. Os concursos tiverãm umã 
lãrgã ãdesã o, e forãm, mãis umã vez, umã ãpostã 
gãnhã. O Concurso de Curtãs-metrãgens tãm-

25 de Abril - Concerto com Anã Bãcãlhãu 

be m jã  grãnjeou o seu pu blico, tendo contãdo 
com umã lãrgã ãdesã o. 
As comemorãço es populãres do 25 de Abril nã o 
puderãm ter ã mesmã pujãnçã e ãmplitude de 
ãnos ãnteriores, no entãnto, forãm desenvolvi-
dãs vã riãs ãtividãdes: decorãçã o dos espãços 
pu blicos com elementos ãlusivos ã  dãtã; dinãmi-
zãçã o de um concurso de cãrtãzes destinãdo ãos 
mãis pequenos; vã rios momentos de poesiã pro-
tãgonizãdos online pelo Orfeã o de Sã o Pedro dã 
Covã, pelo grupo de teãtro Nã o Cãbe Mãis Nin-
gue m e outrãs individuãlidãdes; divulgãçã o dã 
exposiçã o virtuãl "25 de Abril em Cãrtãz 2014-
2020"; confere nciã sobre o projeto "do Heroí s-
mo ã  Firmezã", com Mã rio Mesquitã. Nã noite de 
24 de Abril, ã Juntã de Freguesiã promoveu, nã 
suã pã ginã do fãcebook,  um  espetã culo  exclu-
sivo com Anã Bãcãlhãu (Deolindã), e, no diã 25 
de Abril, hãsteãmos ãs bãndeirãs, ãs coletividã-
des de Fã nzeres e de Sã o Pedro dã Covã ãceitã-
rãm o desãfio e muitos forãm os que se juntã-
rãm e vierãm ã  jãnelã, cãntãr o Grã ndolã Vilã 
Morenã e o Hino Nãcionãl. 
As festãs de cãriz religioso merecerãm, tãmbe m, 
ã nossã ãtençã o. Reãlizãmos o Concerto ão Divi-
no Sãlvãdor, com o Quãrteto “Verãzin” nã Pãro -
quiã de Fã nzeres, e renovãmos ã iluminãçã o dã 
Cãpelã de Sãntã Bã rbãrã, hã  muito desejãdã pelã 
populãçã o locãl. Apoiãmos o Concerto de Cordãs 
e Soprãno, inserido nãs Festãs ãos Pãdroeiros S. 
Pedro e S. Pãulo. 
O pãtrimo nio foi outro ãspeto que mereceu tãm-
be m ã nossã ãtençã o e, por essã rãzã o, ãlertã-
mos pãrã o estãdo de degrãdãçã o e ãbãndono 
do complexo mineiro e do Cãvãlete do Poço de 
Sã o Vicente, ex-libris dã vilã mineirã, colocãndo 
umã fãixã negrã e iluminãndo-o, demonstrãndo 
que o Cãvãlete se encontrã de luto e que neces-
sitã urgentemente de ser recuperãdo. 



 

 

Festivãl de  Teãtro de  Fã nzeres  

Luto pelo Pãtrimo nio Mineiro 

Quãdrãs Populãres ão Sã o Pedro 

Doãço es ão Museu Mineiro 
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Cãpelã de Sãntã Bã rbãrã - renovãçã o dã iluminãçã o Contã-me Um Conto - entregã de Pre mios 

Festãs ão Divino Sãlvãdor - Quãrteto Verãzin 

Pre mio de Poesiã dã Vilã de Fã nzeres - 29ª Ediçã o 

foto 
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Uma freguesia perto da população! 

Lãrgo dã Igrejã - Renovãçã o de jãrdim Tãnque do Pãço - repãrãçã o do telhãdo 

Ruã dã Felgã - requãlificãçã o Ruã de Ervedosã - requãlificãçã o 

Cemite rio dã Covilhã  e dã Mo  - pinturã dos muros Cemite rio de Fã nzeres - pinturã dos muros 

Belo i e Belã Vistã (Fã nzeres) - colocãçã o do corrimã o Pãrque de Lãzer do Montãlto 


