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Fevereiro
Segunda 27
Entrudo/Carnaval Tradicional

Julho

Março

21, 22 e 23

Domingo 8
Dia da Mulher

Eco Festival Terra Mãe
Agosto

Sábado 25
Limpar Fornelos

Sábado 01
Torneio de Matrecos

Abril

Domingo 06
Carrinhos de Madeira

Sexta 14
Via Sacra

11,12, e 13

Maio

Festa de Stª Comba

Sexta 8
Concerto Quarteto Igreja

Setembro

Junho
Domingo 10
Passeio/Convívio da Freguesia
Domingo 11
3º Trail Solidário
Sábado 24
Sº João e Marchas Populares

Sábado 17
Festa das colheitas
Outubro
Terça 31
Halloween
Novembro
Domingo 19
Magusto de Sº Martinho
Dezembro

2017
*AS DATAS CARECEM
DE CONFIRMAÇÃO

Domingo 17
Almoço de Natal Solidário

O InFornelos nasce da vontade
de criar na freguesia um meio de
comunicação que possa dar a
conhecer, a todos os fornelenses,
as notícias que marcam a nossa
terra.
Nesta primeira edição, damos
conta dos últimos dois anos de
trabalho da atual equipa da Junta
de Freguesia de Fornelos, liderada
por David Fernandes, mas não só.
Continuamos a acreditar que a
participação ativa da população
é o único caminho para o
desenvolvimento.
O InFornelos não é um boletim
informativo da Junta de Freguesia,
mas um jornal da freguesia e
de todos os fornelenses. Por
isso demos voz às associações,
procurando ouvir os seus anseios
e vivências.
Com uma publicação bianual,
o InFornelos será distribuído
gratuitamente nas caixas de
correio de todos os residentes,
estando ainda disponível na Junta
de Freguesia e em alguns habituais
locais de convívio.
Não nos esquecemos daqueles
que, por qualquer motivo, tiveram
de deixar a terra do coração.
Por esses disponibilizamos o
InFornelos online, para que mesmo
longe nos possam sentir perto.
Continuamos a contar com todos
para unir e dinamizar Fornelos!

O grupo, que agora se desagrega do Movimento Amigos
de Santa Comba de Fornelos, a que até aqui pertencia,
já chegou a reunir cerca de 144 atletas oficiais deste
desporto.
João Ricardo, que está à frente do projeto, pensa federar a
associação. “Já estivemos federados duas épocas, agora
como já há bastantes jovens que se estão a juntar a nós,
sobretudo quando estão de férias, estamos a pensar
nisso”, refere.
O convívio, a diversão e a amizade unem o grupo, que
conta com uma média de 20 jogadores todos os dias,
número que aumenta aos fins-de-semana e no verão.
Recorde-se que a petanca é um desporto de grupo que
consiste no lançamento de uma série de bolas metálicas,
com o objetivo de ficar o mais próximo possível de uma
pequena bola de madeira, previamente lançada por um
jogador.

SERENO REMATE É A MAIS RECENTE
ASSOCIAÇÃO DA FREGUESIA

“Segundo dizem os médicos, este jogo é muito bom para
a saúde, tanto física como psicológica, estimulando a
concentração e a memória. Como não é agressivo e não
exige muita elasticidade, qualquer pessoa pode jogar”,
sublinha João Ricardo.

O grupo que todas as tardes se junta para jogar petanca,
em Fornelos, criou a associação Sereno Remate,no mês
de Setembro. A Junta de Freguesia cedeu-lhes um espaço
no Edifício das Associações, para onde o grupo se irá
mudar assim que as obras terminem.

Neste arranque, a Sereno Remate conta já com mais de
30 membros, mas todos vão a tempo de se inscreverem,
juntando-se aos momentos de alegria e companheirismo
do grupo.

Apesar da petanca ser o principal foco, a associação
pretende também trabalhar no sentido da proteção da
cultura e do ambiente.

O Coral Juvenil de Fornelos está a preparar-se para passar
um fim-de-semana na Serra da Estrela, nos próximos dias
18 e 19 de fevereiro.
“Já está tudo encaminhado. Vamos no autocarro da Junta,
já temos motorista e a reserva na pousada já está feita. Só
temos que nos preocupar com as inscrições para depois
em janeiro fazermos os últimos preparativos”, revela Bruno
Barros.
À frente do grupo desde 2009, o jovem diz terem já
preparadas várias atividades de modo a angariarem fundos
para suportar toda a despesa. A venda de crepes no final
da eucaristia, o sorteio de um cabaz de natal e o cantar dos
reis pela freguesia estão nos planos.
O grupo organizou recentemente um magusto e a festa
de Halloween, que reuniu cerca de 150 pessoas no salão
paroquial.
Composto atualmente por 25 filhos da terra, com idades
entre os 9 e os 28 anos, o grupo partilha o ideal cristão,
o gosto pela música e a vontade de convívio entre todos.
“Somos um grupo unido. As pessoas têm muito a ideia que
um grupo coral é só para cantar as missas, mas não. Há
toda uma dinâmica de iniciativas, não só a favor dos nossos

CORAL
JUVENIL DE
FORNELOS
PREPARA
FIM-DESEMANA
NA SERRA DA
ESTRELA
jovens mas também da comunidade envolvente”, explica
Bruno Barros.
O principal desafio do grupo é arranjar um espaço para a
instituição, estando já em andamento um projeto de criação
de um edifício junto à igreja, com vista a apoiar não só o
grupo, mas também a catequese, os escuteiros e o Coral

de Fornelos. “A ideia é trabalharmos todos pelo mesmo
objetivo e conseguirmos dinheiro para pagar os custos
dessa obra”, frisa.
A caminho do 12.º aniversário, o Coral Juvenil de Fornelos
continua a reunir-se todas as sextas-feiras para ensaiar,
tendo a sua eucaristia aos sábados, às 18h00.

Av. Sta. Comba, 271
4820 - 427 Fornelos - Fafe

Tel 253 599 011 Fax 253 599 047
canfrei@iol.pt
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Perto de completar 35 anos, o Agrupamento 961 de
Fornelos mantém-se ativo, promovendo o espírito escutista.
Atualmente com cerca de 50 escuteiros, o agrupamento
procura combater as dificuldades próprias dos tempos, que
têm posto à prova a capacidade de sobrevivência do grupo.
O agrupamento tem procurado incentivar a entrada de
lobitos, mas são os caminheiros que estão em maior falta.
Segundo o chefe Carlos Baptista, o escutismo continua
a conquistar adeptos, especialmente pais que querem
incentivar os filhos a passar menos tempo em casa. “As
novas tecnologias impõem um grande desafio ao escutismo
nos dias de hoje. É muito complicado tirar os miúdos de
casa e os pais pedem atividades que os façam sair da rotina
casa-escola, escola-casa”, revela.
O respeito pela natureza e pelo outro é o principal princípio
incutido logo nos mais pequenos. “Dá gosto trabalhar com
os lobitos, é uma alegria. Também temos uma boa equipa
de pioneiros. Costumo dizer que são atualmente o pulmão
do agrupamento, porque participam em tudo”, destaca
Carlos Baptista.

AGRUPAMENTO
961 PROMOVE
ESPÍRITO
ESCUTISTA EM
FORNELOS

O Grupo Coral de Fornelos comemorou,
em setembro deste ano, o seu 40.º
aniversário.
O grupo juntou-se para comemorar a
data, que contou, como não poderia
deixar de ser, com uma missa cantada e
um convívio no salão paroquial.
É precisamente o convívio e o gosto
pelo canto que levam estas mais de
20 pessoas a reunirem-se todas as
segundas-feiras para ensaiar.
Segundo Dino Freitas, que há cerca de
seis anos procura levar o grupo a bom
porto, o coral já não tem a vitalidade de
antigamente, mas quando estão juntos os
momentos de animação são garantidos.
“As pessoas vão falecendo e algumas
abandonam por já não terem capacidade.
Gostávamos muito de receber mais
pessoas. Quem se quiser juntar a nós é
muito bem-vindo”, convida.

Em agosto, participaram no ACAREG, que reuniu mais de
quatro mil escuteiros na Ilha do Ermal, em Vieira do Minho.
Com o lema “Um Escuteiro Diferente”, a iniciativa teve como
objetivo o desenvolvimento de valores como a autonomia,
a igualdade, a criatividade, a tolerância e a solidariedade.
Para o Agrupamento 961 de Fornelos, foi uma “experiência
incrível”.
Procurando eliminar o entrave do custo do fardamento para
a entrada de novos membros, o grupo vai juntar alguns

que já não servem aos atuais escuteiros, para que estes
possam ser usados por outros.
“Há miúdos que gostavam de entrar nos escuteiros, mas
os pais dizem que o fardamento não fica barato. Estamos a
fazer de tudo para que isso não seja um problema”, explica
o chefe do agrupamento.
Garantindo que “esta é uma das instituições mais bonitas
que há”, Carlos Baptista convida os jovens a juntarem-se
ao grupo.

No próximo ano, Fornelos receberá o
Convívio de Coros, que passou, nas
edições mais recentes, por Medelo,
Golães e Vila Cova. Este é um momento
de confraternização muito esperado, já
que ao canto segue-se um piquenique na
praia fluvial em Golães.
O convívio de Natal e o cantar dos reis são
também alturas muito ansiadas e para as
quais o grupo já se está a preparar. Um
passeio anual, no último fim-de-semana
de junho, já se tornou tradição.
O segundo fim-de-semana de novembro
foi de magusto, onde não faltaram as
castanhas, os saltos na fogueira e o
pézinho de dança.
A pensar no futuro, Dino Freitas lança um
apelo: “Precisamos de pessoas jovens.
Não somos um grupo coral sénior, somos
um grupo coral. Juntem-se a nós!”.

GRUPO CORAL DE FORNELOS
CELEBROU 40.º ANIVERSÁRIO
No Centro de Convívio, que desde
novembro recebe a dinamização da
Cruz Vermelha, com um dia dedicado à
música, parece estar a renascer o Grupo
Dalegria, onde alguns dos membros do
Coral de Fornelos mostram também os
seus dotes.

Natural de Guimarães, Marc Monteiro assumiu a
paróquia de Fornelos há cerca de um mês, juntamente
com Pedraído e Aboim. Para o padre, que diz dever muito
ao seminário, onde esteve dos 13 aos 25 anos, promover
a união da comunidade é atualmente o maior desafio.
Como está a ser a adaptação a Fafe?
Está a ser aliciante, porque são realidades diferentes às
que estava habituado. Já fui pároco em Amares durante
dois anos, mas depois fui para o Seminário, onde estive
cinco anos a trabalhar como formador. Agora foi-me
lançado este desafio de vir para pároco destas freguesias
e tem sido bom.

Tento transmitir sempre uma mensagem positiva através
do evangelho, readaptando-o com novas histórias e com
diálogo, para que todos saiam mais enriquecidos.
Que mensagem gostaria de deixar à população?
Gostaria de deixar uma mensagem de união. Acho que
sozinhos, cada um a puxar para si, não vamos a lado

nenhum. Precisamos de uma comunidade que se sinta
comunidade. Como eu dizia quando tomei posse: uma
família de famílias. O Natal é um momento em que as
pessoas estão mais sensibilizadas para o outro, mas não
se esqueçam que o Natal é quando um homem quiser.

O que tem sido mais desafiante em Fornelos?
Fazer um trabalho de união. As pessoas como estão
muito próximas da cidade dispersam para lá. Gostava
que as pessoas de Fornelos reunissem aqui na nossa
comunidade. Na brincadeira costumo dizer que qualquer
dia meto uma portagem no fundo da paróquia. É uma luta
que temos de fazer e acredito que confluindo energias
podemos fazer algo diferente. Não quero que a igreja seja
ponto de dispersão, mas sim de união de todos, onde não
há rótulos, cor política ou cor de ideias. Outro desafio é
criar condições físicas para acolhermos todos bem, sem
esquecer que formarmos e construirmos interiormente
é o mais importante. Estamos já com um projeto de
construção de umas salas, junto ao salão paroquial.
Foi bem recebido pela comunidade?
Muito bem recebido. As pessoas são muito amáveis,
isso nota-se na forma como nos interpelam e falam
connosco. Sinto que é um povo bom, que sabe acolher e
que gosta que quem está se sinta bem. Estou há pouco
tempo mas sinto esta preocupação das pessoas. Acho
que há entreajuda entre todos e as pessoas acarinham
quem vem. Isso faz a diferença no nosso trabalho.

“TENTO

TRANSMITIR
SEMPRE UMA
MENSAGEM
POSITIVA
ATRAVÉS DO
EVANGELHO”

Como é que Fornelos está em termos de fé?
Há uma dispersão grande, mas não é só aqui, é a
nível geral. Temos, nas nossas dinâmicas paroquiais
e pastorais, de tentar cativar mais a faixa jovem. Ainda
assim, temos um grupo de jovens que é assíduo e vem
todos os sábados animar a eucaristia. O que tentamos,
mesmo com a catequese, é uma eucaristia mais
dinâmica, onde eles se sintam parte ativa. Para mim,
o grande problema das nossas celebrações é que as
pessoas pensam que vão a um teatro. Está ali o padre,
que é o encenador e ator que faz tudo, e as pessoas
estão ali a assistir. É preciso que as pessoas se envolvam
e percebam que aquilo é para elas.
De que forma procura essa envolvência?
Costumo levar sempre uma história para as pessoas
pensarem e perceberem que aquilo lhes diz alguma coisa.
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PROGETO
APARTE
PREPARA
LANÇAMENTO
DO PRIMEIRO
ÁLBUM
“ADELANTE”

boa disposição, positiva e de esperança.
Fazemos a festa”, frisa o guitarrista e
vocalista da banda.

MOVIMENTO
AMIGOS DE
STA. COMBA
DE FORNELOS
QUER
PROMOVER
AULAS DE
GUITARRA NA
NOVA SEDE

A Patrick Fernandes juntam-se em palco
Hugo na bateria, ‘Pastilhas’ no baixo,
Aníbal no trombone e acordeão e David
Fernandes nas vozes e percussão. “Uns
foram entrando, outros foram saindo,
mas logo no início conseguimos arranjar
muitos concertos”, lembra Patrick,
recordando a digressão “El Camino Es
Muy Longo Hasta La Cama”, que os levou
a atuar um pouco por todo o lado, desde
bares, a festas, festivais de música,
teatros, Queima das Fitas e Festas do
Avante.
Pela sua energia contagiante e inebriante,
o grupo tem sido muito bem recebido no
estrangeiro, onde tem somado concertos
que têm resultado em mais convites.
“Gostamos de tocar por aqui, mas uma
das ideias principais dos Progeto Aparte é
aproveitar a música para viajar e conhecer
pessoas. Em França e em Espanha
adoram-nos. Sempre que lá vamos
arranjamos mais concertos”, revela.

Os Progeto Aparte, banda formada a
partir de Fornelos e composta apenas
por músicos oriundos de Fafe, está a
preparar-se para o lançamento do seu
primeiro álbum “Adelante”.
“Estamos prestes a completar sete anos
de existência e queremos ver se o álbum
nos impulsiona. Está quase terminado e é
composto por treze temas originais”, conta
Patrick Fernandes, um dos fundadores.
Nascida de uma conversa de café, a
banda tem conquistado admiradores
a cada novo concerto, pelo seu estilo
festivo e boémio. “É uma música alegre
e interventiva, no sentido de transmitir
uma boa energia, uma mensagem de

em Fornelos e as pessoas dizem
que gostavam que voltasse. Talvez
arranjemos alguém para nos dar
formação para fazermos uma pequena
peça”, avança.

Numa mescla multicultural, que vai desde
a música boémia até às sonoridades da
América Latina, usando o português, o
francês, italiano, inglês e espanhol, a
banda sobressai pela personalidade de
música universal, com as mais variadas
melodias e estilos do mundo.
Destes Progeto Aparte surgiu também
o Txiribit, um duo composto por Patrick
e Aníbal, que também está a preparar o
primeiro álbum. “Estivemos recentemente
em Zamora e Bordéus. Já temos
concertos agendados para Salamanca e
estamos a marcar para o Luxemburgo.
Um duo é mais portátil”, explica.
Sublinhando que foi o amor à música e o
convívio que os uniram, Patrick Fernandes
garante que todos os espetáculos dos
Progeto Aparte terminam num ambiente
de verdadeira euforia festiva, cumprindo
a máxima do grupo: “Sejam felizes, vivam
a vida!”.

O Movimento Amigos de Santa Comba
de Fornelos vai fixar-se no Edifício
das Associações, assim que as obras
terminem naquele espaço.
Com a conquista desta sede, a associação
surge com ideias renovadas. “A sede vai
ser essencial para crescermos. Fazianos muita falta, até porque tornava-se
difícil reunirmos. Com este passo, temos
novas ideias em que queremos apostar”,
afirma Sérgio Teixeira.
A associação, que tem como principal
objetivo “movimentar” a freguesia,
fazendo as pessoas saírem de casa
e conviverem, pretende dar resposta
a alguns dos maiores anseios dos
fornelenses, promovendo aulas de
guitarra. “Já contactámos com uma
pessoa para nos vir dar as aulas. Quem
se quiser juntar a nós, mesmo que não
pertença à associação, é bem-vindo”,
convida.
Para Sérgio Teixeira, o teatro deverá
ser a aposta seguinte. “Já houve
uma companhia amadora de teatro

Durante o ano, o Movimento organiza
diversas iniciativas com o intuito de
trazer alegria e promover o convívio
em Fornelos. O Rock Fornelos é uma
das principais atividades, que este ano
deu lugar ao eco festival Terra Mãe. A
solidariedade está também presente,
com a recolha de alimentos para o Banco
Alimentar Contra a Fome, duas vezes por
ano. A próxima campanha será a 3 e 4 de
dezembro, no hipermercado Lidl.
O S. João também está por conta da
associação, que este ano encheu
o adro da igreja com o espírito das
festas populares. Juntamente com
Agrupamento 961, organizaram aquele
que apelidaram de “mais tradicional
entrudo”, onde não faltaram o ritual da
queimada, o julgamento, testamento e
queima do pai das orelheiras e música
e folia pela noite dentro, com a atuação
dos Cabra Cega.
O Movimento procura ainda envolverse e apoiar todas as atividades da
freguesia, incluindo as promovidas por
outros grupos, como é o caso da corrida
de carrinhos de madeira.
A associação relembra que está aberta
a todos que queiram participar nas
atividades e tornar-se sócios, garantindo
“convívio, amizade e bons momentos”.

Dividida em talhões – A, B, C, D, E, F, G – a planta
permite ver a distribuição das sepulturas, tendose depois acesso, selecionando uma sepultura em
específico, a uma fotografia, ao nome do falecido, data
de nascimento e morte, bem como o concessionário.

PLATAFORMA
DE GESTÃO
DO CEMITÉRIO

Assim que todos os dados estejam recolhidos e
introduzidos na plataforma, será também possível ter
acesso a estatísticas, como o número de falecidos
por ano, por mês, e a sua distribuição entre homens e
mulheres.

APRESENTADA A 27 DE JANEIRO
O Cemitério de Fornelos conta agora com uma
plataforma de gestão, que pode ser consultada por
todos os cidadãos a partir do sítio da internet cemiteriofornelos.pt.
Através desta plataforma, qualquer pessoa pode
conhecer as últimas inumações, navegar pela planta do
cemitério e encontrar algumas informações úteis.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia, David
Fernandes, este é um passo importante uma vez que
está a permitir começar a organizar o cemitério.
“As campas não estavam numeradas. Agora já temos a
numeração, que está a ser colocada em cada sepultura,
e estamos também a organizar a nível de alvarás de
propriedade”, explica.

ARTUR COIMBRA APRESENTOU
“FAFE – A TERRA E A MEMÓRIA”
Na noite de 5 de novembro, a sede da Junta de Freguesia
de Fornelos recebeu a apresentação do livro “Fafe – A
Terra e a Memória”, de Artur Coimbra.
Para falar deste “monumento de amor a Fafe a aos
fafenses”, o historiador teve a seu lado o investigador
Daniel Bastos, que enalteceu a obra.

A partir desta plataforma pode-se ainda obter diversos
documentos online, para requerer vários serviços
relacionados com o cemitério, que podem depois ser
entregues na Junta de Freguesia ou via email.
Para além destas vantagens, David Fernandes sublinha
uma mais-valia especialmente concebida para os que
estão fora da freguesia.
“Uma pessoa que esteja em França, por exemplo,
e queira encomendar um ramo de flores no Dia dos
Santos para ser colocado na sepultura pode fazê-lo
contactando uma das floristas que disponibilizam os
seus contactos nesta plataforma”, frisa.
A Plataforma de Gestão do Cemitérios será apresentada
a 27 de janeiro, às 21h00, na sede da Junta de Freguesia
de Fornelos.

dos seus ícones mais emblemáticos, desde o Solar da
Luz, considerada a casa mais bela e emblemática do
concelho, até ao Museu Hidroelétrico de Santa Rita, sem
esquecer o famoso pão-de-ló.
A anteceder a apresentação da obra, Tiago Ferreira na
flauta e Inês Fernandes no violino proporcionaram um
momento musical. Albino Carvalho leu um poema sobre
a Senhora de Antime, da autoria de Artur Coimbra.
No final, o presidente da Junta, David Fernandes,
ofereceu um exemplar da obra a cada associação da
freguesia e ainda ao pároco local.

“Fafe – A Terra e a Memória” é um livro com mais de
620 páginas, em formato A4, capa dura, inteiramente
ilustrado a cores, com dezenas de imagens antigas e
atuais – da autoria do fotógrafo Manuel Meira –, mapas
e gráficos, que o tornam a maior obra que algum dia se
publicou sobre a história do concelho de Fafe.
Para além de Fafe, da sua história e suas gentes,
nesta noite falou-se de Fornelos, do seu património e
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“TRÊS DIAS PARA MUDAR
O MUNDO, TRÊS DIAS
PARA MUDAR DE VIDA”

ECO FESTIVAL TERRA MÃE

muitas outras atividades dirigidas para
a toda a família, em perfeito equilíbrio
com a natureza.
Conversas, trocas de saberes e
experiências no Espaço Manta; eco
oficinas e muita brincadeira no Espaço
Criança; yoga, meditação, relaxamento
e terapias alternativas no Espaço de
Curadores; e showcookings e palestras
de culinária na Zona de Nutrição. O
mercadinho local abriu para promover
o que de melhor se produz de modo
biológico e sustentável.
Não fosse este um eco festival, a pegada
ecológica do evento foi reduzida ao
máximo, tendo dos três dias resultado
apenas um saco de lixo não reciclável
com cerca de 30 quilos.
A organização está empenhada em
fazer uma nova edição, melhorada mas
com o mesmo espírito de “ligação à
terra e celebração da vida”.

REGRESSA A 21, 22 E 23 DE JULHO

O eco festival Terra Mãe, que durante
três dias promoveu a sustentabilidade
ambiental a partir da Quinta do Minhoto,
em Fornelos, está de regresso a 21, 22
e 23 de julho de 2017.
“É um festival com um conceito
totalmente diferente. Foi um sucesso e
é para continuar”, garantiu o presidente
da Junta de Freguesia de Fornelos,
David Fernandes.
Assim que o festival terminou, as
associações “Movimento Amigos de
Santa Comba de Fornelos” e Gomos
de Tangerina, que foram parte ativa na
organização, demonstraram vontade
em realizar uma nova edição.
As associações já se reuniram várias

vezes para formar grupos de trabalhos
e pensar no cartaz do próximo ano.
“Gostávamos que fossem três dias a
viver no meio da natureza, a comer
comida vegetariana, a ouvir workshops,
dançar, cantar, ir tomar banho ao rio.
Ou seja, não ser só vir cá para a parte
musical e ir embora, mas ficar os três
dias, até porque o mais importante é o
convívio e espírito de comunidade que
se cria”, salienta David Fernandes.
Recorde-se que foram vendidos cerca
de 1500 bilhetes para o festival, que
teve como lema “Três dias para mudar
o mundo, três dias para mudar de vida”.
Para além das bandas, que espalharam
boas energias em palco, o evento trouxe

"O MAIS
IMPORTANTE É
O CONVÍVIO E
ESPÍRITO DE
COMUNIDADE
QUE SE CRIA”

CENTRO DE CONVÍVIO RECEBE
DINAMIZAÇÃO DA
CRUZ VERMELHA

Desde novembro, o Centro de Convívio de
Fornelos vai receber a dinamização de uma
equipa de técnicos da Cruz Vermelha, no
âmbito do protocolo estabelecido com a
Câmara Municipal de Fafe.

Duas vezes por mês, a enfermeira Martine Fernandes
desloca-se à Junta de Fornelos para incentivar as
pessoas da freguesia a adotarem hábitos de vida
saudável.

Segundo Teresa Pereira, responsável pelo
projeto, o objetivo é promover o envelhecimento
ativo e os conhecimentos e interesses dos
utentes, incentivando-os a saírem de casa e
a conviverem.
Até aqui, os participantes tinham duas
sessões de ginástica por semana e duas de
hidroginástica no Ginásio Club Mais. Vânia
Soares, promotora de algumas destas sessões,
garante que a animação e a boa disposição
têm sido os ingredientes principais, a par do
desenvolvimento físico e, principalmente, da
componente social.

Avaliar a tensão arterial, a diabetes e o colesterol são
as principais rotinas de quem visita o Gabinete de
Enfermagem.

segunda-feira ligada à informática e tecnologias
de informação, a quarta-feira dedicada a jogos
de estimulação cognitiva e a quinta-feira dia de
música.

Em cada mês serão ainda realizadas
atividades específicas relacionadas com datas
Com este projeto da Cruz Vermelha, surgem significativas. A equipa pretende também
novas atividades que procuram ir de promover intercâmbios com outros centros de
encontro aos interesses e expectativas dos convívio abrangidos pelo projeto.
participantes, explica a coordenadora Teresa
Contando atualmente com 25 participantes,
Pereira.
o Centro de Convívio está aberto a novos
Ainda que numa fase experimental, as interessados que se queiram juntar às atividades,
atividades estão já organizadas em três dias: a de caráter gratuito.

Teixeira

construção civil

GABINETE DE
ENFERMAGEM
INCENTIVA A
CUIDAR DA SAÚDE

Para a voluntária, a prevenção é essencial. “Procuro
informar as pessoas sobre a importância da atividade
física e dos cuidados a ter diariamente com certos
problemas de saúde, para os quais a maior parte já
está medicada”, explica.
O gabinete tem angariado cada vez mais visitantes,
que contaram já com três atividades especiais: uma
formação de suporte básico de vida, promovida pelos
Bombeiros Voluntários de Fafe; uma palestra sobre
alimentação saudável e bem-estar, do Centro de
Saúde de Fafe; e uma formação sobre auto-estima,
que despertou muita curiosidade.
Relembra-se que o serviço do Gabinete de Enfermagem
é gratuito e aberto a toda a população.

Construção e resatauração de edifícios
Morada: Rua das Pereirinhas, nº 36 Fornelos
4820 - 423 Fafe
Telm: 966 538 052
Email: sergioteixeira27@gmail.com

Serviços
- Acabamentos rústicos, clássicos e modernos de elevada qualidade
- Pinturas interiores e exteriores
- Revestimentos Térmicos exterior
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“CONTINUAMOS A
PÔR AS PESSOAS
EM PRIMEIRO
LUGAR NA
PREPARAÇÃO DO
ORÇAMENTO
DO PRÓXIMO ANO”
David Fernandes
Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos

A menos de um ano de terminar o atual mandato, o
presidente da Junta de Freguesia de Fornelos traça os
planos para os tempos que se aproximam, garantindo
que falta muito pouco para cumprir o programa a
que se propôs. Com projetos para mais quatro anos
e vontade de ver funcionar a ‘máquina’ que montou,
David Fernandes adianta que vai avançar com uma
recandidatura nas eleições autárquicas de 2017.
A construção de passeios tem sido a grande aposta
deste mandato. A Junta de Freguesia pretende
continuar a reforçar a segurança dos peões?
O nosso objetivo foi sempre ligar a freguesia de uma
ponta à outra com passeios e já falta muito pouco.
Vamos tentar no próximo ano fazer o último passeio
que consideramos ser mesmo necessário para
minorar os riscos e dar mais segurança às pessoas.
Temos também previsto, e já pedido à Infraestruturas
de Portugal, três passadeiras para Fornelos. Uma
na Doce Retiro, outra perto da Rua de Vale Escuro,
que tem uma paragem de autocarros que não está
sinalizada mas vai ser, e outra em Monte d’Além. São
três passadeiras que fazem falta e se tivermos carta
verde irão ser feitas.

O saneamento continua a ser uma necessidade?
Faz muita falta. Temos insistido junto da Câmara
Municipal para que haja rede de saneamento em
Fornelos, mas não depende deles, nem de nós, mas
sim da Águas do Norte. A Urbanização do Monte está
toda ligada. Em Monte d’Além e Casas Novas a rede já
está criada, falta ser ligada. É muito pouco e queremos
mais.
Têm algumas intervenções planeadas para a freguesia
que aguardem a instalação de saneamento?
Uma das obras que gostávamos de fazer era
requalificar a Rua da Igreja, mas esta só irá avançar
se o saneamento ligar da Rua da Quintã, passando
pela Cercifaf, até ao coletor. Se o saneamento passar
a Junta vai fazer a sua parte na requalificação.
Outra prioridade, e um grande projeto que temos, é
requalificar toda a via desde a Doçaria de Fornelos
até à Rua da Corredoura. É a entrada de Fornelos e a
ligação com a cidade, que a nível visual e de segurança
não é a mais desejada. Mas primeiro tem de passar
o saneamento e depois é que se poderá requalificar
toda a zona. É uma obra que vamos tentar fazer em

“VOU-ME
RECANDIDATAR
PORQUE ACHO QUE
POSSO DAR MAIS
E AS PESSOAS
QUEREM E
MERECEM MAIS”
conjunto com a Câmara, com a Infraestruturas de
Portugal e com a Águas do Norte. Outro projeto é
requalificar várias ruas da freguesia de forma a tornálas mais agradáveis e seguras.
A nível de águas pluviais, ainda há situações por
resolver?
Sempre que se faz uma urbanização cria-se um
problema de águas. Temos uma obra que já estava
prevista para este ano, mas que vai avançar para
o próximo. Vamos encanar as águas pluviais da
Urbanização do Monte e assim resolver o problema.

António Freitas Pereira
ALMOÇOS
JANTARES

LANCHES

Av. Santa Comba, 1075
4820-411 Fornelos Fafe
Telm : 253 599 024

Ricardo Costa
|
966 380 318
telf : 253 596 108 | rcautomóveis.pt@gmail.com

Em que ponto está o projeto de construção de um
Parque de Lazer frente à Junta de Freguesia?
Já fizemos o pedido à Câmara Municipal, porque
o terreno é deles, para nos ceder aquele espaço.
Queremos para o próximo ano criar ali o Parque de
Lazer. Estamos a aguardar a decisão, para saber
de que forma vamos gerir aquele espaço, que será
sempre da Câmara mas para usufruto da população
de Fornelos. Sabemos o que queremos: um parque
verde, relva, árvores, mesas, cadeiras; construir um
anexo onde se possa ter os sanitários, uma cozinha e
uma churrasqueira; um parque infantil e no meio tudo
livre para meter umas balizas e os miúdos jogarem
à bola, porque não temos nenhum espaço para as
crianças em Fornelos.

“TODOS OS DIAS RESOLVEMOS
PROBLEMAS DAS PESSOAS, POR MAIS
PEQUENOS QUE SEJAM.”

O que fica a faltar para cumprir aquilo a que se
tinham comprometido?
As únicas coisas que faltam são o Parque de Lazer e o
projeto do Polo Turístico do Rio Vizela, que não envolve
só Fornelos. Queríamos um projeto conjunto com todas
as freguesias que estão junto ao rio, para recuperálo. Acho que com todos envolvidos é um projeto que
pode ter outro peso e mais facilmente iríamos buscar
fundos comunitários.
De que forma se desenvolveria esse Polo Turístico
do Rio Vizela?
Queremos limpar o rio, as margens, repovoá-lo,
depois quem sabe fazer pesca desportiva e organizar
torneios. O objetivo é pôr o rio bonito e tentar evitar
ao máximo as contaminações que tem havido.
Queremos mesmo lutar pelo rio, até porque, na parte
que toca a Fornelos, é um sítio muito lindo. Temos a
central hidroelétrica, temos a ponte do Barroco, que
é uma ponte medieval antiga. Ou seja, temos uma
estrutura já criada, só que está subaproveitada. Tudo
recuperado, com um percurso pedestre junto ao rio,
seria o objetivo. Já falei com alguns presidentes de
junta e todos se mostraram interessados, mas alguém
tem que dar o primeiro passo. Acho que tem de ser
o Município a querer trabalhar um projeto destes. Na
última reunião que tive com o presidente voltei a falar

“SENTIMOS QUE A POPULAÇÃO
ESTÁ MAIS UNIDA”

“Semear no presente, colher no futuro”
Tlf: 253 590 678 -Fafe

www.avifafe.pt

Tlf: 255 323 142 -Celorico de Basto

nisso e havendo candidaturas desse género acho que
é de apostar.
Ainda vão fazer alguma obra este ano?
A pavimentação da Rua da Fonte Fria vai avançar ainda
este ano. É uma casa, em que o acesso é terrível, é
quase uma aventura ir lá. Já falamos com o particular
e vamos ligar essa casa ao resto da população. O
caminho é estreito, é complicado, mas já está entregue
e em breve vai arrancar.
Ainda há projetos para mais quatro anos?
O projeto do rio Vizela acho que era mesmo importante.
Se as coisas correrem bem, quando terminarmos este
mandato vai estar tudo feito menos esse Polo Turístico.
Quando folheamos a brochura que fizemos quando
nos candidatámos, vemos que está tudo feito, até
este “InFornelos”. Para nós é um orgulho. Podíamos
dizer que já fizemos a nossa parte e afastávamo-nos,
mas vou-me recandidatar porque acho que posso dar
mais e as pessoas querem e merecem mais. Mais
quatro anos acho que é o ideal e depois é dar espaço
a outros. Não quero fazer disto carreira, encaro isto
como uma missão.
As pessoas estão satisfeitas com o trabalho da
Junta de Freguesia?
Sentimos que a população está mais unida. As
pessoas dizem que nunca se trabalhou tanto, e em tão
pouco tempo, como agora. Sabemos que é verdade
porque estamos a dar o litro, estamos empenhados
em fazer o máximo possível. Mas é engraçado que
tínhamos este projeto e ninguém acreditava que íamos
conseguir. Quando andava pela rua em campanha as
pessoas diziam que eram só promessas. As pessoas
estavam habituadas a que as promessas não fossem
cumpridas. Nós cumprimos. Todos os dias resolvemos
problemas das pessoas, por mais pequenos que
sejam. Montámos a máquina, agora queremos pô-la a
funcionar. Queremos ver as pessoas mais envolvidas
no Centro de Convívio e no Edifício das Associações.
Fizemos essa aposta e acreditamos que é uma maisvalia para a freguesia, que ainda vai dar mais frutos.

www.doce-retiro.com
Tlm 968 102 556 Tlf 253 504 250 E-mail encomendas@doce-retiro.com
Travessa da Corredoura, nº 6 - r/c - Fornelos - 4820 - 413 FAFE
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PASSEIOS GARANTEM
SEGURANÇA DOS PEÕES NA
ESTRADA NACIONAL
A construção de passeios é a obra mais
visível destes dois anos de trabalho da
atual equipa da Junta de Freguesia de
Fornelos.

Depois de convencidos os particulares,
que doaram parte do espaço, Fornelos
conta com um passeio desde o corte da
curva até ao Restaurante Forte.

O objetivo é ligar toda a freguesia com
passeios, para que as pessoas possam
circular com segurança.

Na Urbanização Monte D’Além, a Junta
de Freguesia aguarda autorização da
Infraestruturas de Portugal para a criação
de uma passadeira junto a uma paragem
de autocarros ali instalada.

O primeiro passeio construído foi o que liga
Monte d’Além a Fonte Fria. A oportunidade
surgiu aquando da instalação da rede de
saneamento naquele local, tendo a Junta
de Freguesia suportado a diferença de
custo entre construção de uma valeta,
para ali prevista, e o passeio.
Ainda em Monte d’Além, o presidente
da Junta de Freguesia de Fornelos,
juntamente com o presidente da Junta de
Freguesia de Vinhós, procuraram junto da
Câmara Municipal de Fafe uma solução
para uma curva neste lugar, onde as
pessoas tinham muito fraca visibilidade,
sobretudo no inverno, o que tornava a
circulação perigosa.
Para além do corte da curva, que resolveu
o problema da visibilidade, o presidente da
Junta de Freguesia de Fornelos intercedeu
junto da Câmara por forma a alterar o
projeto e garantir a construção de um
passeio, melhorando os acessos.

Apesar de não ser uma intervenção
prioritária, foram ainda construídos
passeios e zonas de estacionamento
na Avenida de Santa Comba, desde o
cemitério ao Café/Restaurante Stop, e do
Armazém ao Café Cruzeiro.A obra avançou
para a resolução do problema de águas
pluviais nestes locais.
Esta parte da avenida, central da
freguesia, foi assim valorizada, dando mais
segurança às pessoas e trazendo mais
limpeza.
Desde o cruzeiro até ao Stand RC Car já
existia passeio, mas foi requalificado. Daí
até ao início da Rua da Igreja não existia
passeio, nem sequer espaço para a
passagem de peões, devido ao rail estar
junto à linha da estrada. A construção de
um muro de suporte e de um passeio veio
dar outra segurança a quem ali passava.

Junto à Capela da Luz também havia
problemas de circulação de peões. A
acrescer à falta de espaço para isso
destinado, estava a curva fechada,
perigosa e propicia a acidentes. A questão
foi resolvida dando seguimento ao passeio
ao longo da curvatura.

“Mais do que embelezar a freguesia, o
mais importante foi a segurança que os
passeios trouxeram. Até aqui, as pessoas
tinham medo de andar na Estrada
Nacional. O nosso objetivo é continuar a
investir até ligar toda a freguesia com um
passeio”, conclui o presidente da Junta de
Freguesia, David Fernandes.

CRUZEIRO DE
FORNELOS É O
MAIS ANTIGO
DO CONCELHO
DE FAFE

Aproveitando a intervenção que já estava a ser feita,
uma vez que as árvores ali presentes estavam a deitar
um muro de suporte abaixo e foram retiradas para
outro local, a Junta de Freguesia decidiu restaurar o
cruzeiro e valorizá-lo.
O cruzeiro está agora mais central e mais visível, já
que até aqui, devido a obras anteriores naquele piso,
estava aterrado cerca de um degrau e meio, o que foi
corrigido.
Foi ao fazer a limpeza do cruzeiro, que estava coberto
de musgo e líquenes, que a inscrição “1586” foi
revelada.
O cruzeiro tem ainda as iniciais “FR” na base, o que
levou o historiador Jesus Martinho a visitar os livros da
Torre do Tombo e a confirmar que foi um monumento
mandado construir por Fernão Ribeiro, um dos
primeiros abades de Santa Comba, 25 anos após este
ter assumido a paróquia.
“Elegante e imponente, o Cruzeiro da “Luz”, que em
tempos foi transladado de junto da igreja paroquial
de Santa Comba, é o mais antigo cruzeiro, conhecido
até ao momento, no concelho de Fafe”, garante Jesus
Martinho.

Fornelos tem o cruzeiro mais antigo, conhecido até ao
momento, do concelho de Fafe.

O presidente da Junta mostra-se orgulhoso de ter um
monumento tão antigo na freguesia, entendendo ser
essencial proteger o património histórico e cultural,
em particular esta relíquia secular do concelho.

A revelação surgiu na sequência das obras
realizadas no local onde se encontra o monumento,
o que possibilitou descortinar a data em que este foi
construído.

Depois da apresentação pública, que decorreu no dia
de Páscoa, David Fernandes acredita que o cruzeiro
funcionará como um cartão-de-visita da freguesia,
atraindo muitos curiosos.

VIA SACRA
MARCOU
QUARESMA

A 23 de março, o Agrupamento 961 de Fornelos, o Grupo
Coral de Fornelos e o grupo de catequese, com o apoio
da Junta de Freguesia, juntaram-se para a realização de
uma Via Sacra.
Revivendo a paixão e morte de Jesus Cristo, este foi um
momento de fé vivido com muita emoção pela freguesia.
A recriação, ao vivo, da caminhada de Jesus a carregar a
Cruz, deixou maravilhados os fiéis, incluindo o Arcipreste
de Fafe que se juntou à celebração.

Fotografias de : Jesus Martinho
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POÇA DO FEIJOAL
JÁ NÃO É PONTO
NEGRO DA
FREGUESIA
A Poça do Feijoal, até aqui considerada
um ponto negro da freguesia, sofreu
um arranjo urbanístico, que deverá
continuar numa segunda fase no início
do próximo ano.

GRUPO
DESPORTIVO E
CULTURAL DE
FORNELOS QUER
PROMOVER
DESPORTO NA
FREGUESIA
O Grupo Desportivo e Cultural
de Fornelos quer apostar no
desenvolvimento e promoção do
desporto na freguesia.
Neste sentido, o grupo apela
a todos os que gostam da
prática desportiva, seja qual
for a modalidade, a juntaremse à associação, ajudando e
colaborando na dinamização do
desporto em Fornelos.

Os vizinhos, sobretudo, queixavamse de vários problemas daquela zona,
desde silvas a águas com maus cheiros.
Depois de falada a questão com os três
consortes da antiga poça de rega, a
Junta de Freguesia fez daquele espaço
uma zona pública.
A segunda fase do arranjo urbanístico,
a iniciar no próximo ano, vai incluir a
substituição das árvores ali existentes,
uma vez que aquelas não se adaptaram
ao local, e a colocação de mesas e
bancos.
A ideia é tornar o espaço aprazível,
onde as pessoas possam parar para
descansar ou conviver.

EDIFÍCIO DAS ASSOCIAÇÕES
QUASE PRONTO

A Junta de Fornelos adquiriu a escola primária da
freguesia, entretanto desativada, à Câmara Municipal
de Fafe, por um valor simbólico, transformando-a no
Edifício das Associações.
Dentro de um mês as obras estarão terminadas e o
edifício albergará duas associações da freguesia: o
Movimento Amigos de Santa Comba de Fornelos e a
recentemente criada Sereno Remate.
Contactadas todas as associações, foram estas duas
que revelaram falta de um espaço para a sua sede,
mas qualquer associação poderá utilizar o edifício,
bem como o recinto exterior, contando ainda com uma
sala polivalente no piso superior.
O protocolo estabelecido, entre Junta e associações,
prevê a cedência das instalações em troca da
dinamização de atividades para a freguesia.

REBAIXAMENTO
DA RUA DE VALE
ESCURO RESOLVE
PROBLEMA
DE ESCOAMENTO
DE ÁGUAS

Durante os últimos dois anos, várias estradas
foram pavimentadas em Fornelos, de forma a
permitir uma melhor circulação rodoviária.
A Rua do Pinheiro Manso e a Travessa do Pinheiro
Manso foram pavimentadas, resolvendo o
problema de acesso a uma família de moradores
que tinha bastantes dificuldades em sair de casa,
sobretudo quando chovia.
A Travessa de Tojais e a Travessa de Ferreiros
foram intervencionados simultaneamente. A
primeira, um caminho sem saída que estava em
terra, era uma obra prevista há vários anos, mas
que só no atual mandato se fez. A segunda foi por
solicitação da Cercifaf, que ali tem o Centro de
Atividades Ocupacionais e, no período de chuvas,
tinha dificuldade em aceder com as carrinhas às
garagens.
Na Travessa de Fornelo, a Junta de Freguesia
optou também por pôr um tapete de alcatrão
para dar mais condições aos moradores, que
chamaram à atenção para o facto da pedra antiga
que compunha a estrada danificar os carros.
A Travessa da Corredoura também sofreu uma
intervenção, melhorando as acessibilidades à
padaria Doce Retiro. A calceta não tinha ficado bem
colocada depois da instalação de saneamento,
mas, a pedido da Junta de Freguesia, a Câmara
Municipal levou a efeito obras em toda a via.

PAVIMENTAÇÃO
DE ESTRADAS
MELHORA
ACESSOS
A MORADORES

ÁGUAS
ENCAMINHADAS
NA RUA DO
FORNELO E NA
URBANIZAÇÃO
DO RIELHO
A primeira grande obra de
saneamento, na freguesia de
Fornelos, foi na Urbanização do
Monte e Rua de Vale Escuro.
Desde o restaurante até à
urbanização, todas as casas
deste ramal têm agora uma
caixa de saneamento à porta.
Aproveitando esta obra das
Águas do Norte, a Junta de
Freguesia de Fornelos decidiu
intervir na Rua de Vale Escuro,
para resolver o problema de
escoamento de águas que ali
se verificava.
Rebaixando a rua em cerca de
30 centímetros, solucionou-se
a questão das águas pluviais,
que não circulavam e ficavam
retidas naquele local.

Também na Rua do Fornelo
havia um problema de águas
pluviais, que foi resolvido
pelo encaminhamento das
águas para a IC5.
Na Urbanização do Rielho,
as águas caíam numa antiga
levada, o que estava a
destruir os terrenos. A Junta
de Freguesia encanou todas
as águas, que dão agora
saída a um pequeno ribeiro.
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ESCADARIAS
DÃO NOVOS
ACESSOS ÀS
URB. DAS CASAS
NOVAS E URB.DO
MONTE
Apesar do espaço deixado, há muitos anos, para a
circulação a pé entre dois loteamentos na Urbanização
das Casas Novas, até agora nada havia sido feito no
acesso, que se tornava num ribeiro quando chovia.
Está em fase final a construção de uma escadaria na
Urbanização das Casas Novas e outra na Urbanização
do Monte.

A pedido da população, a Junta de Freguesia de
Fornelos decidiu intervir naquele espaço, optando por
fazer uma escadaria. A obra começou o ano passado
e está a ser ultimada.

Na Urbanização do Monte está também a ser finalizada
outra escadaria. O espaço, com cerca de dois metros
e meio, já era público, mas não tinham sido criadas
condições para um novo acesso pedonal.
As silvas deram lugar às escadas, que permitem
agora aos fornelenses poupar alguns minutos nas
deslocações.

CENTRO DE
CONVÍVIO RECEBE
OBRAS NO
PRÓXIMO ANO
O edifício da antiga pré-escola da freguesia,
agora Centro de Convívio de Fornelos, vai ser
remodelado no próximo ano.
Em causa estará a pintura, o telhado, as casas
de banho e o aquecimento.
A par com o Edifício das Associações, este Centro
de Convívio vem colmatar a falta de espaços
para as pessoas se encontrarem e conviverem.

QUELHA DE
FERREIROS
A CASAS NOVAS
VAI SER RECUPERADA

O Centro de Convívio é aberto a toda a população,
contando atualmente com cerca de 25
frequentadores, entre idosos, desempregados e
outros interessados.
Estando as obras concluídas, a Junta de
Freguesia pretende juntar naquele espaço
idosos, jovens e crianças.
Uma sala será Sede da Juventude e outra Centro
de Estudo, onde um técnico dará apoio ao estudo
a crianças ao final do dia.

Durante o próximo ano, a quelha de Ferreiros a Casas
Novas vai ser recuperada.
Este caminho muito antigo onde passavam as pessoas
que vinham de Guimarães para a Póvoa de Lanhoso,
foi limpo o ano passado, o que não acontecia há quase
30 anos, altura em que esteve barrado à circulação
por uma cancela.
Sabendo que a quelha é pública, a Junta de Freguesia
falou com o proprietário que tinha comprado aquele
terreno já com a cancela, tendo sido a mesma retirada.
A entrada do caminho já sofreu um arranjo, mas a ideia
é dar continuidade. A Junta de Freguesia pretende

O Centro de Estudo será também equipado com
computadores, que poderão ser usados por
todos.

fazer um percurso pedestre, em saibro, que ligue
Ferreiros a Casas Novas, diminuindo as distâncias das
pessoas que por ali se deslocam.
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RECUPERAÇÃO DAS
ALMINHAS DA TORRE
VALORIZA CULTO
RELIGIOSO
As Alminhas da Torre, um pequeno altar à entrada da
freguesia de Fornelos, foram alvo de intervenção de
modo a serem valorizadas.
Apesar de já existirem há muitos anos, as ervas de mais
de um metro de altura encobriam-nas, fazendo-as ficar
esquecidas. A isto juntava-se o facto de serem um ponto
de colocação do lixo, o que não dignificava o espaço.
A Junta de Freguesia limpou as ervas e as paredes
e pavimentou o piso envolvente, valorizando este
património típico.

características e representam uma prática muito
nossa, o presidente da Junta defende que devem ser
valorizadas.

Para David Fernandes, esta foi uma obra barata mas
com muito valor. Sabendo que as Alminhas, geralmente
localizadas junto a caminhos e encruzilhadas, são muito

O próximo passo é dignificar outras Alminhas da
freguesia, situadas perto do Solar da Luz, limpando-as
e deslocando um sinal de direção que neste momento
as torna menos visíveis.

A ampliação do Cemitério de Fornelos, levada a cabo
para suprir a falta de espaço existente, foi para a
Junta de Freguesia uma das obras mais importantes
e urgentes.
“Quando entramos para a Junta não havia campas.
Foi um sufoco até adquirirmos a escola primária para
destacar uma parcela de terreno para o cemitério”,
conta o presidente David Fernandes.
Na nova extensão do cemitério, em parte do
logradouro da escola, foram construídas 25 campas –
das quais 12 já foram vendidas –, sanitários e rampas
de acesso a pessoas com mobilidade reduzida.
No total, o espaço acolherá cerca de 40 campas, mas
a Junta de Freguesia só pretende vendê-las à medida
que forem necessárias.
“Três serão campas comunitárias para aqueles que
não têm família, deixando as restantes para eventuais
necessidades imediatas, para que não cheguemos ao
ponto em que estávamos”, explica David Fernandes.
A bênção da obra de ampliação do cemitério foi feita
em janeiro deste ano, pelo padre Delfim Pinto Coelho.
Para a Junta de Freguesia, esta é uma ampliação que
esperam que dure muitos anos, mas no futuro, caso
seja necessário, haverá espaço por trás da escola,
agora designada Edifício das Associações.

AMPLIAÇÃO
DO CEMITÉRIO
GARANTE 40
NOVAS CAMPAS
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FORNELOS QUER SER UMA ECO
FREGUESIA
Fornelos tem a pretensão de ser uma eco freguesia,
avança o presidente da Junta, David Fernandes.
“Fornelos está virado para o ambiente. É a maneira
de estar das pessoas que estão à frente da freguesia.
Queremos incentivar as pessoas a verem o mundo de
outra forma”, refere.
A iniciativa “Limpar Fornelos”, iniciada pelo anterior
executivo, veio para ficar. Uma vez por ano, reúnem-se o
máximo de pessoas, miúdos e graúdos, para limpar toda
a freguesia, sensibilizando para a causa ambiental.
“Queríamos que aparecesse mais gente, mas ainda
assim é muito importante. Acreditamos que quem não
participa, mas nos vê a apanhar lixo, pensa duas vezes
antes de deitar lixo para o chão”, sublinha.

David Fernandes pretende criar outro tipo de ações de
defesa da natureza, na freguesia que já conta com o ecofestival “Terra Mãe”.
“O próximo passo é cortar com o herbicida”, avança.
Depois da Organização Mundial de Saúde ter alertado
para o facto do glifosato, o herbicida mais usado em
Portugal, poder ser cancerígeno, o presidente da Junta
de Freguesia reforçou a vontade de procurar uma
alternativa.
“Nunca gostei de herbicidas, mas reconhecia que era
mais prático. Agora como se fala que é mesmo perigoso,
vamos tentar cortar ao máximo”, garante.

diz ser uma espécie de maçarico, que atrasará o seu
crescimento.
“Estamos a tentar encontrar esse aparelho, para que
esse trabalho seja feito nas ruas: em vez de colocar
veneno, queimar as ervas. Comparado com o químico é
muito mais ecológico”, explica.
O presidente da Junta, que defende a promoção de mais
ações de incentivo à reciclagem, acredita que a instalação
de saneamento na freguesia também resolverá muitos
problemas de despejos ilegais.
“Quando tivermos a maior parte do saneamento instalado
em Fornelos, já teremos um problema resolvido”, remata.

Para David Fernandes a alternativa passará por um
corte mais frequente das ervas e por um aparelho, que

Cerca de 50 pessoas responderam ao desafio lançado
pelo Grupo Desportivo e Cultural de Fornelos e Junta
de Freguesia, participando, a 11 de junho, no 2.º Trail
Solidário de Fornelos.
A iniciativa, que pretendia, à semelhança do ano
passado, angariar alimentos para famílias carenciadas
da freguesia, conseguiu juntar cerca de 150 kg de
alimentos.
Para David Fernandes, presidente da Junta de
Freguesia, o balanço foi bastante positivo, porque com
o mesmo número de participantes do ano passado
conseguiram reunir um maior número de alimentos,

que organizaram em cabazes para entregar a famílias
já sinalizadas.
Os participantes do Trail Solidário demonstraram
gostar bastante do percurso e do contacto com a
natureza que este proporcionou, mas o que despertou
maior curiosidade foram as medalhas de participação
feitas em palha, que foram entregues a todos.
O Solar da Luz abriu as portas para receber
os apaixonados pelas corridas e caminhadas,
constituindo-se assim, mais do que um ponto de
partida e chegada, um local de convívio entre os
participantes.

2.º TRAIL SOLIDÁRIO ANGARIOU 150 KG DE
ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS
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“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”. O verso
é de Fernando Pessoa, mas assalta ao espírito de
quem conversa com Rosa Pinheiro sobre a fundação
da Associação Cultural e Recreativa (ACR) de Fornelos.
Garantindo ser uma mulher que não desiste até à
concretização do sonho, a presidente da instituição
mostra-se orgulhosa daquilo que, em equipa, construiu do
zero.
A ACR Fornelos é atualmente creche, pré-escola, 1º
ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, secundário e Lar Residencial de
Idosos. Foi um caminho longo até chegar aqui?
Foi tudo passo a passo. Começamos por uma casa
cedida gratuitamente, depois compramos terreno e
fomos fazendo obra, sempre com base em empréstimos.
Primeiro a creche, em 1990, depois a pré-escola e por aí
adiante. Atualmente temos mais de 700 crianças e jovens
continuamos a crescer. Tudo isto se deve não a mim e à
direção, mas a todos os colaboradores, desde auxiliares a
professores. A união que existe é fundamental. O trabalho
nunca é de uma pessoa só, é de um grupo.
Olhando para trás, orgulha-se deste percurso?
Sem dúvida nenhuma. Às vezes paro para pensar que
gosto muito daquilo que criei e para que lutei. Começamos
do nada e hoje temos o império que temos: perto de 10
milhões que estão aqui investidos. Sinto um enorme
orgulho, enquanto mulher, em ter impulsionado a freguesia
e dado valor ao concelho de Fafe. Sou uma mulher de fé
e coragem e só assim chego onde quero, com o amor e
entrega aos outros. Trabalhei para a comunidade e esta é
uma luta que me agrada, porque não sou pessoa de parar.
Transmite essa mensagem aos mais pequenos?
Sim, digo muitas vezes aos meus meninos: vocês têm de
se convencer que podem, que conseguem, que vão chegar
onde querem, por isso estudem. Que nunca na vossa
cabeça vos passe a ideia que não vou conseguir. Vocês
vão conseguir tudo.

chorei! Foi duro, porque a família delas fomos nós. Temos
muitas recordações boas.
No lar, o espírito é o mesmo?
Relativamente ao lar digo: cada utente que está aqui é
o vosso pai ou a vossa mãe, avô ou avó. Vejam sempre
cada um deles como vosso. Neste momento temos
38 utentes, mas o lar a mim dói-me. Se hoje me fosse
lançado esse desafio, não o faria, e digo isto com dor e
mágoa. Recebemo-los bem, eles dançam, eles cantam,
mas depois a cada ano as forças vão diminuindo.
São vivências muito diferentes?

“TENHO ORGULHO,
ENQUANTO
MULHER, EM TER
IMPULSIONADO
A FREGUESIA E
DADO VALOR AO
CONCELHO DE FAFE”

Nós aqui vemos as crianças pequeninas a começar a
gatinhar, depois a caminhar, a andar, a correr, a ir para o
pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclo e depois o secundário,
e vemo-las a sair para a vida. Ali no lar recebemo-los,
dedicamo-nos a eles e depois é o fim. Dói porque é gente
nossa, a quem damos todos os dias o nosso carinho. Fiz
o lar à minha imagem e semelhança, pensando ‘se eu
estivesse aqui, como gostaria de estar?’. Procuramos dar
o melhor, dentro do possível, até saúde, e dói vê-los partir.
Sente reconhecido o valor da instituição?
Não fazemos publicidade, quem tem aqui os filhos é que
a faz. Procuramos dar resposta às preocupações dos
pais e eles confiam cega e piamente na instituição. Não
quero que me deem valor, porque eu sei que o tenho pelo
que faço pelos outros. Não temos dinheiro do estado, até
porque achamos que quem quer ensino privado deve
pagar. A instituição deu nome ao concelho e cresceu
porque aqui não há desperdícios, pensa-se como gastar o
dinheiro. Sinto um orgulho do tamanho do mundo, porque
eu, mulher, sinto que nenhum político fez aquilo que nós
aqui fizemos, sem dinheiros públicos.

O espírito de família está muito presente na instituição?
Todos somos uma família. Aqui os alunos não são um
número, são um rosto. Queremos que saiam da casa deles
e sintam que estão na sua outra casa. Às vezes penso
como é possível que, com mais de 700 alunos, todos
sejam tratados pelo nome. Já tivemos crianças a entrarem
aqui com um mês de vida e a saírem no 12.º ano. O que eu
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FORNELOS PREPARA NOVA
FESTA EM HONRA DA
PADROEIRA SANTA COMBA

De 12 a 14 de agosto, a freguesia de
Fornelos esteve em festa, em honra da
padroeira Santa Comba.
As celebrações foram uma vez mais um
sucesso, enchendo o terreiro do Solar
da Luz, que foi palco das atuações de
Zé Amaro, Fábio Marcelo, Jorge Ferreira
e Correia e Caramuscas. Não faltaram
a animação, os habituais “comes e
bebes” e o fogo de artifício a encerrar
as duas noites.
A Fanfarra dos Escuteiros e o Grupo
de Bombos também participaram nas
festividades, com uma arruada pela
freguesia e um desfile. O Grupo Coral
Juvenil e o Grupo Coral de Fornelos
proporcionaram duas missas cantadas,
que juntamente com a grandiosa
procissão garantiram a religiosidade da
festa.
Para as celebrações do próximo ano
já foi constituída uma Comissão de
Festas, composta por mulheres da
freguesia. A festa de Santa Comba
manter-se-á no segundo fim-de-semana
de agosto, sendo ainda assinalado o dia
da padroeira, 31 de dezembro.

JUNTA DE
FREGUESIA
PROMOVE
ALMOÇO
SOLIDÁRIO
DE NATAL
A 18 DE
DEZEMBRO

A Junta de Freguesia de Fornelos
vai promover, no próximo dia 18 de
dezembro, um almoço solidário de
Natal, no Salão Paroquial.
Ao contrário do ano passado, em
que o evento juntou apenas pessoas
carenciadas, este ano a iniciativa vai
ser aberta a toda a população com mais
de 60 anos, ou que esteja reformada ou
desempregada.
Os interessados serão convidados a dar
um “donativo consciente”, ou seja, cada
um dará aquilo que puder e quiser dar,
em valor monetário ou em alimentos.

“Quem não tiver posses não dá
nada. E o que recolhemos de uns
dá para outros. O mais importante
é proporcionar um momento de
convívio, especialmente para os que
vivem sós”, explica o presidente da
Junta de Freguesia, David Fernandes.
Desta forma, a organização pretende
que, não se sabendo quem contribuiu
ou não para o almoço, as pessoas
carenciadas não fiquem reticentes em
se juntarem à iniciativa.
Contando com a parceria do
Movimento Amigos de Santa Comba
de Fornelos, do Coral de Fornelos e

da recentemente criada associação de
petanca da freguesia – Sereno Remate
–, este “dia de Natal” tem animação
garantida pelo Centro Cultural dos
Trabalhadores da Câmara Municipal de
Fafe.
As comemorações de Natal da freguesia
começam no dia anterior, 17 de
dezembro, com um concerto de um trio
da Academia de Música José Atalaya,
no final da missa desse sábado.
As inscrições para o almoço solidário
devem ser efetuadas na Junta de
Freguesia, até 8 de dezembro.

