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CAROS FORNELENSES,
É com muita satisfação que, passados seis meses, regressamos 
com a segunda edição do InFornelos. 
A essência mantém-se: levar a todos vós, mesmo os que se 
encontram espalhados pelo mundo, as notícias que marcam a 
nossa terra. 
Para além de darmos conta de algumas das atividades e 
intervenções realizadas no último meio ano, anunciando também 
as que estão para vir, privilegiamos nesta edição a gastronomia e 
o desporto. 
A doçaria de Fornelos deve, a par dos vários desportistas 
fornelenses que se têm destacado nas mais diversas modalidades, 
orgulhar-nos a todos. É por isso que aqui lhes damos destaque, 
reforçando o orgulho de termos esta terra como nossa. 
A equipa da Junta de Freguesia mantém-se empenhada em 
trabalhar para o desenvolvimento de Fornelos, com o mesmo 
espírito aberto de quem, desde o primeiro dia, quer estar ao 
lado das pessoas, grupos e associações, respondendo de forma 
positiva às suas necessidades.

Um abraço amigo, 
David Fernandes [Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos]
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Fornelos foi reconhecida como a 7ª freguesia mais sustentável 
do país, pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), no 
âmbito do Prémio Nacional Eco-Freguesias XXI 2017. 

A iniciativa visou reconhecer o trabalho desenvolvido pelas 
freguesias na área da sustentabilidade e adoção de boas 
práticas ambientais. 

Fornelos destacou-se assim das 48 freguesias candidatas 
a nível nacional, fazendo parte do conjunto de 10 freguesias 
que alcançaram um índice superior a 70%, calculado com 
base em dez indicadores relativos a gestão sustentável. 

A cerimónia de entrega da bandeira verde Eco-Freguesias XXI 
decorreu em Torres Vedras, a 24 de março. 

O presidente da Junta de Freguesia, David Fernandes, mostra-
se muito orgulhoso por este reconhecimento e garante 
que a freguesia vai continuar a aplicar-se na promoção da 
sustentabilidade, acreditando ser possível alcançar uma 
pontuação ainda melhor na próxima edição da iniciativa, em 
2019.

“Para nós foi um reconhecimento muito bom, porque foi um 
trabalho que não foi feito para este prémio, é um trabalho 
que temos vindo a fazer naturalmente e faz parte da forma 
de estar no mundo das pessoas que estão à frente da 
freguesia”, afirma. 

No primeiro indicador – “Educação para a Sustentabilidade” 
– Fornelos foi mesmo a freguesia melhor pontuada e a única 
que obteve pontuação superior a 75%.

Em causa, explica David Fernandes, esteve a promoção do 

FORNELOS 
RECEBE 
BANDEIRA VERDE 
ECO-FREGUESIAS 
XXI 
ELEITA 7ª FREGUESIA 
MAIS SUSTENTÁVEL 
DO PAÍS

“Eco-festival Terra Mãe”, que conquistou os organizadores 
do prémio, enquanto iniciativa promotora da “harmonia entre 
a terra e a família”, e a promoção de debates em torno da 
projeção de documentários ambientais. 

A freguesia esteve também em destaque no indicador 
“Mobilidade e Transportes”, onde obteve a melhor pontuação 
das freguesias a concurso (80%). 

“Construímos uma série de passeios na freguesia, com 
rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, 
rebaixamos passeios junto à EN207 e nas paragens de 
autocarro e fizemos ainda rampas de acesso no cemitério, 
o que nos deu pontos para podermos ficar em primeiro lugar 
nesse indicador”, explica o presidente.  

David Fernandes relembra que este título traz mais 
responsabilidade, mas garante que o objetivo é seguir a 
mesma linha de atuação e “fazer mais ações para conseguir 
ser uma eco-freguesia que sirva ainda mais de exemplo para 
outras freguesias do concelho e do distrito”. 
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Fornelos é candidata a ter um Espaço do Cidadão, na sede da 
junta de freguesia. A candidatura foi entregue a 14 de junho, na 
Câmara Municipal de Fafe.

O Espaço do Cidadão funciona como um balcão de 
atendimento assistido aos munícipes, onde se podem resolver 
diversos assuntos relacionados com a Administração Pública.

O presidente da junta de freguesia salienta a importância 
descentralizadora do serviço: “É uma mais valia para a 
população da freguesia, que passa a resolver aqui os seus 
problemas, sem ter de se deslocar”. 

David Fernandes, confiante de que a candidatura seja 
aprovada, explica que o espaço na sede da junta de freguesia 
será reorganizado para a instalação deste balcão. Um 
funcionário da Junta receberá formação específica para 
assistir os fornelenses.

O posto de CTT, já existente na sede da Junta, vai também 
ser reformulado para receber novas valências, como a venda 
de envelopes, o envio e recebimento de vales, encomendas, 
entre outros serviços. Será ainda instalada uma caixa de 
correio exterior para depósito de correspondência, levantada 
diariamente pelos CTT.

O primeiro clube de fotografia de Fafe tem sede em Fornelos. 
O projeto nasceu oficialmente a 22 de abril e junta amigos 
que partilham a mesma paixão — a fotografia.

A Tiago Miró, Catarina Novais, Sérgio Cunha e Cláu 
Fernandes, que em 2016 organizaram exposições 
fotográficas em Ribeiros, Fafe e Fornelos, juntam-se Davide 
Gonçalves e Margarida Alves, e ainda duas pessoas ligadas 
a caminhadas, formando o clube ‘Obtur8’.

“Que tenhamos conhecimento seremos o primeiro clube de 
fotografia do concelho. E mesmo a nível do norte fizemos 
uma pesquisa e não encontramos clubes de fotografia, só 
mais no centro e sul”, conta Tiago Miró.

FORNELOS 
CANDIDATA-SE 
A ESPAÇO 
DO CIDADÃO

O clube reúne semanalmente num espaço cedido pela 
Junta de Freguesia de Fornelos, no Edifício das Associações, 
para trocar ideias e evoluir conjuntamente. “Somos todos 
diferentes, temos gostos, conhecimentos e saberes 
diferentes relativamente à fotografia e a programas de 
edição, e isso é que é interessante”, salientam.

Por desafio lançado pelo presidente da junta de freguesia, 
David Fernandes, os jovens são também repórteres 
ambientais. “Pelo menos quatro de nós tem um gosto 
muito grande pela fotografia de natureza. É um tema que 
nos diz muito e temos prazer em ajudar a alertar para este 
problema”, frisa, em nome do grupo, Tiago Miró, lembrando 
que a iniciativa “Limpar Fornelos” foi a primeira que 
fotografaram enquanto clube.

Apesar da sede em Fornelos, o objetivo é mostrar Fafe 
através da fotografia: “Fornelos permite-nos ter uma ligação 
próxima com a cidade de Fafe, o lado urbano, mas também 
o rural, com a natureza no seu estado mais puro”.

Um concurso de fotografia, ainda em preparação, será a 
primeira atividade do clube aberta à comunidade. O grupo 
planeia ainda promover workshops e organizar eventos 
solidários. 

O nome ‘Obtur8’ é uma alusão ao obturador enquanto 
elemento fotográfico, com o 8 a representar o número total 
de elementos do grupo e o infinito.

JOVENS FORMAM
 CLUBE DE FOTOGRAFIA ‘OBTUR8’
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snac
Aplicação de Gessos LDA.

Rua Monte D´Além- Fafe  | tlf: 253 599 118

Depilação Denitiva
Massagem de relaxamento / Terapêutica
Auriculoterapia | Podologia | Fisioterapia

Prossionais de saúde a cuidar de si !

Vai avançar o projeto de construção de salas de catequese 
e da Capela Mortuária de Fornelos, uma obra considerada 
muito necessária para o bom desenvolvimento da atividade 
pastoral na freguesia. 

“Precisamos de infraestruturas que neste momento não 
temos, nomeadamente salas onde haja o mínimo de 
condições para desenvolver a atividade pastoral”, explica o 
pároco Marc Monteiro.

Atualmente, é o salão paroquial que acolhe as atividades da 
catequese, mas é um espaço muito amplo, não permitindo 
a divisão da catequese por anos, acolhendo ainda o 
movimento escutista e os dois grupos corais. “Precisamos de 
um espaço que possa ser agregador de tudo, mas com um 
bom acolhimento”, aponta.

O novo edifício, a ser construído no passal, por detrás da 
residência do pároco, vai ter então um conjunto de salas para 
catequese voltadas para um jardim (também a construir), 
aproveitando a luz exterior. 

“Queremos transformar o campo num jardim, com mesas e 
relva, que funcione como um espaço de lazer para atividades 
lúdicas ao ar livre, em segurança”, explica Marc Monteiro, 
avançando como ideias a realização de cinema ao ar livre, 
concertos de jazz, e outros momentos de convívio paroquial. 

De 11 a 13 de agosto, Fornelos vai estar em 
festa, em honra do Santíssimo. 

As festividades começam na sexta-feira, pelas 
21h00, com a grandiosa procissão de velas. A 
partir das 22h00, a animação está garantida 
pelas Estrelas da Meia Noite. 

No sábado, o grupo de bombos vai percorrer 
a freguesia. Às 22h00, sobe ao palco a banda 
Nova Geração, terminando a noite com fogo de 
artifício. 

No domingo, pelas 11h30, tem lugar a missa 
solene com comunhões, cantada pelo Grupo 
Coral, e, às 18h00, a procissão em honra do 
Santíssimo. As festas acabam à meia noite, 
com uma sessão de fogo de artifício, após 
a atuação, a partir das 21h00, do Rancho 
Folclórico de Fafe. 

As receitas angariadas na festa serão para 
ajuda na construção da Capela Mortuária de 
Fornelos e das salas de catequese.

FESTAS EM 
HONRA DO 
SANTÍSSIMO, 
DE 11 A 13 DE 
AGOSTO“Ideias não faltam, precisamos é de infraestruturas que 

neste momento não temos”, sublinha. 

O projeto, já elaborado, inclui ainda uma capela mortuária, 
ou antes, uma capela da ressurreição, que pretende ser um 
espaço íntimo de acolhimento para os momentos de perda. 

“A igreja não tem o mínimo de condições para as pessoas 
velaram por quem partiu. É fria e aberta a todos. Queremos 
um espaço em que, quando alguém perde um ente querido, se 
sinta confortável e acolhida nesse momento de dor”, explica 
o pároco, garantindo que será “um espaço de esperança”, 
simples e sóbrio, onde estará presente o cipreste enquanto 
símbolo da ressurreição.

Os fornelenses estão sensibilizados para este projeto e 
todos os movimentos da freguesia estão empenhados 
e mobilizados em promover atividades de angariação de 
fundos para a sua concretização. 

A Câmara Municipal de Fafe, aquando da visita à freguesia, 
também reconheceu a necessidade da obra, e garantiu o seu 
apoio, tal como a junta de freguesia.  

“Estamos a conciliar forças para, juntos, sermos mais fortes”, 
remata o pároco, ansiando que, no próximo ano pastoral, seja 
já possível ter a obra pronta para uma atividade paroquial em 
pleno.

AVANÇA PROJETO 
DE CONSTRUÇÃO 
DE SALAS DE 
CATEQUESE E CAPELA 
MORTUÁRIA DE 
FORNELOS
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FORNELOS 
RECEBE 
SESSÕES DE 
REIKI

No dia 2 de abril, a junta de freguesia promoveu 
mais uma edição do “Limpar Fornelos”. 

A iniciativa reuniu associações e população, 
de todas as idades, para limpar a freguesia, 
sensibilizando para a causa ambiental. 

Este ano o evento teve um sabor especial, 
uma vez que foi antecedido pelo hastear 
da bandeira verde Eco-Freguesias XXI, que 
premiou Fornelos na área da sustentabilidade 
e boas práticas ambientais. 

Como é já hábito, houve ainda tempo para a 
visualização de um documentário ambiental.

A 27 de maio, a associação ‘Sereno Remate’ organizou 
um Torneio de Petanca, no Edifício das Associações, 
onde tem a sua sede.

Este foi o primeiro torneio promovido pela associação 
e juntou cerca de 60 atletas, organizados em equipas 

A Junta de Freguesia de Fornelos vai 
receber, a 14 de julho, uma palestra 
sobre reiki, ministrada pela terapeuta 
Sílvia Oliveira, do Centro Português de 
Investigação e Formação em Terapias 
Complementares (CENIF). O objetivo é 
explicar à população em que consiste 
esta terapia, que procura promover o 
bem-estar, equilíbrio e harmonia.

No dia seguinte, 15 de julho, os 
fornelenses vão ter oportunidade de 
experimentar na prática a terapia 
de reiki, de forma gratuita, no salão 
paroquial, entre as 8:30 e as 12:30

“LIMPAR FORNELOS” 
VOLTOU A SER UM SUCESSO

de dois jogadores (doublette). A tarde foi de desporto, 
mas também de convívio e companheirismo.

No final, presuntos, pão de ló e espumante formaram 
os prémios entregues aos primeiros três classificados, 
havendo ainda lugar para três prémios de consolação.

‘SERENO REMATE’ PROMOVEU TORNEIO DE PETANCA
Foto: CMF

Foto: CMF

Fotos de : Obtur8

Fotos destes artigos tiradas por : Obtur8
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MOVIMENTO AMIGOS DE 
FORNELOS DE FÉRIAS POR TERRAS 
ALGARVIAS

CORAL JUVENIL 
DE FORNELOS DE 
VISITA AO DOURO

De 15 a 18 de junho, o Movimento Amigos de Fornelos 
organizou um passeio por terras algarvias, aberto a todos 
os fornelenses. Uma mini férias que foram aproveitadas 
da melhor forma pelo grupo que juntou mais de quarenta 
pessoas. 

O Porto é o destino do passeio organizado 
pelo Coral Juvenil de Fornelos, para o dia 1 
de julho. 

A visita vai incluir a travessia do Douro, num 
barco rebelo, e a prova de vinhos na Cave do 
Vinho do Porto. 

O Jardim Botânico e a Igreja da Sé Catedral 
serão também pontos turísticos a visitar. O 
passeio tem programado ainda o almoço no 
Monte da Virgem e um lanche no Parque da 
Cidade do Porto. 

FORNELOS RECEBE CONVÍVIO DE COROS 
PASSEIO ANUAL TEVE COMO DESTINO VIANA DO CASTELO

No primeiro domingo de julho, Fornelos vai receber 
um convívio de coros, organizado pelo Grupo Coral de 
Fornelos.

O evento realiza-se há cerca de quatro anos, juntando 
os coros de Fornelos, Medelo, Golães e Vila Cova, que 
partilham o mesmo ensaiador. 

Este é um momento de confraternização, que prevê 
uma eucaristia, pelas 11h00, na Igreja Paroquial de 
Fornelos, seguida de um pequenique, no Parque de 
Lazer de Golães. 

“É um momento divertido, em que cantamos, 
dançamos e convivemos”, conta Dino Freitas. 

No dia 25 de junho, o Grupo Coral de Fornelos realizou 
o passeio anual, que teve como destino Viana do 
Castelo. O Mosteiro de Sta. Luzia foi um dos locais 
visitados, num dia em que reinou a alegria entre todos.

construção civil 
Teixeira

Construção e resatauração de edifícios

Serviços

Morada: Rua das Pereirinhas, nº 36 Fornelos
4820 - 423 Fafe 

- Acabamentos rústicos, clássicos e modernos de elevada qualidade 
- Pinturas interiores e exteriores
- Revestimentos Térmicos exterior

Telm: 966 538 052 

Email: sergioteixeira27@gmail.com

Reparações eléctricas
Alarmes

Rádios
Instalações de som personalizado

Auto diagnóstico
Carregamento de ar condicionado

Kit mãos livres
Limpeza de Injectores

MANOS COELHO BARROS - REPARAÇÕES AUTO . LDA 
Lugar de Cavadas - Quinchães, Prédio- 368 4820 Fafe |  Tel. 253 597 644 - tlm - 965 634 313 

manoscoelhobarros@hotmail.com

O convívio e a boa disposição foram uma constante, nesta 
que foi para muitos a oportunidade de visitar pela primeira 
vez o Algarve. Quarteira, Faro, Albufeira, Vilamoura, 
Carvoeiro e Silves foram alguns dos principais pontos 
turísticos destes quatro dias de passeio e descanso
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MOBILIÁRIO∙ E DECORAÇÃO ∙ COZINHAS POR MEDIDA

 geral@quintadominhoto.com

965 242 514 

961 858 189 

www.quintadominhoto.com

www.quintadominhoto.com 

 Rua de Paçô nº 107  |
4820-421 Fornelos - FAFE

geral@quintadominhoto.com
965 242 514 |961 858 189 

PÃO DE LÓ E DOCES DE GEMA 
DE FORNELOS SÃO 
EX-LÍBRIS GASTRONÓMICO

O pão-de-ló e os doces de gema de Fornelos são uma 
das especialidades gastronómicas do nosso concelho, 
apreciados por gentes de todo o país e até do estrangeiro. 

Reivindicados como os mais apetitosos doces, percorrem 
as principais romarias minhotas, feiras e outros certames, 
fazendo as delícias de muitos apreciadores. 

Ovos, farinha e açúcar são os três ingredientes que, juntos, 
nas quantidades certas e com o devido tratamento, se 
transformam nesta iguaria.

Quem os faz garante que são o fabrico artesanal e a 
qualidade dos ingredientes o segredo para tão afamado 
produto. 

“Ser cozido a lenha, na forma de barro, dá um sabor 
especial ao pão-de-ló”, garante Paulo Oliveira, da Doçaria 
e Confeitaria Maria Céu Freitas, depois de salientar a 
importância de ovos de boa qualidade para um pão-de-ló 
“amarelo e húmido”. 

Também César Freitas, da Doçaria de Fornelos, destaca a 
forma de barro, o forno de alvernaria, a boa matéria prima 

e o “acertar nas quantidades”. “Conforme se industrializa 
vai perdendo sabor. Tentamos manter tanto quanto 
possível tudo que vem da altura dos meus avós”, conta. 

Entrados na cozinha, vemos o separar das gemas e das 
claras dos ovos, que seguem para uma batedora com 
o açúcar. Segue-se o juntar da farinha, dando origem à 
massa que é, ora colocada em formas de barro para o 
pão-de-ló, ora dividida em pequenas porções repartidas 
num tabuleiro, para os doces de gema. 

Passada uma hora no forno, sai o pão-de-ló dourado 
e apetitoso. Já para os doces de gema, cinco minutos 
bastam, seguindo-se ainda a colocação de um preparado 
de açúcar que, com a delicadeza dos dedos da doceira, 
confere o seu aspeto tão característico. 

As duas casas em Fornelos, que juntam, ao pão-de-ló e 
aos doces de gema, as cavacas e os biscoitos regionais, 
mostram-se orgulhosas do reconhecimento destes 
que são símbolos da gastronomia local, e asseguram 
que a tradição é para continuar, para deleite de muitos 
apreciadores. 
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RESTAURANTE FORTE 
E CAFÉ RESTAURANTE STOP 
ASSEGURAM BOA 
GASTRONOMIA EM FORNELOS

O espírito das festas populares tomou conta do 
Edifício das Associações de Fornelos, em mais 
uma festa de S. João.

A festa começou a partir das 19h00 e prolongou-
se pela noite dentro, com música popular e o 
tradicional desfile das marchas populares. 

Como bom arraial minhoto, não faltaram a 
sardinha assada, o churrasco, o caldo verde e a 
broa de milho, regados a vinho verde. 

A iniciativa, como é já tradição, foi organizada 
pelo Movimento Amigos de Fornelos, e contou 
com o apoio da junta de freguesia e do clube de 
fotografia Obtur8. 

A tarde foi dedicada aos mais novos, com a 
celebração do 'Dia da Criança', uma festa de 
final de ano com insufláveis e muita animação 
para a pequenada. 

O Restaurante Forte e o Café Restaurante 
Stop, ambos localizados na Avenida de Santa 
Comba, em Fornelos, garantem a boa confeção 
gastronómica na freguesia. 

O Café Restaurante Stop apresenta dez pratos 
diários, dos quais se destacam o frango de 
churrasco, a espetada na brasa, o feijão com 
tripa e o feijão à transmontana, entre outros. Ao 
domingo, o prato forte é a tradicional vitela assada 
no forno, mas também o bacalhau recheado. 

O Restaurante Forte, que começou a servir 
apenas ao fim-de-semana o bolo tradicional 
com sardinhas, vai completar agora um 
ano a servir diárias. A estas juntam-se três 
pratos principais: o bacalhau à chefe, o 
churrasco e a vitela assada à moda de Fafe, 
a forno de lenha. 

Ambos os restaurantes apresentam duas 
salas e fazem, a pedido, serviços especiais.

FORNELOS
FESTEJOU S. JOÃO
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T.: 253 595 208 - 918 136 566 . RUA DAS VINHAS,61 - 4820 -432 FORNELOS . FAFE 

 geral@fornelinhos.pt 

telf : 253 596 108 | rcautomóveis.pt@gmail.com

Ricardo Costa 
| 966 380 318

No dia 31 de maio, o presidente da Câmara Municipal de 
Fafe, Raul Cunha, esteve de visita a Fornelos, onde teve 
oportunidade de contactar com as várias associações da 
freguesia, conhecendo as suas atividades e planos. 

Este encontro inseriu-se no ciclo de visitas que o autarca 
está a fazer às várias freguesias do concelho, para ver 
no terreno as obras até aqui executadas e sinalizar 
intervenções futuras com base nas necessidades da 
população. 

Por proposta da Junta de Freguesia de Fornelos, esta 
visita foi diferente das demais, com a deslocação do 
presidente da Câmara à sede das várias associações. 

A visita começou pelo Centro de Convívio, onde Raul 
Cunha assistiu a uma aula de ginástica, conversou com 
as pessoas e ouviu, por parte da junta de freguesia, as 
obras que irão em breve começar a ser aí executadas. 

Seguiu-se a visita ao Edifício das Associações, a começar 
pela associação de petanca Sereno Remate, que 
ofereceu um lanche ao presidente e à comitiva que o 
acompanhava. 

ASSOCIAÇÕES 
DE FORNELOS 
RECEBERAM 
VISITA DO 
PRESIDENTE 
DA CÂMARA

Tiago Miró apresentou o recém formado Clube de 
Fotografia Obtur8, também ali sediado, dando conta 
que este é um clube virado para Fafe, e não só para a 
freguesia que o acolhe.

Ainda na Sede das Associações, o Movimento Amigos 
de Fornelos, em conjunto com os Gomos de Tangerina, 
apresentou o festival Terra Mãe que regressa em julho 
com a segunda edição. 
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A Câmara Municipal de Fafe celebrou um contrato 
de comodato, por 25 anos, com a Junta de Freguesia 
de Fornelos, para que esta possa utilizar o terreno 
localizado em frente à sede.

O contrato foi assinado aquando da visita de Raul 
Cunha à freguesia e permite assim que avance o 
projeto de construção do Parque de Lazer de Fornelos. 

“É para arrancar o mais rapidamente possível”, afirma 
o presidente da junta de freguesia, David Fernandes, 
esclarecendo que este era o passo que faltava para a 
obra começar. 

O Parque de Lazer pretende ser um espaço verde, 
arborizado, para usufruto da população da freguesia, 
com mesas, cadeiras, um parque infantil — até 
agora inexistente em Fornelos —, algumas máquinas 
geriátricas e um anexo com casas de banho. Está 
ainda previsto um canto dedicado a jogos populares e 
um pequeno lago para dar frescura ao espaço.  

Numa segunda fase será construído um espaço de bar 
e churrasqueira de apoio ao parque. 

ASSINATURA DE 
CONTRATO DE COMODATO 
FAZ AVANÇAR CONSTRUÇÃO 
DE PARQUE DE LAZER 

Na sede da junta de freguesia, o presidente David 
Fernandes transmitiu as ideias que tem em marcha e as 
que gostaria de implementar num próximo mandato .

A tarde terminou com a visita aos movimentos ligados à 
paróquia — Escuteiros, Coral de Fornelos e Coral Juvenil 
de Fornelos —, tendo Raul Cunha reunido ainda com a 
Comissão Fabriqueira, dirigida pelo pároco da freguesia, 
conhecendo assim o projeto para a futura Capela 
Mortuária de Fornelos e salas de catequese.
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Fotografias de : Jesus Martinho 

As valas de escoamento de águas da Rua 
do Assento e da Rua da Escola estão a ser 
requalificadas. A obra começou no final do mês 
de maio e tem como objetivo corrigir o estado de 
deterioração das valetas e facilitar a drenagem e 
escoamento de águas. 

“Estamos a meter calçada portuguesa, para ficar 
a rua mais limpa, e a encanar as águas pluviais 
com tubos e caixas”, explica o presidente da Junta 
de Freguesia de Fornelos, avançando que a obra 
não é muito dispendiosa mas permite dar melhor 
aspeto à rua e melhorar a circulação dos que por 
ali passam.

Na Rua da Escola foi ainda requalificado um 
pequeno parque de estacionamento, na sequência 
da passagem da rede de águas pluviais, e 
embelezado pela plantação de duas árvores.

Para a junta de freguesia, estas intervenções 
somam-se de maior importância, tendo em conta 
que estas são, as ruas por onde passam as 
cerimónias religiosas, como funerais e procissões

A Rua de Monte D’Além foi alargada, de forma a evitar 
acidentes, numa zona crítica marcada por uma curva 
estreita. 

“Era uma zona apertada por dois motivos: primeiro, 
tinha um talude em terra, e segundo, as valetas 
eram muito fundas, o que estreitava muito a via”, 
explica o presidente da junta de freguesia, frisando 
a importância da intervenção enquanto forma de 
prevenção de acidentes. 

A obra, que incluiu o corte de parte do talude, a 
drenagem e escoamento de águas pluviais e cobertura 
em calçada portuguesa e cimento, terminou no início 
do mês de junho. 

RUA DE MONTE 
D’ALÉM 
ALARGADA PARA 
PREVENIR 
ACIDENTES

VALETAS DA RUA DO ASSENTO E DA 
RUA DA ESCOLA REQUALIFICADAS  
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COLOCAÇÃO DE PINOS REGULA 
ENTRADA NA VARIANTE N206

Um novo passeio foi construído na Estrada Nacional, 
junto à Rua de Cimo de Vila, fazendo a ligação entre 
dois passeios já existentes. 

Este foi mais um passo na concretização do objetivo 
da junta de freguesia de ligar toda a freguesia com um 
só passeio, assegurando a segurança dos peões. 

Este passeio, já concluído, foi assumido como 
prioritário, uma vez que se tratava de uma zona de 
acidentes, que frequentemente levavam à danificação 
de um muro.

A obra implicou a construção de muros de suporte, o 
alargamento da via, até aqui uma curva apertada, e a 
construção do passeio. O muro recuou cerca de um 

A entrada na variante N206, a partir de Fornelos em 
direção à Zona Industrial do Socorro, foi regulada com 
a colocação de pinos, que facilitam a entrada dos 
condutores neste acesso.

A intervenção foi sugerida pela Junta de Freguesia 
de Fornelos à Estradas de Portugal, uma vez que a 
forma como a entrada na variante estava concebida 
era propícia à ocorrência de acidentes, que chegaram 
mesmo a acontecer antes desta alteração. 

A colocação dos pinos, a zona de entrada com apenas 
uma faixa de rodagem e a criação de uma via de 
aceleração na outra faixa, bem como as novas marcas 
rodoviárias, tornaram a condução neste acesso mais 
segura.

metro e meio, dando mais espaço para a circulação 
de carros e pessoas.

“Aos bocadinhos estamos a conseguir ligar toda a 
freguesia com passeios. A segurança das pessoas 
é a prioridade”, afirma o presidente da junta de 
freguesia. 

O próximo passeio a ser criado, um troço de cerca 
de 100 metros, completará a ligação do stand de 
automóveis até ao início da rua de Vale Escuro. 

NOVO PASSEIO NA 
ESTRADA NACIONAL 
REFORÇA SEGURANÇA 
DOS PEÕES
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A segunda fase das obras de saneamento junto à Rua 
de Vale de Escuro e Rua do Monte já arrancou. 

A obra abrange a ligação de saneamento a nove casas 
e pretende dar por concluída a última intervenção de 
saneamento realizada na freguesia. 

Desde a construção do loteamento do Monte que um 
problema de águas pluviais persistia há vários anos na 
Rua de Vale de Escuro, com as águas a concentrarem-
se naquele espaço. 

“Quando chovia formava-se um ribeiro de água, que 
chegou a demolir muros e muitas vezes atravessava 
a própria Estrada Nacional. Então optamos por 
encanar as águas pluviais até à Estrada Nacional, 
onde já existia rede”, explica o presidente da junta de 
freguesia.

A tubagem instalada, numa distância de cerca de 200 
metros, permite agora fazer a normal drenagem e 
escoamento de água. 

ARRANCOU SEGUNDA FASE DAS OBRAS DE 
SANEAMENTO EM VALE DE ESCURO E MONTE

A escadaria da Rua do Ribeiro, em Monte D’Além, 
que faz a ligação para a Estrada Nacional, 
sofreu recentemente uma intervenção para 
resolver o problema de águas pluviais que ali se 
concentravam, impossibilitando a sua utilização 
em tempo de chuva.

Segundo o presidente da junta de freguesia, 
David Fernandes, a escadaria tornava-se uma 
“cascata de água” quando chovia, situação que 
foi resolvida com a colocação de uma grelha no 
início das escadas para recolher a água e uma 
ligação ao longo da escadaria, encaminhando as 
águas para um ribeiro.

A escadaria já pode então ser utilizada, 
encurtando caminho para os que ali transitam

ESCADARIA
DE MONTE 
D’ALÉM VOLTA 
A ESTAR 
TRANSITÁVEL

LIGAÇÃO RESOLVE 
PROBLEMA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NA RUA DE 
VALE DE  ESCURO

FORNELOS VAI 
RECEBER GRANDE 
INVESTIMENTO 
EM SANEAMENTO

O presidente da Junta de Freguesia 
de Fornelos estima que mais de 50% 
da freguesia venha a estar, num 
futuro próximo, coberta por rede de 
saneamento. 

“Vai ser feito um investimento bastante 
grande de saneamento em Fornelos. 
Há um projeto feito, que em breve será 
tornado público. A Câmara Municipal 
informou que a obra deverá arrancar 
entre o fim deste ano e início do próximo”, 
anuncia David Fernandes. 
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A antiga Poça do Feijoal transformou-se num 
espaço público de lazer, com a recente colocação 
de mesas, bancos e caixotes do lixo de madeira, 
a par de duas árvores, que se esperam no futuro 
frondosas para criar refrescantes sombras. 

Esta é a segunda fase do arranjo urbanístico, que 
vai incluir ainda a colocação de uma grade de 
madeira que delimite este espaço do passeio. 

O arranjo, que tem como objetivo tornar o espaço 
aprazível, convidando as pessoas a ali pararem, 

ANTIGA POÇA 
DO FEIJOAL 
TORNA-SE 
ESPAÇO PÚBLICO 
DE LAZER

descansarem e conviverem, vai contemplar ainda 
a colocação de iluminação pública. O pedido já 
foi feito pela junta de freguesia à EDP, que fará a 
ligação de quatro candeeiros. 

Recorde-se que o espaço da Poça do Feijoal, 
uma antiga poça de rega, era considerado um 
ponto negro da freguesia, com silvas, águas e 
maus cheiros, questão que foi resolvida pela 
junta de freguesia numa primeira fase do arranjo 
urbanístico, no último ano. 

TANQUE DE 
FONTELAS  

REQUALIFICADO

O Tanque de Fontelas, um dos tanques públicos mais 
utilizados da freguesia de Fornelos, foi recentemente 
requalificado. 

“Já se tornava impossível as pessoas usarem o tanque, 
porque estava a perder água”, conta o presidente da 
junta de freguesia. 

A intervenção, explica David Fernandes, incluiu a 
limpeza do tanque, a vedação das juntas, para não 
voltar a perder água, e a limpeza de todo o recinto 
envolvente, o que tornou o espaço mais airoso. 

Apesar da água não ser controlada, o Tanque de 
Fontelas continua a ser bastante usado pela população 
da freguesia. 
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A pedido da junta de freguesia, um novo Posto de 
Transformação (PT) foi instalado pela EDP, para 
reforçar o fornecimento de luz na zona de Monte. 

O presidente da Junta, David Fernandes, explica que 
esta é uma zona em que têm sido construídas muitas 
habitações, e que, por isso, a luz se tornava fraca 
nesta área de fim de linha. 

“Conciliamos esta obra da EDP com a intervenção na 
nova Travessa de Fonte Fria. Aquela zona toda está 
agora servir com boa rede elétrica para os moradores”, 
garante o presidente.  

GARANTIDA 
SEGURANÇA 
NA PASSAGEM 
PEDONAL 
DA RUA DO 
CARVALHAL

NOVO POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO 

REFORÇA 
FORNECIMENTO 

DE LUZ NA ZONA 
DE MONTE

A Travessa de Fonte Fria vai dar um acesso digno a 
uma habitação até aqui isolada da restante freguesia. 

A acessibilidade a essa casa, em terra batida, era 
muito complicada e tornava-se quase intransitável 
quando chovia. 

O facto da via ser estreita também era fator de 
preocupação, uma vez que numa situação de 
emergência um carro de bombeiros não conseguia 
chegar ao local. 

O novo acesso, denominado Travessa de Fonte Fria, 
que faz corte com a Rua do Monte e ligação à Rua de 
Fonte Fria, já foi alargado e será em breve alcatroado 
até à porta da habitação em causa.

A construção de um muro de suporte garantiu a 
segurança na passagem pedonal da Rua do Carvalhal, 
que dá acesso a um dos mercados da freguesia.

“Era uma zona estreita, com um talude que estava 
sempre a demolir-se, o que fazia com que a passagem 
já só tivesse cerca de um metro e fosse um bocado 
perigosa”, explica o presidente da junta de freguesia, 
salientando que esta era uma obra necessária.

A passagem foi alargada para cerca de um metro 
e meio e dá agora mais segurança aos que por ali 
circulam.

TRAVESSA DE 
FONTE FRIA DÁ 
ACESSO DIGNO A 
HABITAÇÃO
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A pedido da Junta de Freguesia de Fornelos, a Câmara 
Municipal de Fafe vai colocar uma escadaria atrás do 
Museu Hidroelétrico de Santa Rita, em Fornelos, que 
dará acesso ao Rio Vizela. 

Segundo o presidente da junta de freguesia, atualmente 
o acesso ao rio é perigoso, mas a nova escadaria 
com corrimão vai permitir que pescadores e pessoas 
que queiram andar junto ao rio o possam fazer com 
facilidade e segurança.

orçamentos 

grátis 

Avenida  das forças Armadas n31 4820-253 Fafe |  TLF :253 774 139 

design impressão :
cartões de visita

flyers
livros de faturas
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cartazes
brindes publicitários

PROJETO DO 
POLO TURÍSTICO 

GANHA FORÇA 
COM PROTOCOLO 

PARA A 
DESPOLUIÇÃO 

DO RIO VIZELA O projeto do Polo Turístico do Rio Vizela, ambicionado e 
projetado pela Junta de Freguesia de Fornelos, está a 
ganhar força com a recente assinatura do protocolo para 
a despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Vizela, que uniu, 
para além de Vizela, os Municípios de Fafe, Felgueiras, 
Guimarães e Santo Tirso. 

Este protocolo visa não só promover uma estratégia de 
atuação conjunta para a fiscalização da poluição, mas 
também a recuperação das zonas envolventes do rio, 
recorrendo para isso a fundos comunitários. 

No que compete a Fornelos, a junta de freguesia pretende 
fazer a limpeza do rio (leito e margens), criar um percurso 
pedonal junto às margens do rio e repovoá-lo, com as 
habituais espécies de peixes. 

ESCADARIA NO MUSEU 
HIDROELÉTRICO DE SANTA RITA 
VAI DAR ACESSO AO RIO

“Queremos criar uma associação de pesca ou pedir à 
associação de pescas de Fafe para que zele pelo rio, 
organizando atividades, como a pesca desportiva, que 
dinamizem o rio e atraiam visitantes a Fornelos”, explica o 
presidente David Fernandes. 

A junta de freguesia tem um terreno sinalizado na Rua das 
Casas Novas que poderá permitir criar aí um parque de 
merendas.

“A nossa zona do rio, com o Museu Hidroelétrico de Santa 
Rita e a ponte medieval, é especialmente bonita, merece 
cuidado e acredito que em breve se fará o projeto. Está tudo 
bem encaminhado”, assinala.

Foto: CMF Foto: CMF

Foto: CMF Foto: CMF



P018 

Após 13 épocas ao serviço da Associação Desportiva de 
Fafe, Xavi decidiu fazer uma pausa neste capítulo do futebol, 
planeando ainda assim, no futuro, voltar a contribuir para o 
sucesso do clube. 

“Não quero dizer para já quando será, se num futuro próximo 
ou mais distante, no entanto fica essa ideia de no futuro 
ainda vir a ajudar”, revela o capitão da Mágica. 

Nuno Henrique Nogueira prepara-se para assumir a 3ª época 
como jogador do Boavista, clube que milita na 1ª divisão do 
futebol português. 

O atleta confessa que o seu percurso tem sido marcado por 
“altos e baixos, com muitos contratempos”, mas que têm sido 
enfrentados “com muito sofrimento e também com muitas 
vitórias, alegrias e conquistas”. 

O início da última época foi muito positivo, tendo em 12 
jornadas da liga participado em todos os jogos e marcado dois 
golos. “Um deles é para recordar para a vida, foi no Estádio do 
Dragão, ao Casillas”, conta, revelando também que foi colocado 
no melhor 11 português a atuar na liga até à 12ª jornada.

DESPORTO: GERAÇÃO DE OURO
FORNELOS SEMPRE FOI TERRA DE GRANDES ATLETAS. APRESENTAMOS QUATRO NOTÁVEIS 
FORNELENSES QUE SE TÊM DESTACADO EM DIFERENTES MODALIDADES DESPORTIVAS, 
AFIRMANDO-SE COMO UMA GERAÇÃO DE OURO

Destes 13 anos, Xavi diz ter ficado “um sentimento de 
gratidão”, por tudo aquilo que o clube lhe proporcionou. “Dei 
sempre o máximo de mim para com o clube, no entanto 
creio que tudo aquilo que o clube me retribuiu sobrou em 
demasia”, confessa. 

O jogador iniciou-se no futebol em Fornelos, no então 
denominado Torneio da Câmara. A nível federado começou, 
no escalão infantis, nos Ases de S. Jorge, seguindo-se depois, 
no escalão de iniciados, a Associação Desportiva de Fafe, 
onde fez toda a restante formação. 

Nos primeiros dois anos como sénior representou a 
Associação Cultural e Desportiva da Pica, regressando 
depois ao “clube do coração”, onde envergou durante 13 
anos o emblema da justiça ao peito. 

O defesa diz ter tido um enorme orgulho em ser capitão da 
equipa, assegurando que sempre se sentiu respeitado, por 
“técnicos, todas as direcções e até adversários”. “Conquistei 
esse respeito à minha maneira, nunca quis impôr o respeito. 
Fiz jus àquilo que são as minhas condições e creio que 
consegui”, considera. 

Com esse orgulho redobrado, Xavi garante que a AD Fafe 
será sempre o clube do coração

XAVI FAZ 
PAUSA NO 
FUTEBOL, 
MAS PROMETE 
REGRESSO À AD 
FAFE

NUNO HENRIQUE 
SEGUE PARA A 3ª 
ÉPOCA 
COM AS CORES 
DO BOAVISTA FC

Em dezembro surgiram alguns contratempos, que o fizeram 
acabar a época sem jogar, apesar de já estar disponível. 
“Mesmo assim consegui demonstrar que estava num grande 
momento de forma e que o clube poderia contar comigo”, 
assinala, lembrando a proposta de renovação.

Para a próxima época, o jogador de 30 anos perspetiva “fazer 
uma grande época e depois tentar mais uma vez a sorte no 
estrangeiro”. “Enquanto conseguir jogar vou o fazer, pois é o 
que mais gosto de fazer, mesmo não sendo fácil e uma vida de 
muitos sacrifícios, é um privilégio fazer o que gosto”, partilha. 

Nuno Henrique não esquece a terra que o viu nascer, crescer 
e, diz, aprender os seus melhores valores. “Mantenho sempre 
uma grande ligação às minhas origens, nunca me esquecendo 
das pessoas com quem convivi grande parte da minha infância 
e adolescência. Tenho orgulho em dizer que sou de Fornelos”, 
remata o jogador, que casou a 11 de junho, em Fornelos.

Recorde-se que o atleta iniciou-se em Fornelos, na equipa de 
infantis, com 9 anos, fazendo depois a formação nos Ases de 
S. Jorge, Boavista, Vasco da Gama (Medelo) e AD Fafe. Iniciou 
a carreira futebolística profissional na AD Fafe, passando 
depois por clubes como o Desportivo das Aves, Feirense — 
onde alcançou a 1ª subida de divisão —, Braga, Académica de 
Coimbra, Blackburn — a primeira experiência no estrangeiro —, 
Arouca, Jagiellonia (Polónia), Penafiel, Feirense e Boavista.

Foto: CMFFoto: www.zerozero.pt
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3.º TRAIL 
SOLIDÁRIO 
REGISTOU A MELHOR 
ADESÃO DE SEMPRE

CARLOS VIEIRA CONQUISTOU 
PRIMEIRA VITÓRIA NOS RALIS, 
EM ESPINHO

O atleta fornelense Nuno Fernandes, do Clube de 
Atletismo de Fafe, está a preparar-se para competir 
no Ultra Trail Mont Blanc, considerada a prova 
rainha do trail, disputada a 1 de setembro. Esta é 
uma das provas de trilhos mais exigentes de mundo, 
reunindo atletas dos mais diversos países. 

Ao todo, a mítica prova inclui 170 km pelos Alpes, as 
mais altas montanhas da Europa, atravessando três 
países — França, Itália e Suíça — e registando um 
desnível positivo de 10 km.

Para o fornelense, esta será “o maior desafio da 
vida”, o auge destes últimos cinco anos de corridas. 
“Acredito que vou estar com energia, superar a 

Ao volante do Citroen DS3 R5, Carlos Vieira venceu o 
Rali de Espinho, quarta prova do Nacional de ralis de 
2017, disputada a 21 e 22 de abril.

"Foi a minha primeira vitória nos ralis, depois de 
passar um ano a tempo inteiro na modalidade. Só 
eu sei o que passei até aqui e por isso estou muito 
feliz e finalmente em paz. Obrigado aos que sempre 
acreditaram, mesmo nos momentos mais difíceis”, 
expressou o piloto.

Quatro segundos foi o tempo que o separou de José 
Pedro Fontes. Carlos Vieira, navegado por Jorge 
Carvalho, foi assim o quarto a inscrever o seu nome na 
lista dos vencedores do campeonato nacional, depois 
de Pedro Meireles, em Fafe, José Pedro Fontes, em 
Castelo Branco, e Bruno Magalhães, nos Açores.

A 7 de maio, a freguesia de Fornelos voltou a aliar 
solidariedade com prática desportiva, com a 3ª edição 
do Trail Solidário. 

A iniciativa contou com a participação de cerca de 70 
atletas, num percurso de 10 km, de que sobressaiu a 
beleza da paisagem. Cerca de 40 participantes fizeram 
a vertente de caminhada.

“O evento tem vindo a crescer de ano para ano. Esta foi 
a melhor edição, tanto na adesão como nos alimentos 
recolhidos”, revela o presidente da Junta, David 
Fernandes. 

Recorde-se que a iniciativa pretendeu angariar alimentos 
para famílias carenciadas da freguesia, com a inscrição 
a ser realizada através de bens alimentares. 

O Solar da Luz voltou a ser local de partida e chegada da 
prova, que decorreu numa manhã soalheira, em que a 
boa disposição e o convívio estiveram sempre presentes.

NUNO 
FERNANDES 
PREPARA-SE 
PARA PROVA 
RAINHA NOS 
ALPES

prova e a mim mesmo”, revela o atleta, sublinhando 
que tudo o que tem feito este ano é de preparação 
para esta grande prova. 

Recentemente, Nuno Fernandes foi segundo na 
geral no Ultra Trail Serra da Estrela. A prova serviu 
de teste, pelo desnível do traçado, por começar há 
meia noite, e por ter sido a estreia do atleta com 
bastões. 

“O meu maior receio nos Alpes é a noite e a 
temperatura fria, porque prefiro correr com calor”, 
confessa, estabelecendo como primeiro objetivo 
terminar a prova, e depois talvez ficar entre os 50 
primeiros atletas.

Foto: CMFFoto: fotosdoze.com

Foto: CMFFoto de : Obtur8

Foto: CMFFotos : Frederico Nogueira
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No fim-de-semana de 21 a 23 de julho, Fornelos volta a ser 
palco do eco festival Terra Mãe, organizado pelo Movimento 
Amigos de Santa Comba de Fornelos e Gomos de Tangerina, 
com o apoio da Junta de Freguesia de Fornelos e Município 
de Fafe. 

Nesta segunda edição, a sustentabilidade ambiental volta a 
ser o principal foco do festival, que tem como lema “três dias 
para mudar o mundo, três dias para mudar de vida”. 

À semelhança do ano passado, serão três dias de muita 
animação, convívio e espírito de comunidade, em perfeita 
harmonia com a natureza. 

Aos concertos voltam a juntar-se muitas outras atividades 
e workshops na área do ambiente, agricultura biológica, 
permacultura, construção ecológica, entre outros.

Conversas, trocas de saberes e experiências, yoga, meditação 
e relaxamento, terapias alternativas e um mercadinho 

ECO FESTIVAL TERRA MÃE 
ESTÁ DE REGRESSO 
A 21, 22 E 23 DE JULHO

local, com o que de melhor se produz de modo biológico e 
sustentável, estarão também presentes. 

No primeiro dia, sexta-feira, dia 21, são cinco as bandas a 
espalhar boas energias em palco: Terra Livre, Criatura, Cabra 
Çega, Os Bugalhos e Bob Figurante feat. Selecta Jahbruzzi.

No sábado, fazem a festa os cabeça de cartaz Terrakota e 
Olive Tree Dance, antecedendo-os as atuações dos Progeto 
Aparte, Yawal, Allatantou e Teresa Gabriel. 

O festival, de “ligação à terra e celebração da vida”, termina 
no domingo, dia 23, com Samba Sem Fronteiras, Krioll’Art, 
Grupo de Danças do Mundo do C.A.R. e Elisabete Almeida.

A Junta de Freguesia de Fornelos convida todos os fornelenses 
a juntaram-se ao festival, oferecendo um preço especial na 
aquisição de ingressos para os três dias. Os interessados 
devem dirigir-se à sede da junta de freguesia. 


