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CAROS FORNELENSES,
Vivendo um tempo novo, mas com a mesma vitalidade 
com que desde início abraçamos a nossa freguesia, 
apresentamos neste mês de dezembro um novo 
InFornelos.

Nesta terceira edição, marcada pelo início de um novo 
mandato, colocamos o nosso olhar no futuro, expondo 
algumas das ideias e projetos que pretendemos 
implementar. Assumimos desde já como principal foco 
afirmarmo-nos ainda mais como eco freguesia, que tem 
na sustentabilidade ambiental a sua grande força motriz.

Divulgamos o Cartaz Sociocultural que, com espírito de 
iniciativa, união e partilha de todas as associações e 
grupos da freguesia, delineamos para o ano de 2018. 

Acredito que tudo que sonhamos hoje conseguimos 
concretizar amanhã, se nos mantivermos juntos de mãos 
dadas pela nossa terra. Conto com todos para fazer de 
Fornelos um lugar que orgulhosamente sentimos como 
nossa casa.
Nesta quadra festiva, em nome do executivo da Junta 
de Freguesia desejo a todos um Feliz Natal, pleno de 
paz, amor e harmonia. Que a união, solidariedade e 
fraternidade que caracterizam esta época se prolongue 
durante todo o Novo Ano de 2018.

Um abraço amigo, 
David Fernandes 
[Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos]
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A Junta de Fornelos reuniu todas as associações, 
grupos e movimentos da freguesia, a 14 de novembro, 
para juntos definirem o Cartaz Sociocultural de 2018. 

Para além do executivo da Junta de Freguesia, marcaram 
presença os Escuteiros, o Grupo Coral Juvenil, o Grupo 
Coral Sénior, o Movimento Amigos de Fornelos, a 
Associação Cultural e Recreativa Sereno Remate, a 
Fábrica da Igreja Paroquial, representada pelo padre 
José António Carneiro, o Clube de Fotografia Obtur8 e 
a Time to Do.

A reunião com os grupos da freguesia para preparação 
do cartaz é já uma tradição, mas até aqui realizada de 

forma individual com cada grupo. Este ano, a Junta de 
Freguesia optou por fazer uma reunião conjunta que 
acabou por ser muito mais produtiva. 

“Mostraram-se empenhados, deram as suas ideias 
e conseguimos organizar um cartaz com todos, 
aglomerando algumas iniciativas, o que acaba por lhes 
dar força”, conta o presidente da Junta. 

David Fernandes transmitiu uma mensagem de união, 
que diz já se ter notado entre os grupos em 2017, e 
apelou para que a preservação ambiental esteja 
presente em todas as atividades.

“Somos uma comunidade, isso ficou bem vincado na 
reunião. Se a Junta de Freguesia é o motor da freguesia, 
que a faz andar, os grupos são as rodas. Sem o apoio 
das associações dificilmente conseguimos fazer algo, 
com elas fazemos tudo”, frisou. 

O cartaz poderá sofrer alguns acertos em datas e 
pormenores. 

CARTAZ SOCIOCULTURAL 2018

JUNTA DE 
FREGUESIA E 
ASSOCIAÇÕES 
DE FORNELOS  
DEFINIRAM 
CARTAZ 
SOCIOCULTURAL 
DE 2018



CANTAR DE REIS PELA FREGUESIA
O ano começa envolto em tradição em Fornelos, com o ‘Cantar de 
Reis’ pelas ruas da freguesia, por todos os grupos paroquiais. 
Os cânticos serão entoados em celebração do nascimento de Jesus e 
desejando a todos os fornelenses votos de um santo e feliz Ano Novo. 
A atividade evoca a visita dos Reis Magos Baltazar, Belchior e Gaspar 
a Jesus Cristo recém-nascido e é organizada pela Fábrica da Igreja 
Paroquial de Fornelos, revertendo para as obras em curso. 

LANÇAMENTO DE 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA

O clube de fotografia Obtur8 vai lançar um concurso de fotografia no 
início de janeiro, que deverá decorrer até ao mês de março, altura em 
que será organizada uma exposição com os trabalhos distinguidos. 

CARNAVAL

O Entrudo volta a ser motivo de festa, a 12 de fevereiro. Os Escuteiros 
e o Movimento Amigos de Fornelos juntam-se para um Carnaval 
tradicional com muita folia, no recinto da igreja. 

LIMPAR FORNELOS
A Junta de Freguesia promove mais uma edição do “Limpar Fornelos”, 
a 18 de março. A iniciativa conta com a colaboração de toda a 
população para limpar a freguesia que foi reconhecida como a 7ª 
mais sustentável do país em 2017. 

DIA DA MULHER será assinalado a 8 de março com 
uma iniciativa ainda a definir. 

CAÇA AOS OVOS DA PÁSCOA
O clube de fotografia Obtur8, em colaboração com outros grupos 
da freguesia, organiza a 24 de março uma Caça aos Ovos da 
Páscoa. A iniciativa é direcionada para as crianças e pretende 
proporcionar um momento divertido num espaço verde. 

VIA SACRA
Uma Via Sacra, organizada pela Fábrica de Igreja Paroquial de 
Fornelos em colaboração com associações da freguesia e população 
em geral, vai reviver a paixão e morte de Jesus Cristo, dia 29 de março.
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CARTAZ SOCIOCULTURAL 2018

FOTO: JESUS MARTINHO 
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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

RUA MONSENHOR VIEIRA DE CASTRO Nº 287, 4820-279 FAFE
253 085 869 | 911 542 851  www.lsfarmafafe@gmail.com

SAÚDE E ESTÉTICA INTENSIVA
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CAMINHADA SOLIDÁRIA

A 15 de abril, o Grupo Coral Juvenil de Fornelos volta a promover uma Caminhada 
Solidária, a favor de uma entidade ainda a definir. Recorde-se que em 2017 o 
evento reverteu para a Associação de Defesa dos Direitos dos Animais e Floresta 
(ADDAF), responsável pela gestão do canil de Fafe. 
O clube Obtur8 junta-se à iniciativa na vertente de fotografia de natureza. 

TORNEIO DE PETANCA
O Edifício das Associações recebe, a 7 de abril, um Torneio de Petanca organizado 
pela associação Sereno Remate. Tal como o primeiro torneio promovido pela 
associação, em 2017, será uma tarde de desporto, mas também de convívio e 
companheirismo. 

TORNEIO DE MALHA
Um Torneio de Malha irá apurar, a 21 de abril, o vencedor que irá representar 
Fornelos no torneio de malha concelhio. A iniciativa está a cargo da associação 
Sereno Remate.

FESTA DOS ZÉS
A 1 de maio, a associação Time to Do promove a Festa dos Zés, uma festa exclusiva 
aos “Josés” de primeiro nome da freguesia. 
Esta é uma tradição antiga de Fornelos, recuperada pela associação em 2017, 
após onze anos sem realização.  A tradição dita que o dia comece com uma 
missa solene, seguida de uma visita ao cemitério para honrar os Zés falecidos. 
As comemorações prosseguem com um almoço exclusivo aos ‘Josés’, que depois 
segue em festa a todos que se queiram juntar.

FESTIVAL MULTICULTURAL
No fim-de-semana de 2 e 3 de junho, o clube Obtur8 organiza um Festival, com 
workshops de fotografia, animação musical, aulas de música e aulas de ginásio, 
entre outras atividades. A iniciativa pretende envolver pessoas de todas as idades, 
incluindo a 2 de junho uma festa que assinalará o Dia da Criança. 



TRAIL SOLIDÁRIO
A 3 de junho, Fornelos volta a aliar solidariedade com prática desportiva na 4ª 
edição do Trail Solidário. A iniciativa pretende angariar alimentos para famílias 
carenciadas da freguesia, sendo organizada pelo Movimento Amigos de Fornelos 
e Junta de Freguesia.

S. JOÃO
O espírito das festas populares toma conta da freguesia em mais uma festa de 
S. João a 16 de junho. Organizado pelo Movimento Amigos de Fornelos, o arraial 
minhoto promete o tradicional desfile das marchas populares, acompanhado 
pela sardinha assada, caldo verde e broa de milho, regados a vinho verde.

PASSEIO DO GRUPO CORAL JUVENIL
O Grupo Coral Juvenil de Fornelos promove, a 1 de julho, um passeio aberto a toda 
a população. Em 2017, o destino foi a cidade do Porto, com travessia do Douro 
num barco rebelo e visita às caves do vinho Calém, entre outros pontos turísticos 
portuenses.

ECO FESTIVAL TERRA MÃE
O Terra Mãe regressa a Fornelos a 20, 21 e 22 de julho. 
“Três dias para mudar o mundo, três dias para mudar de vida” volta a ser o 
lema do eco festival, que traz música e muitas atividades de promoção da 
sustentabilidade ambiental dirigidas a toda família, em ambiente de perfeito 
equilíbrio com a natureza. 
O evento é organizado pelo Movimento Amigos de Fornelos e Gomos de Tangerina, 
com o apoio da Junta de Freguesia e Município de Fafe.

EVENTO DEDICADO ÀS PESSOAS E 
MEMÓRIAS DA FREGUESIA 

Um novo evento vai acontecer em Fornelos, a 4 e 5 de agosto, tendo como objetivo 
prestar um tributo às pessoas da freguesia, numa viagem entre o presente e as 
memórias do passado.
A iniciativa vai envolver vários momentos, como a inauguração de uma exposição 
de fotografia permanente de todos os presidentes da Junta de Fornelos e a 
apresentação de uma peça de teatro que virá a ser preparada em oficinas tendo 
por base histórias da terra.
O evento englobará ainda uma exposição de fotografia com retratos de pessoas 
carismáticas da freguesia e a divulgação, em jeito de homenagem, de uma 

coleção de livros de um escritor fornelense sobre pessoas de Fornelos.

FESTA DE SANTA COMBA 

Cumprindo a tradição, o segundo fim-de-semana de agosto volta a ser de 
festa em honra da padroeira Santa Comba. Às celebrações religiosas, das 
quais se destaca a grandiosa procissão, juntam-se a habitual animação 
musical acompanhada de comes e bebes ao longo de três dias, 10, 11 e 
12 de agosto.

TORNEIO DE PETANCA
A associação Sereno Remate organiza mais um Torneio de Petanca, a 15 
de agosto. 
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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
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CAMINHADA DO MOVIMENTO AMIGOS DE 
FORNELOS

O Movimento Amigos de Fornelos está a planear realizar uma caminhada durante 
o mês de setembro, com data ainda a definir. 

PASSEIO DA JUNTA DE FREGUESIA
A Junta de Freguesia vai organizar o seu tradicional passeio anual, no fim-de-
semana de 23 de setembro. A iniciativa é aberta a todos os fornelenses. 

HALLLOWEEN
O Grupo Coral Juvenil de Fornelos vai voltar a celebrar o Halloween, a 31 de 
outubro. Recorde-se que, em 2017, a atividade envolveu um concurso de máscaras 
e um concurso de abóboras, com animação, serviço de bar e dj’s, num ambiente 
decorado a preceito para a noite mais assustadora do ano.

S. MARTINHO
No dia 11 de novembro, Fornelos vai celebrar o S. Martinho com um magusto 
em que não faltarão as tradicionais castanhas e a boa disposição. A atividade 
pretende envolver os grupos da freguesia e população em geral. 

ALMOÇO SOLIDÁRIO DE NATAL
A agenda de atividades de 2018 em Fornelos termina com a celebração da quadra 
natalícia, num Almoço Solidário organizado pela Junta de Freguesia, a 23 de 
dezembro.

*Datas sujeitas a confirmação.
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POSTO DE CTT 
DA JUNTA DE 
FREGUESIA TEM 
NOVOS SERVIÇOS 

O posto de CTT da Junta de Freguesia de 
Fornelos está a funcionar com novos serviços 
desde outubro, permitindo à população realizar 
em ambiente de proximidade todos os serviços 
disponíveis num posto de CTT comum.

Entre as novas valências, destaque para a 
possibilidade de levantamento de reformas, 
subsídios e pensões, bem como o recebimento e 
envio de dinheiro em vales postais.

As cartas registadas não entregues pelo carteiro 

A Junta de Freguesia de Fornelos vai ter um Espaço do Cidadão, 
um ponto de atendimento ao público que permitirá o acesso a 
inúmeros serviços de diferentes entidades num único balcão. 

Dos cerca de 200 serviços, destacam-se os relacionados com 
a Segurança Social, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
(IMT), a Caixa Geral de Aposentações, a Autoridade para as 
Condições do Trabalho (ACT) e o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF).

Renovação da carta de condução, alteração da morada do 
Cartão do Cidadão, serviços e-fatura, solicitação de caderneta 
predial, requerimento de pensão de sobrevivência, pedido de 
reembolso de despesas de funeral, de subsídios de morte, 
assistência de terceira pessoa ou subsídio mensal vitalício são 
alguns exemplos.

O atendimento assistido estende-se ao acesso à ADSE Direta, 
solicitação ou renovação do Cartão Europeu de Seguro de 
Doença, pedido da 2.ª via de cartão de beneficiário e emissão 
de declarações para IRS, bem como serviços básicos de 
alteração de dados pessoais e entrega de documentos de 
despesa.

O presidente da Junta de Freguesia salienta a mais valia 
desta lógica de descentralização de serviços que permitirá 
à população de Fornelos resolver os seus problemas num 
ambiente de proximidade, sem necessidade de se deslocar a 
outros postos de atendimento. 

Duas funcionárias da Junta de Freguesia receberam formação 
para prestação destes serviços, estando em fase de aquisição 
o equipamento que permitirá o início do atendimento. 

HORÁRIO 

SEGUNDA A SEXTA: 9h00 – 12h00 | 14h00 – 17h30
ENCERRA AO SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS

passam a ser levantadas neste posto, onde 
pode também enviar correio registado e outra 
correspondência. 

No local, pode ser efetuado o pagamento de 
faturas — como a água, luz, telefone e gás, o 
pagamento de impostos — como o IRS e o IMI, 
o pagamento de portagens e o carregamento de 
telemóveis. 

O posto de CTT tem ainda venda de selos, 
envelopes, embalagens e livros. 

ESPAÇO DO CIDADÃO 
VAI DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO 
ASSISTIDO AOS FORNELENSES
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CONSTRUÇÃO 
DE CAPELA 
MORTUÁRIA 
E SALAS DE 
CATEQUESE 
DECORRE A 
BOM RITMO

A obra de construção da capela mortuária de Fornelos 
e das salas de catequese está a decorrer a bom ritmo, 
estando já em fase de acabamentos com a aplicação de 
tijoleiras, portas e vidros. 

O projeto, considerado muito importante para o 
desenvolvimento da atividade pastoral em Fornelos, 
surgiu no ano passado com o padre Marc e ganhou 
impulso com o apoio da Câmara Municipal e da Junta da 
Freguesia. 

A expectativa é que a inauguração seja feita em fevereiro 
de 2018. O espaço vai permitir às pessoas velarem o 

corpo dos seus entes queridos de forma mais digna 
e com conforto, já que até aqui não existia um local 
para esse efeito e a igreja não oferecia o acolhimento 
necessário.

“É uma obra muito importante que se andou a adiar 
anos e anos, porque se pensava sempre numa coisa 
megalómana. Acabou por se fazer uma construção 
moderna, simples, num espaço que já existia (a antiga 
garagem do pároco) e vai ficar muito bonito”, considerou 
o presidente da junta de freguesia.

A capela pertence à paróquia, mas estará aberta a 

pessoas de todas as religiões, não apenas cristãos.

As salas de catequese estão a ser construídas por 
detrás da residência do pároco, ao lado da nova capela, 
e vão estar voltadas para um jardim que pretende ser um 
espaço para atividades lúdicas ao ar livre e momentos 
de convívio paroquial. 

A Junta de Freguesia pretende transformar o terreno 
situado atrás da igreja num parque de estacionamento, 
de forma a aumentar a segurança das crianças e adultos 
que venham a usufruir do novo espaço, libertando-o de 
circulação e parqueamento automóvel.  
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orçamentos 

grátis 

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

DESIGN IMPRESSÃO:
Cartões de Visita

Flyers
Livros de Faturas

Jornais
Revistas
Cartazes

Brindes Publicitários

As obras de requalificação do exterior do Centro de 
Convívio de Fornelos, edifício da antiga pré-escola da 
freguesia, já estão prontas. 

A intervenção incluiu a colocação de um novo telhado e a 
pintura do exterior do edifício. 

A segunda fase da obra vai avançar em breve, abrangendo 
a recuperação de toda a zona interior. Para além da 
pintura das paredes, vai ser criada uma casa de banho, 
colocados tetos falsos, aquecimento e algum mobiliário.

A junta de freguesia pretende ainda fazer um 
melhoramento do jardim que rodeia o edifício. 

Recorde-se que o Centro de Convívio é um espaço aberto 
a toda a população que está a ser dinamizado por uma 
equipa de técnicos da Cruz Vermelha, no âmbito do 
protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Fafe. 

Atualmente, cerca de 25 pessoas, entre idosos, 
desempregados e outros interessados, frequentam as 
atividades, que vão desde a ginástica, à informática 
e à música, com o objetivo de incentivar as pessoas a 
saírem de casa e a conviverem, numa promoção do 
envelhecimento ativo.

Com as obras totalmente concluídas, a Junta de 
Freguesia pretende juntar naquele espaço idosos, jovens 
e crianças. A par com as sessões dinamizadas pela Cruz 
Vermelha, o edifício terá uma sala que será Sede da 
Juventude e outra um Centro de Estudo, onde um técnico 
apoiará as crianças no estudo ao final do dia. 

A Junta de Freguesia pretende equipar o espaço não só 
com mobiliário, mas também com computadores que 
poderão ser usados por todos. 

ARRANCA 2ª FASE DE 
REQUALIFICAÇÃO DO 
CENTRO DE CONVÍVIO

DEPOIS DAS OBRAS NO EXTERIOR
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∙ Cimo de vila, 123 FORNELOS | 4820-412 FAFE ∙
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MOBILIÁRIO∙ E DECORAÇÃO ∙ COZINHAS POR MEDIDA

Está a ser projetado, no terreno em frente à Junta de 
Freguesia de Fornelos, um Parque de Lazer pensado 
para as famílias, em especial para os mais novos. 

O projeto já vem do anterior mandato, mas só foi possível 
iniciar após a assinatura de um contrato de comodato 
com a Câmara Municipal de Fafe, que cedeu o espaço. 

O Parque de Lazer pretende ser um espaço verde, 
arborizado, para usufruto da população da freguesia, 
com mesas, cadeiras, um parque infantil e equipamento 
geriátrico para a prática de exercício físico. Está ainda 
prevista uma zona dedicada a jogos e um pequeno lago 
para dar frescura ao espaço. 

O presidente da Junta de Freguesia salienta que estão 
a pensar especialmente nas crianças, que não têm até 
então nenhum parque infantil em Fornelos onde possam 

PARQUE 
DE LAZER 
PROJETADO A 
PENSAR NAS 
FAMÍLIAS    

brincar, podendo-o vir a fazer no futuro neste novo 
espaço, em segurança.

Numa segunda fase de desenvolvimento do Parque 
de Lazer será construído um espaço de bar, uma 
arrecadação, casas de banho e churrasqueiras para 
usufruto de toda a população.

“Será um espaço de convívio para as famílias, de 
brincadeira para as crianças, ideal para quem quiser ler 
um livro ou fazer um piquenique”, antevê o presidente.

David Fernandes sublinha que este é um espaço que 
faz falta em Fornelos e que estará ao dispor de todas 
as pessoas, passando a ser local privilegiado para as 
principais festas da freguesia.

A previsão é que o Parque de Lazer possa estar pronto na 
primavera de 2018.

 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 

“SERÁ UM ESPAÇO DE CONVÍVIO PARA 
AS FAMÍLIAS, DE BRINCADEIRA PARA 
AS CRIANÇAS, IDEAL PARA QUEM 
QUISER LER UM LIVRO OU FAZER UM 
PIQUENIQUE” 
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Fotografias de : Jesus Martinho 

“A 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL É A NOSSA 
GRANDE BANDEIRA, 
QUE QUEREMOS ELEVAR 
NO PRÓXIMO MANDATO.”

Venceu as eleições autárquicas de 1 de outubro com 77% 
dos votos, numa votação em que só tinha um adversário 
político, a CDU. Como é que interpreta este cenário e esta 
vitória?

O facto de só ter um adversário pode ter duas interpretações 
— ou os nossos antigos adversários reconheceram que a 
Junta de Freguesia estava bem entregue, e se foi por isso fico 
contente, ou não apareceram porque não puderam e isso é 
a vida de cada um. Para nós foi uma surpresa termos só um 
adversário. Na política é sempre bom haver várias opiniões, 
mas só apareceu a CDU e o povo deu-nos esta grande vitória, 
com 77%. Acho que é a maior vitória de sempre em Fornelos, 
porque nunca ninguém ganhou com tanta percentagem. 
Independentemente de terem sido só duas candidaturas, acho 
que foi um bom resultado. 

Interpretou o resultado como um sinal de que as pessoas 
estão satisfeitas com o trabalho desenvolvido pela Junta de 
Freguesia?

Sim, acho que com esta votação as pessoas mostraram que 
estão contentes connosco. Já tinha essa ideia, porque durante 
estes três anos (que o nosso mandato foi mais curto) estivemos 
sempre presentes a acompanhar as pessoas, e todos os anos 
fomos ouvindo que a Junta estava a trabalhar bem, que as 
pessoas estavam contentes. Na altura da campanha senti 
novamente isso, que depois se refletiu na votação. Foi uma 
vitória muito boa e dá-nos alento para continuar. 

DAVID FERNANDES FOI REELEITO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE FORNELOS 
PELO PARTIDO SOCIALISTA. EM INÍCIO DO SEGUNDO MANDATO, O PRESIDENTE 
DIZ TER NOVOS PROJETOS E IDEIAS PARA FORNELOS, TENDO SEMPRE EM CONTA A 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAQUELA QUE FOI JÁ CONSIDERADA A 7ª FREGUESIA 
MAIS ECOLÓGICA DO PAÍS. DAVID FERNANDES APELA À POPULAÇÃO PARA QUE SEJA 
UNIDA E INTERVENIENTE, GARANTINDO QUE TUDO FARÁ PARA QUE OS FORNELENSES 
TENHAM ORGULHO DA SUA TERRA.

David Fernandes
Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos
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A construção de passeios é a obra mais 
visível destes dois anos de trabalho da 
atual equipa da Junta de Freguesia de 
Fornelos. 

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

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. 

A equipa da Junta de Freguesia mantém-se ou houve 
alguma alteração em relação ao primeiro mandato?

No fundo, a equipa não mudou, é a mesma. Desde o início que 
a equipa começou a trabalhar bem e, na minha cabeça, disse 
sempre que não iria mudar. A única pessoa que se afastou 
por motivos pessoais foi a Elisabete, secretária, e entrou a 
Fátima, que se manteve agora. Para este segundo mandato 
quis renovar a confiança, convidando a mesma equipa, pela 
mesma ordem. A Elisabete mantém-se, mas como secretária 
da assembleia. A nossa equipa sou eu, a Fátima e o Sérgio. O 
presidente da assembleia também é o mesmo, o Alexandre. 

Mas mudou a constituição da assembleia de freguesia.

De um total de nove, agora somos oito membros da assembleia 
do PS e um da CDU. Na reunião de instalação e tomada de 
posse disse-lhes o que pretendia para o mandato: que aqueles 
membros da assembleia fossem todos a equipa de trabalho. 
Somos quase todos do PS, mas pedi também ao senhor José 
Augusto Silva, da CDU, para que fosse interveniente, que 
trouxesse ideias. Ele mostrou-se disponível, disse que iria estar 
lá para ajudar e não para complicar. Ao público que estava a 
assistir, que eram bastantes e fiquei contente por isso, apelei 
para que passassem a mensagem para que a freguesia se 
envolva em tudo, desde logo preservando o que é nosso. 
Queremos que as pessoas tenham orgulho na nossa terra, 
sejam mais intervenientes e sintam a freguesia como sua. A 
freguesia não é da Junta, é do povo. As pessoas gostaram da 
mensagem e acho que nestes três anos que passaram isso 
notou-se, a freguesia está mais unida, mais desenvolvida.

Que expectativas tem para este novo mandato?

Tem tudo para ser um bom mandato. Há três anos 
comprometemo-nos com um programa, que conseguimos 
cumprir na íntegra faltando apenas duas coisas. Primeiro, o 
projeto de despoluição do Rio Vizela, que não depende de nós. 
Inicialmente era um projeto da nossa freguesia, mas tornou-se 
um projeto maior, conjunto, que está em andamento envolvendo 
o concelho de Fafe e outros concelhos atravessados pelo rio. E 
segundo, o Parque de Lazer que, por falta de tempo, iniciámos 
mas não acabámos. O terreno não é da Junta de Freguesia 
e só quando nos foi cedido pela Câmara, através de um 
contrato de comodato, é que conseguimos iniciar as obras. A 
terraplanagem está feita, agora estamos numa fase de pedido 
de orçamentos para jardins, construções, mobiliário urbano e 
equipamentos para o parque infantil e máquinas geriátricas. 
Durante a primavera esperamos construir e inaugurar o mais 
rapidamente possível para ficar ao dispor dos fornelenses. 
Foram estes os dois projetos que ficaram por fazer e a 
prioridade será acabá-los.

“QUEREMOS QUE 
AS PESSOAS TENHAM ORGULHO 
NA NOSSA TERRA, SEJAM MAIS 
INTERVENIENTES E SINTAM A 
FREGUESIA COMO SUA. A FREGUESIA 
NÃO É DA JUNTA, É DO POVO.”

Tlf: 253 590 678 -Fafe Tlf: 255 323 142 -Celorico de Basto 

“Semear no presente, colher no futuro”

www.avifafe.pt

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

Nova
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Entretanto, surgiram novos projetos?

Estão sempre a surgir ideias novas e projetos novos, foi por 
isso que nos recandidatamos. Desde o momento em que 
percebemos que era impossível concretizar em três anos 
aquele programa eleitoral, que ficou muito perto de ser 
concluído, quisemos candidatar-nos a um novo mandato. 
Primeiro, queremos concluir o que ficou por fazer o projeto do 
rio Vizela e o Parque de Lazer. Iniciámos as obras do centro 
de convívio, que queremos terminar, e vamos continuar a 
nossa aposta nos passeios, que vieram dar mais segurança 
à freguesia. Queremos também criar novas passadeiras, 
mas ainda não temos autorização da Estradas de Portugal, e 

recuperar alguns caminhos públicos pedonais. Depois temos 
um conjunto de projetos ligados à sustentabilidade ambiental 
que estão a ser amadurecidos e que divulgaremos quando 
tivermos certeza de que os podemos pôr em prática. 

Fornelos foi reconhecida como a 7ª freguesia mais 
sustentável do país. É uma bandeira para continuar no 
próximo mandato? 

Sim, com mais medidas e mais ideias, que são fáceis de pôr em 
prática, é uma questão de reeducar as pessoas e sensibilizá-
las para o ambiente. Vemos o que está a acontecer no mundo, 
com o aquecimento global, a poluição... Temos de pensar 
global e agir local. Podemos pensar no mundo inteiro e fazer 
algo no nosso espaço. Se cada freguesia fizer um bocadinho 
vai-se notando a nível do concelho, do país, da Europa e do 
Mundo. Cada um tem de fazer a sua parte. Somos uma eco-
freguesia, não só de nome. Queremos que as pessoas sintam 
isso e ponham isso em prática. As nossas políticas vão sempre 
de encontro à parte ecológica, os projetos que temos também 
vão nesse sentido. 

Que medidas relacionadas com a sustentabilidade 
ambiental salienta do último mandato? 

Das primeiras coisas que fizemos foi acabar com herbicidas, é 
menos uma contaminação do ambiente. O ‘Limpar Fornelos’ é 
uma ideia que já vinha de trás e que nós continuámos tentando 
sempre sensibilizar e envolver mais os grupos. O eco-festival 
‘Terra Mãe’ foi talvez a maior bandeira da freguesia, porque no 
fundo é um encontro de pessoas onde é muito falada não só 
a ecologia e o ambiente, mas a sustentabilidade e a forma de 
as pessoas viverem em comunidade. Dali saem vários projetos 
e ideias que serão implementados não só a nível de Fornelos, 
mas do Município também. O festival não é de Fornelos, é de 
Fafe e da região. A nível regional há festivais parecidos, mas 
com a dimensão que o Terra Mãe tem acho que é único. A 
prova disso é que vieram pessoas do Algarve, Porto, Lisboa, 
Coimbra, Galiza, Zamora, França... Já tem bastante dimensão 
e quem passou por lá adorou e quer voltar, por isso é para 
continuar. 

A reciclagem também é uma aposta?

A nível da reciclagem vamos incentivando as pessoas e 
começámos a fazer na própria Junta de Freguesia. Fizemos 
essa sensibilização com os funcionários e todo o lixo que é 
recolhido nas valetas é separado. Tudo que são folhas das 
árvores apanhadas pela freguesia estamos a acumularnum 
terreno e a ideia é que no futuro produza composto. O normal 
é as pessoas queimarem tudo e mais alguma coisa, nós 
deixamos a apodrecer para depois espalhar nos campos 
enquanto estrume verde. Temos também a ideia de construir 
uns compostores e criar composto com essas folhas que são 
apanhadas na rua. A sustentabilidade ambiental é sem dúvida 
a nossa grande bandeira, que queremos renovar e elevar no 
próximo mandato.

Que mensagem quer deixar aos fornelenses?

A mensagem que passei na primeira reunião da assembleia: 
que as pessoas sintam Fornelos como delas. A Junta de 
Freguesia sozinha não consegue fazer nada, mas com a 
população envolvida, a apoiar, interessada, tudo é possível. 
Tudo que sonhamos hoje amanhã pode ser feito se estivermos 
juntos, unidos. O nosso lema sempre foi a união da freguesia e 
isso notou-se nestes últimos três anos. Que estejamos todos 
unidos à volta da nossa terra que é Fornelos.  

“AS NOSSAS 
POLÍTICAS VÃO 
SEMPRE DE 
ENCONTRO 
À PARTE 
ECOLÓGICA, 
OS PROJETOS 
QUE TEMOS 
TAMBÉM 
VÃO NESSE 
SENTIDO.”
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A Junta de Freguesia de Fornelos vai adquirir um 
biotriturador, uma máquina que tritura os resíduos 
verdes, como galhos, ramos e folhas provenientes das 
podas de árvores, que será comunitário para usufruto de 
toda a população.

O objetivo é que com a utilização do equipamento seja 
evitada a queima de sobrantes e com isso a contaminação 
do meio ambiente e possível risco de incêndio.  

“O biotriturador estará disponível para todas as pessoas 
da freguesia que pretendam usá-lo, a um custo simbólico 
só para a manutenção do equipamento. Não é um 
aluguer, porque a ideia é sensibilizar as pessoas a usá-lo 
diariamente”, revela o presidente da Junta de Freguesia.

David Fernandes explica as vantagens da utilização da 
máquina, sublinhando que este é um serviço importante 
para o utilizador e para o meio ambiente: “Evita a queima 
de sobrantes e com isso a contaminação do ambiente, 
porque não há fumos e não queima o solo no espaço 
onde acontecia a queima. E as pessoas acabam por ficar 
beneficiadas porque o material triturado torna-se adubo 
verde grátis para os seus terrenos”.

Cerca de 1.500 árvores, correspondentes ao 
número de entradas na primeira edição do eco-
festival Terra Mãe, vão ser plantadas no fim-de-
semana de 3 e 4 de fevereiro de 2018, na freguesia 
de Monte e Queimadela. 

Uma vez que não existem terrenos baldios na 
freguesia de Fornelos, onde decorre o festival, 
a atividade vai decorrer num terreno baldio da 
freguesia de Monte e Queimadela e irá recuperar 
uma zona que foi afetada pelo fogo. 

Segundo o presidente da Junta de Freguesia de 
Fornelos, o terreno vai ser preparado para receber 
a plantação, que será composta apenas por 
espécies autóctones escolhidas por uma técnica 
da Cofafe.

O Movimento Amigos de Fornelos, a Junta de 
Freguesia de Fornelos, a Junta de Freguesia de 
Monte e Queimadela, a Câmara Municipal de Fafe 
e a Cofafe são os parceiros da iniciativa.

A plantação irá contar com o apoio dos Escuteiros 
de Fafe, procurando ainda envolver algumas 
escolas. 

“Quanto mais formos melhor”, sublinha David 
Fernandes, satisfeito com o impacto ambiental que 
a iniciativa representa para o concelho. 

JUNTA DE FREGUESIA ADQUIRE 
BIOTRITURADOR COMUNITÁRIO PARA EVITAR QUEIMA DE SOBRANTES

TERRA MÃE PROMOVE 
PLANTAÇÃO DE 1.500 ÁRVORES 
EM MONTE E QUEIMADELA 
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A Junta de Freguesia de Fornelos continua apostada em 
dar mais segurança aos peões, investindo em novas 
passadeiras e passeios, sobretudo na Estrada Nacional 
que apresenta maior tráfego automóvel. 

Recorde-se que a construção de passeios foi a obra mais 
visível do anterior mandato, prosseguindo-se agora os 
trabalhos com o objetivo de ligar toda a freguesia com 
passeios.

Neste momento, a zona que vai desde o stand automóvel 

JUNTA DE 
FREGUESIA 
QUER 
RECUPERAR 
LEVADAS 
COM AJUDA DE 
ASSOCIAÇÃO DE 
REGANTES

Criar uma associação de regantes que promova a 
recuperação e conservação das levadas da freguesia, 
através da candidatura a fundos comunitários, é um dos 
projetos que a Junta de Fornelos pretende impulsionar 
no atual mandato. 

O presidente da Junta conta que a ideia surgiu há dois 
anos, integrada num projeto que pretendia a reativação 
da Central Hidroelétrica de Santa Rita, mas que não foi 
avante. 

“Ficou esse bichinho nas pessoas e realmente seria 
uma mais valia para a freguesia, porque há muitos 
agricultores que usam as águas”, afirma. 

David Fernandes lembra que este foi um ano complicado 
de seca, que fez todos olharem para a água como um 
bem ainda mais precioso. Por isso, o objetivo passaria 
também por construir zonas de armazenamento de 
água onde esta ficasse retida para ser utilizada em 
caso de escassez. Retomar a produção de energia na 
Central Hidroelétrica seria a “cereja no topo do bolo”. 

Este projeto de apoio à agricultura alia-se ao de 
despoluição do rio Vizela, também voltado para a 
preservação ambiental mas mais centrado na vertente 
turística, também defendida pela junta de freguesia. 

Despoluir o rio, repovoá-lo com peixes para depois 
incentivar uma associação de pescadores a zelar pelo 
rio, criar um percurso pedestre ao longo das margens e 
um pequeno parque de merendas é o objetivo. 

“Esta zona entre Fornelos e Golães é muito bonita e 
tem muitas atrações, como a Festa de Santa Rita, a 
capela, o Museu da Central Hidroelétrica, que é uma 
preciosidade, a ponte medieval... Se conseguirmos criar 
condições para atrair visitantes seria bom para Fornelos 
e bom para Fafe”, conclui. 

NOVAS 
PASSADEIRAS 
E PASSEIOS 
PARA DAR MAIS 
SEGURANÇA 
AOS PEÕES

até Monte D’Além será prioritária, uma vez que daí para a 
frente a segurança já está garantida. “Essa parte ainda é 
bastante perigosa e não tem muita margem para fazer um 
passeio. Se nos autorizarem a faze-lo as pessoas já poderão 
ir em segurança”, explica o presidente da Junta. 

David Fernandes aguarda também a autorização da 
Estradas de Portugal para a criação de novas passadeiras, 
nomeadamente na Urbanização Monte D’Além junto a uma 
paragem de autocarros ali instalada. 
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Para o ano de 2018 está previsto um grande investimento 
em saneamento na freguesia de Fornelos.

Segundo informação disponibilizada pela Águas do Norte 
à Junta de Freguesia, há uma empreitada que já está 
adjudicada e deverá começar em breve. Essa obra vai 
abranger a Urbanização de Rielho, algumas ruas que 
têm saneamento mas não está ligado, como a Rua das 
Pereirinhas, indo ligar ao coletor que passa junto ao Rio 
Vizela. 

A empreitada inclui ainda a ligação na estrada nacional 
que vai desde o Cruzeiro até Outeiro de Casal, ligando ao 
coletor que passa junto ao rio Vizela. A Rua das Veigas e 
a Rua e Travessa de Panelada ficarão ligadas à rede de 
saneamento na totalidade. 

“É uma só empreitada, que vai abranger um grande 
número de casas. Segundo a Águas do Norte o previsto 
é que a obra comece em 2018. É bom, mas queremos 
mais”, afirma o presidente da Junta de Freguesia. 

David Fernandes diz esperar que um outro projeto em 
curso para a freguesia integre a urbanização de Monte 
D’Além, onde a rede já está feita, faltando apenas ligar 
ao coletor, em cerca de 900 metros. 

Outra prioridade, que está a ser trabalhada com a Câmara 
Municipal, é a Rua da Igreja que vai ligar à Urbanização 
da Quintã, e na Estrada Nacional que liga o Doceiro até 
ao Doce Retiro. 

“Temos um projeto para essa Estrada Nacional que 
poderá vir a ser municipal. Seria uma obra de parceria 
entre a Câmara e Junta, que ligaria o saneamento para 
depois requalificarmos essa zona, uma das portas da 
cidade que está muito degradada. É uma das nossas 
apostas, estamos a tentar que essa obra avance. 
A requalificação está dependente do saneamento”, 
explicou o autarca.

A Junta de Freguesia de Fornelos solicitou à Câmara 
Municipal de Fafe apoio técnico na realização de um 
estudo rodoviário de algumas ruas da freguesia, para 
avaliar a possibilidade de alteração dos sentidos de 
circulação tendo em vista o aumento da segurança.

Segundo o presidente David Fernandes, estão em 
causa algumas ruas estreitas e outras que virão a ser 
intervencionadas, como a rua da Igreja, do Cruzeiro, 
Assento e Ferreiros.

“Há ruas que são de dois sentidos, mas acabam por 
só ter circulação numa via devido ao estacionamento. 
Entendemos que uma intervenção para a instalação de 
saneamento na Rua da Igreja, por exemplo, deve ser 
aproveitada para resolver o problema do ramal de água 
daquela zona, mas também para desenhar e executar 
um novo projeto rodoviário para esse centro”, explica. 

O objetivo da Junta de Freguesia é criar um passeio que 
permita às pessoas irem até à igreja em segurança e 
locais próprios de estacionamento para os moradores.

“Temos a nossa ideia, mas queremos que os técnicos 
venham ao terreno dar o seu parecer”, refere. 

O plano será apresentado aos moradores, para que estes 
também partilhem a sua opinião sobre as mudanças de 
sentido que possam vir a ser implementadas.  

FORNELOS 
RECEBE GRANDE 
INVESTIMENTO 
EM SANEAMENTO 
EM 2018

“Entendemos que serão mudanças para o bem de 
todos, porque dão segurança aos peões e os moradores 
passam a estacionar de forma legal, no espaço 
destinado para esse efeito. Têm que seguir o sentido 
que ficará definido, mas terão maior conforto”, conclui.

JUNTA DE 
FORNELOS PEDE 
ESTUDO 
RODOVIÁRIO 
A ZONA 
CENTRAL DA 
FREGUESIA
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Comércio de Automóveis Unipessoal, Lda

www.facebook.com/Guimacar
guimacar96@gmail.com

Arlindo Azevedo Guimarães
telm: 965 083 452 

RUA CIMO DE VILA, Nº75 - 4820 - 412 FORNELOS FAFE 

ALMOÇOS 
JANTARES
LANCHES

Av. Santa Comba, 1075
4820-411 Fornelos Fafe

Telm : 253 599 024 

António Freitas Pereira

Como foram recebidos como novos párocos de Santa 
Comba de Fornelos, depois da saída do Padre Marc 
Monteiro?

(Pe. Pedro): Fomos bem recebidos, com toda a naturalidade. 
O Povo de Fornelos é um povo acolhedor, como aliás eu já 
tinha comprovado na minha passagem por esta Paróquia 
há dois anos. Claro que a mudança de Pároco é sempre um 
momento importante e delicado na vida da Paróquia. E, para 
um Pároco, aceitar uma nova Comunidade é também um 
desafio para ele e para as Paróquias que já serve. Confesso 
que nunca pensei nem esperava algum dia voltar a ser Pároco 
de Fornelos depois de ter saído (ano passado) aquando da 
chegada do Sr. Pe. Marc. Mas, a vida dá estas voltas, e em 
Julho o Sr. Arcebispo perguntou-me se aceitaria voltar para 
aqui este ano, com o Sr. Pe. José António, uma vez que o Sr. 
Pe. Marc estava de saída. Conversando com o Sr. Pe. José 
António, e uma vez que fiquei com muito boa impressão de 
Fornelos quando aqui estive, aceitamos o desafio. 

Como está a ser o trabalho realizado? Veem benefícios 
em haver dois párocos responsáveis pela paróquia de 
Fornelos?

(Pe. Pedro): Pela minha parte está a ser uma experiência 
excelente. O trabalho em equipa é, na minha opinião, uma 
grande riqueza e mais valia, sobretudo na vida pastoral. 

“SONHAMOS FAZER DA PARÓQUIA UM 
ESPAÇO DE UNIÃO, UMA CASA DE ALEGRIA 
E DE ESPERANÇA, CASA DE PAZ E DE PÃO”

PEDRO DANIEL MARQUES E JOSÉ ANTÓNIO CARNEIRO SÃO OS NOVOS PÁROCOS DA 
FREGUESIA DE FORNELOS. RECEBIDOS EM ESPÍRITO DE CELEBRAÇÃO, SONHAM FAZER DA 
PARÓQUIA UM LUGAR EM QUE TODOS SE SINTAM VERDADEIRAMENTE IRMÃOS.  “DESPERTAR 
ESPERANÇA” É O TEMA DA ARQUIDIOCESE DE FAFE PARA ESTE ANO PASTORAL. 
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TCTalho Cruzeiro
João Carlos Freitas Santos
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GERÊNCIA DE: 
Ana Marques Miranda
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Desde que me ordenei Sacerdote que sempre tive a graça de 
trabalhar em unidade, com outros Sacerdotes, e é uma mais 
valia. Também o ministério do P. José António tem sido vivido 
em unidade sacerdotal e pastoral. Pelas ideias que trocamos, 
experiências que partilhamos, pela oportunidade de pensar 
melhor nas decisões e termos sempre pontos de vista mais 
complementares (e às vezes diferentes)… Desta forma, 
considero que a Paróquia de Fornelos só pode beneficiar com 
a presença de dois Sacerdotes que se dedicam a ela de alma 
e coração a ser rosto e presença de Cristo Bom Pastor.

Que mensagem pretende transmitir o tema deste ano 
pastoral, “Despertar Esperança”?

(Pe. Pedro): O tema que a nossa Arquidiocese escolheu para 
este Ano Pastoral (o primeiro integrado num projeto de 3 anos 
sobre a Esperança) é um desafio lançado a todos os cristãos 
e Paróquias. Temos de sair das nossas zonas de conforto 

e assumir, de uma vez por todas, que a missão da Igreja 
depende de todos (Sacerdotes e Leigos), deve ser dinâmica 
e dirigida a todos. Como podemos “despertar esperança” 
nas mais variadas situações e realidades da Paróquia, se só 
somos cristãos dentro da Igreja e fora dela nada nos distingue 
positivamente? Creio que este tema nasce, assim, como uma 
grande desfio para que todos os batizados ajudem na tarefa 
de renovação da sua Comunidade. 

Como sente que a Paróquia de Fornelos está em termos 
de fé? 

(P. José António): Em cada tempo os desafios da Igreja e 
das comunidades paroquiais são muitos e diversificados. 
A docilidade de coração, o discernimento dos sinais dos 
tempos e a leitura crente da realidade que nos circunda são 
pois indispensáveis para o trabalho pastoral. Creio que a 
formação cristã assente num permanente amadurecimento 
da fé é um desafio transversal de todos os tempos. Por isso 
a formação é um vetor importante e abrangente da pastoral 
da Igreja. E esta formação é para todos, para os mais novos 
e para os mais velhos. Outro desafio importante  tem a ver 
com a renovação como também propõe a nossa diocese. 
Renovação não só de estruturas, mas também de agentes 
pastorais sempre a partir da Palavra de Deus.

As dificuldades que todos enfrentamos são as que 
decorrem do tempo que vivemos e que somos chamados 
a transformar em oportunidades e desafios. A cultura cada 
vez mais secularizada e afastamento da prática religiosa 
especialmente dos jovens são algumas dificuldades globais 
que devemos saber lidar com a ousadia e a criatividade 
própria do Espírito Santo que nos conduz.

Quais as expectativas para esta paróquia?

(P. José António): Se me é permitido sonhar, e creio que é, 
sonho com uma Igreja bem ao jeito da que o Santo Padre, 
o Papa Francisco sonha. Uma Igreja de portas abertas e em 
saída, aberta e pronta para acolher quem chega, aberta e 
pronta para partir ao encontro daqueles que não vem. Uma 
Igreja que não quer ser o centro mas que tem o seu centro 
estabelecido e fixado em Jesus Cristo. Sonho e sonhamos 
juntos para fazer da Paróquia um espaço de união, uma casa 
de alegria e de esperança, casa de paz e de pão, onde nos 
sintamos verdadeiramente irmãos e onde todos gostem de 
estar, de ser e de se encontrar. Uma Paróquia que sabe ser 
parceira e disponível para criar redes, que estabelece pontes 
e não levanta muros. Uma Paróquia solidária e unida, que se 
faz com todos e não exclui. Uma paróquia, uma Igreja pobre 
de meios, mas muito rica de amor como tem pedido o Santo 
Padre.

Está em fase de construção uma capela mortuária e 
novas salas de catequese. Que benefícios espera que 
tragam para o futuro?

(Pe. Pedro): Estas obras são muito importantes. Em primeiro 
lugar, as salas de Catequese vêm melhorar as condições 
para que as nossas crianças, adolescentes e jovens possam 
realizar as suas atividades. Não resolvem, contudo, o 
problema na sua totalidade mas são uma grande ajuda. 
Em segundo lugar, a Capela Mortuária será uma mais valia 
para apoio às famílias em luto que, nos momentos mais 
difíceis das suas vidas, ficam com um espaço mais recolhido, 
preparado e com melhores condições para o momento do 
velório dos seus familiares defuntos. São, por isso, duas 
obras de extrema importância que vêm servir todos os 
habitantes de Fornelos e nas quais gostaríamos que todos 
sem empenhassem. Esta Paróquia tem uma boa Igreja, 
Salão e Residência que foram construídos pelo povo unido 
de Fornelos, em momentos de maiores dificuldades, e foram 
possíveis. Por isso, nós esperamos que com a ajuda de todos 
consigamos terminar muito em breve este trabalho. 

Nesta época de Natal, que mensagem gostariam de 
deixar à população de Fornelos?

 
(P. José António): Peço em primeiro e a todos que não deixem 
que nos roubem o verdadeiro Natal! O Natal é Deus para nós, 
Deus que em Jesus e por Jesus vem ao nosso encontro. Um 
Deus que se manifesta pequenino, frágil, menino e que no 
presépio revela a inteireza do amor-doação. Faço votos para 
que este seja o Natal que celebramos. E celebrando o Deus 
feito Menino nos comprometamos a viver como Ele. Que nas 
famílias, unidas e reunidas à volta da mesa, se partilhe o pão, 
a vida e a alegria. Que seja um simples Natal, com paz, saúde 
e amor para todos os paroquianos e residentes de Fornelos. 
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Durante cinco fins-de-semana, de 14 de outubro a 30 
de dezembro, Fornelos acolheu um Curso de Design 
em Permacultura, orientado pelos formadores Yassine 
Benderra e Joana Costa. 

O objetivo do curso foi levar os seus participantes a 
refletirem criticamente sobre o modo de vida atual, 
despertando para uma consciência ecológica. 

O curso dividiu-se em cinco módulos, o primeiro de 
introdução à permacultura, seguido de três sessões 
de “trabalho com a natureza”. Compreender o solo, os 
sistemas agrícolas, o desenvolvimento comunitário, as 
economias locais e alternativas e as eco-aldeiras foram 
alguns dos temas abordados. A última sessão centrou-
se nos processos e métodos de design, com atividade 
prática. 

A Junta de Freguesia de Fornelos vai começar a 
disponibilizar o serviço de recolha de “monstros” 
porta-a-porta.  

O objetivo é evitar que os objetos dos quais as 
pessoas se queiram desfazer, mas pelas suas 
dimensões não podem ser recolhidos pelos meios 
normais, não sejam indevidamente depositados 
junto de contentores ou caminhos. 

Resíduos eletrónicos (como frigoríficos, arcas 
congeladoras, televisores, computadores e 
impressoras), mobiliário, sofás, colchões, sucata e 
ferro velho são alguns exemplos dos denominados 
“monstros”. 

O serviço funcionará gratuitamente na primeira 
segunda-feira de cada mês, mediante pedido 
apresentado na Junta de Freguesia. 

CURSO DE PERMACULTURA DESPERTOU PARTICIPANTES 
PARA UMA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

“A PERMACULTURA É UM SISTEMA 

DE DESIGN PARA A CRIAÇÃO 

DE AMBIENTES HUMANOS 

SUSTENTÁVEIS E PRODUTIVOS EM 

EQUILÍBRIO E HARMONIA COM A 

NATUREZA.” BILL MOLLISON

Nas últimas décadas tem-se assistido a uma forte degradação 
ambiental, causada em grande parte por métodos 
desadequados de gestão agro-florestal. A produção em 
sistemas de monocultura tem sido responsável pelo abate de 
florestas inteiras, levando à perda de biodiversidade, à erosão 
dos solos, à poluição de ecossistemas e como temos visto 
recentemente à deflagração de incêndios com proporções 
dramáticas.

É assim que surge a Permacultura, como forma de responder 
à necessidade de criar sistemas produtivos de alta eficiência 
que respeitem a Natureza e estejam de acordo com os ciclos 
da Terra. Na filosofia da Permacultura pretende-se trabalhar 
com a Natureza, em vez de contra ela. Pressupõe uma 
análise e um planeamento adequado do trabalho que se vai 
fazer e um olhar para as plantas e animais na globalidade das 
suas funções, em vez de se pensar apenas num aspeto de 
proveito imediato, independentemente das consequências 
nefastas que possam advir. Pretende-se imitar os processos 
que a Terra levou milhares de anos a apurar. 

Com o passar dos anos, a Permacultura foi-se alargando e 
aprofundando em diferentes campos, desde a agricultura, 
a energia, a construção de casas, o armazenamento de 
águas; e é integrando todos estes aspetos, de uma forma 
(eco)lógica, que é possível criar estilos de vida saudáveis e 
ambientalmente sustentáveis. Muitas das técnicas usadas 
nestes planeamentos envolvem conhecimentos que já eram 
usados pelos nossos antepassados, mas são adaptados à 
tecnologia e estilos de vida atuais.

Este é um movimento que tem vindo a transformar o mundo 
em que vivemos, felizmente com uma influência crescente 
em Portugal e com vários modelos implementados por todo 
o país!  

JUNTA DE 
FREGUESIA 
DISPONIBILIZA 
SERVIÇOS DE 
RECOLHA DE 
“MONSTROS”

TEXTO DE: JOANA COSTA - FORMADORA
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Tiago Miró, do Clube de 
Fotografia Obtur8, vai apresentar 
a antestreia do seu novo projeto 
“Eu Conheço um Lugar”, na 
sede da Junta de Freguesia de 
Fornelos, a 26 de janeiro. 

Depois, será revelado um 
episódio por semana, de uma 
série para já de treze vídeos, 
ficando a estreia oficial e online 
marcada para 29 de janeiro. 

Segundo Tiago Miró, o projeto já 
anda a ser preparado há algum 
tempo e consiste em vídeos onde 

AULA ABERTA DE MEDITAÇÃO PARA CRIANÇAS PROMOVE 
RELAXAMENTO E CONCENTRAÇÃO NOS MAIS NOVOS

TIAGO MIRÓ 
APRESENTA 
“EU 
CONHEÇO 
UM LUGAR”

Os presidentes das juntas de freguesia do concelho 
de Fafe reuniram-se para celebrar o Natal, num 
jantar convívio que teve lugar em Fornelos. 

À semelhança do ano passado, o momento foi 
de partilha e troca de ideias, conhecimentos e 
experiências, em espírito de festa e confraternização.

Para além de celebrar o Natal, o jantar deu ainda 
as boas vindas aos novos presidentes de Junta, 
recentemente eleitos. 

Filipe Silva, presidente da Junta de Freguesia de 
Golães falecido a 13 de julho, foi lembrado com 
saudade.

JANTAR DE 
NATAL PROMOVEU 
CONVÍVIO ENTRE 
PRESIDENTES 
DAS JUNTAS DE 
FREGUESIA

predominam imagens aéreas. 

“Desloco-me a locais que 
considero aprazíveis, sendo 
alguns deles pertencentes 
aos meus favoritos, onde faço 
uma recolha de imagens, 
maioritariamente de drone”, 
avançou. 

O resultado final desses 
momentos poderá ser visto 
em primeira mão em Fornelos, 
onde está sediado o clube de 
fotografia que Tiago Miró integra, 
Obtur8.

A Junta de Freguesia vai promover, no Salão Paroquial 
de Fornelos, uma aula de Meditação para Crianças, 
dada pela formadora Daniela Araújo. 

A aula será gratuita e aberta a crianças e jovens dos 3 
aos 16 anos. 

Diminuir a hiperatividade, stress e ansiedade, melhorar 
a concentração e memória, estimular a criatividade e 
a imaginação, são alguns dos benefícios desta prática 
nos mais novos. A coordenação, flexibilidade e força 
muscular são trabalhadas a par com a autoestima e a 
socialização. No final, o bem-estar físico alia-se ao bem-
estar mental.

Segundo Daniela Araújo, com estas aulas as crianças 
ficam mais calmas e concentradas, o que se reflete 
numa melhoria do aproveitamento escolar.

A aula experimental será no sábado, 6 de janeiro, pelas 
14h30.

Segue-se um período de inscrições e constituição de 
turmas, que terão no máximo de 15 alunos. 
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A tarde de 14 de dezembro foi de festa para os cerca de 175 
frequentadores dos onze Centros de Convívio do concelho de 
Fafe. 

Como não poderia deixar de ser, Fornelos fez-se representar 
com a sua alegria e boa disposição no Convívio de Natal da 
UNIR — Unidade de Intervenção e Recursos para os Centros 
de Convívio do Concelho de Fafe.

Não faltaram a música, a dança, os cânticos natalícios e 
a presença surpresa do Pai Natal que distribuiu abraços, 
sorrisos e pequenas lembranças para adoçar a boca.

A ação foi promovida pela delegação de Fafe da Cruz 
Vermelha Portuguesa e pelo Município de Fafe, com o apoio 
das Juntas de Freguesia. 

As crianças da freguesia de Fornelos foram contagiadas pela 
magia do espírito natalício, na Festa de Natal das Crianças 
promovida pela Catequese e pela Junta de Freguesia, a 16 de 
dezembro, no Salão Paroquial.

Uma tarde repleta de alegria, brincadeiras e muita animação, 
que celebrou antecipadamente o nascimento de Jesus. 

Um lanche de confraternização uniu crianças, pais, catequistas, 
familiares e amigos.

A Junta de Freguesia surpreendeu os mais novos com um 
presente original, uma pequena árvore que estes devem 
cuidar para mais tarde plantar.

“Não queríamos dar uma prenda vulgar, que apelasse ao 
consumismo, mas antes algo que os incentivasse a cuidar 
da natureza. Queremos que vejam as árvores como algo 
importante, que devem cuidar e ver crescer durante toda a 
vida”, explicou o presidente da Junta. 

O clube de fotografia Obtur8 juntou-se à festa oferecendo 
às crianças uma fotografia tirada num cenário que recriou o 
presépio, em que os mais novos foram os protagonistas. 

FORNELOS 
MARCOU 
PRESENÇA NO 
ANIMADO 
CONVÍVIO DE 
NATAL DA UNIR

FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS 

ESPALHOU A MAGIA DO ESPÍRITO 
NATALÍCIO
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Carlos Vieira conquistou o seu primeiro título de campeão 
nacional de ralis, ao vencer a última prova do campeonato, o 
Rali do Algarve, disputado a 17 e 18 de novembro.

O piloto natural de Fornelos saiu vitorioso de doze das treze 
especiais da prova algarvia, impondo-se a Pedro Meireles, 
dupla com o fafense Mário Castro, que liderava antes da 
última etapa do campeonato.

O Algarve foi o terceiro triunfo da época para o piloto do 
Citroen DS3 R5, depois das vitórias em Espinho e Mortágua. 

Apesar da anulação da sexta classificativa, depois do 
despiste de Daniel Nunes, Carlos Vieira garantiu 4,18 pontos, 
resultado de 0,38 pontos por cada melhor tempo, que 
somados aos 25 da vitória lhe valeram a conquista do título, 
por 0,84 pontos. 

Carlos Vieira sucede assim ao bicampeão José Pedro Fontes, 
que ficou afastado da competição devido ao acidente sofrido 
no Rali de Portugal. 

Para o piloto de Fornelos é “uma sensação especial” suceder 
a José Pedro Fontes na lista de campeões, já que este foi 
uma das pessoas que mais o motivou a dedicar-se aos ralis, 
depois de vários anos na velocidade, onde se afirmou como 
bicampeão em 2012 e 2013.

Nuno Fernandes cumpriu um sonho, e até aqui o maior 
desafio da sua vida, com a participação no Ultra Trail Mont 
Blanc, considerada a prova rainha do trail. 

O atleta fornelense alcançou a 149ª classificação na geral, 
destacando-se entre os cerca de 1.600 participantes que 
conseguiram terminar a prova. 

Ao todo, foram 168 quilómetros pelos Alpes, as mais 
altas montanhas da Europa, cumpridos em 30 horas e 38 
minutos. 

A mítica prova atravessa três países — França, Itália e 

CARLOS VIEIRA É CAMPEÃO 
NACIONAL DE RALIS

NUNO 
FERNANDES 
SUPERA-SE 
NO ULTRA 
TRAIL MONT 
BLANC, 
“PALCO DE 
TODOS OS 
SONHOS”

Suíça —, registando um desnível positivo de 10 km, o que a 
torna uma das provas de trilhos mais exigentes do mundo. 

“O palco de todos os sonhos de qualquer pessoa que 
goste de praticar trail”, descreve, lembrando o momento 
“arrepiante” da partida com milhares de pessoas entre 
atletas e espectadores. 

A altitude, o frio, a chuva e a neve foram dificuldades, 
mas Nuno Fernandes não desistiu e superou o desafio, 
superando-se a si mesmo. 

FOTOS: FREDERICO NOGUEIRA



5 ATITUDES 

RECICLE REUTILIZE POUPE ÁGUA

ECONOMIZE 
ENERGIA

OPTE POR 
ANDAR A PÉ

SEPARE O LIXO ORGÂNICO DO 
RECICLÁVEL. 

DEITE O VIDRO NO ECOPONTO 
VERDE, O PAPEL NO AZUL, 
O PLÁSTICO E METAL NO 
AMARELO. RECICLE TAMBÉM AS 
PILHAS, DEPOSITANDO-AS NOS 
LOCAIS ADEQUADOS.

PREFIRA PRODUTOS E 
EMBALAGENS QUE POSSAM 
SER USADOS VÁRIAS VEZES, 
COMO O VIDRO EM VEZ DO 
PLÁSTICO.

DÊ UMA NOVA FUNÇÃO 
AOS OBJETOS, USANDO A 
CRIATIVIDADE. 

DESLIGUE A TORNEIRA 
ENQUANTO ESCOVA OS DENTES. 

PREFIRA DUCHES RÁPIDOS A 
BANHOS DE IMERSÃO. 

REGUE AS PLANTAS NAS HORAS 
DE MENOR CALOR, PARA EVITAR 
PERDAS POR EVAPORAÇÃO.

DESLIGUE OS APARELHOS DA FICHA ELÉTRICA QUANDO NÃO ESTÃO A SER USADOS, 
POIS SE A LUZ DE STANDBY ESTIVER ACESA CONTINUAM A CONSUMIR ENERGIA.
TROQUE AS LÂMPADAS TRADICIONAIS POR LÂMPADAS DE BAIXO CONSUMO. 

QUANDO COMPRAR UM NOVO ELETRODOMÉSTICO PREFIRA OS DE MELHOR EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA. 

COLOQUE AS MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA E ROUPA A FUNCIONAR APENAS QUANDO 
TIVEREM CARGA COMPLETA.

SEMPRE QUE POSSÍVEL PREFIRA 
ANDAR A PÉ OU DE BICICLETA, 
PARA BEM DA SUA CARTEIRA, DA 
SUA SAÚDE E DO PLANETA. 

PARTILHE AUTOMÓVEL COM 
QUEM FAÇA OS MESMOS 
PERCURSOS OU PREFIRA OS 
TRANSPORTES PÚBLICOS. 

AMIGAS DO 
AMBIENTE

A JUNTA DE FREGUESIA DE FORNELOS RECOMENDA-LHE CINCO ATITUDES FÁCEIS 
DE ADOTAR QUE LHE VÃO PERMITIR DIMINUIR AS DESPESAS E, SIMULTANEAMENTE, 
PROTEGER O MEIO AMBIENTE.

O contributo da Junta de Freguesia: 

NÃO UTILIZAÇÃO DE HERBICIDAS E PESTICIDAS • SEPARAÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS
• INICIATIVA “LIMPAR FORNELOS” • ECO FESTIVAL “TERRA MÃE” •RECOLHA DE MONSTROS
• BIOTRITURADOR COMUNITÁRIO • PLANTAÇÃO DE ÁRVORES


