#05

_dezembro 2018
SEMESTRAL

SANTA COMBA DE FORNELOS

P02

C ONTACTOS ÚTEIS
GNR (Posto de Fafe)

253 490 890

Polícia Municipal

253 700 409

Bombeiros Voluntários de Fafe

253 598 111

Hospital de São José

253 700 300

Centro de Saúde de Fafe

253 490 850

EDP Avarias (chamada gratuita)

CAROS FORNELENSES,

800 506 506
Indáqua Fafe

253 700 020
Repartição de Finanças

253 700 718

Segurança Social

253 599 888

Câmara Municipal de Fafe

253 700 400
www.cm-fafe.pt
www.facebook.com/municipiofafe
Junta de Freguesia de Fornelos

253 597 631
www.freguesiadefornelos.pt
www.facebook.com/junta.defornelos
Presidente : David Fernandes
965 242 514

Propriedade
Junta de Freguesia de Fornelos
Rua Cimo de Vila 257
4820-419 Fornelos, Fafe
Contacto: 253 597 631
Email: jf.fornelos@fafe.com

Edição
Palavras Paralelas, Unip. Lda
Avenida das Forças Armadas, N31 Loja V
4820-119 Fafe
Telemóvel 912 862 981

Paginação
Daniel Ribeiro
Impressão
Publicaciones Tameiga SL
VIGO

Tiragem
1000 exemplares
Distribuição gratuita

Exemplo de registro ao abrigo
do decreto nº 8/99 a 19/16 artigo
102 nº1 Z

A quinta edição do InFornelos chega-vos com votos de um
Feliz Natal. Em nome do executivo da Junta de Freguesia,
desejo a todos uma quadra natalícia repleta de paz, amor e
harmonia. Que o espírito de união, bondade, solidariedade
e prosperidade que caracterizam esta época se prolongue
durante todo o Ano Novo de 2019.
É nesse mesmo sentido de comunidade e união que vos
apresentamos o Cartaz Sociocultural com as atividades que
vão marcar o próximo ano, apenas conseguido com o contributo de todos os grupos da freguesia. Contamos com o
vosso dinamismo e companheirismo em 2019.
Em arranque de novo ano, apresentamos também algumas
das primeiras ações que este executivo levará a cabo. Conscientes das dificuldades financeiras que nos limitam, mas
determinados em dar passos sólidos no caminho do desenvolvimento da nossa terra. ‘Fazer muito com pouco’, é a máxima que nos guiará neste novo ano.
Como a sustentabilidade ambiental se mantém uma prioridade desta eco-freguesia, damos ainda nota nesta edição
de algumas medidas amigas do ambiente, procurando contagiar-vos com esta preocupação que deve ser de todos nós.
Um abraço amigo,

David Fernandes
[Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos]

CARTAZ SOCIOCULTURAL DE 2019
JUNTA
DE FREGUESIA
E ASSOCIAÇÕES
DE FORNELOS
DEFINIRAM
CARTAZ
SOCIOCULTURAL
DE 2019

A Junta de Fornelos e as associações e grupos da freguesia
estiveram reunidos, a 10 de dezembro, para juntos definirem
as atividades que vão marcar o calendário de 2019.
Graças ao envolvimento de todos é possível apresentar
um cartaz completo, com atividades diversificadas que
pretendem dinamizar a freguesia durante o próximo ano.
Da reunião saiu também o compromisso de entreajuda
entre todos os grupos e o envolvimento de todos nas várias
atividades.
“Surgiram novas ideias e parcerias. É muito importante
manter este espírito de comunidade. O meu apelo é esse:

que se unam, que se ajudem mutuamente e que participem
nas atividades uns dos outros. Saímos todos a ganhar”,
expressou o presidente da junta de freguesia, David
Fernandes.
O Cartaz Sociocultural de 2019 conta com o contributo
dos Escuteiros, Grupo Coral Juvenil, o Grupo Coral Sénior,
Movimento Amigos de Fornelos, Associação Cultural e
Recreativa Sereno Remate, Fábrica da Igreja Paroquial,
Time to Do e Junta de Freguesia de Fornelos.
O cartaz poderá sofrer alguns acertos em datas e
pormenores.
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CARTAZ SOCIOCULTURAL 2019
CANTAR DE REIS PELA FREGUESIA

JAN.

A tradição mantém-se em Fornelos, com o Cantar de Reis a espalhar a alegria pelas ruas
da freguesia. A atividade é coordenada pela Fábrica da Igreja Paroquial de Fornelos e
leva a todos os fornelenses votos de um santo e feliz Ano Novo.

TORNEIO DE SUECA
O Movimento Amigos de Fornelos e a associação Sereno Remate vão organizar um
Torneio de Sueca, dia 19 de janeiro. O torneio decorre no Edifício das Associações e tem
como objetivo promover o convívio entre a comunidade.

FEV.

MOSTRA DE DOCUMENTÁRIOS
O auditório da Junta de Freguesia recebe, durante o mês de fevereiro, uma Mostra
de Documentários, com diferentes temas que pretendem sensibilizar a população. A
visualização é seguida de uma tertúlia entre os participantes.

CARNAVAL

MAR.

O recinto da igreja volta a ser tomado pela folia do Carnaval, a 4 de março. Uma
festa tradicional com baile de máscaras e o ritual da Queimada, com organização dos
Escuteiros.

LIMPAR FORNELOS

ABRIL

A Junta de Freguesia promove mais uma edição do “Limpar Fornelos”, a 24 de março.
A iniciativa espera a colaboração de toda a população para limpar a freguesia que foi
reconhecida como a 7ª mais sustentável do país em 2017.

CAMINHADA SOLIDÁRIA
A solidariedade volta a marcar o calendário no mês de abril. O Grupo Coral Juvenil de
Fornelos promove uma Caminhada Solidária, dia 14, a favor de uma entidade ainda a
definir.

MAIO

FESTA DOS ZÉS
No dia 1 de maio, a associação cultural e social ‘Time to Do’ mantém viva a tradição em
Fornelos, com a reedição da Festa dos Zés, uma festa exclusiva aos “Josés” de primeiro
nome da freguesia. O dia começa com uma missa solene e visita ao cemitério para
honrar os Zés falecidos, seguida de um almoço e depois festa aberta a todos.

TRAIL DE FORNELOS
Fornelos volta a aliar desporto e solidariedade, com a realização da 5ª edição do Trail de
Fornelos, a 26 de maio. A iniciativa da Junta de Freguesia promete levar os participantes
por caminhos de natureza, tendo o Solar da Luz como local de partida e chegada. O
evento desportivo angaria alimentos para famílias carenciadas da freguesia.

PASSEIO/CAMINHADA EM ARCOS DE VALDEVEZ

JUNHO

A 9 de junho, o Movimento Amigos de Fornelos organiza um passeio a Arcos de Valdevez, onde realizará uma caminhada para usufruir das
belas paisagens e do convívio entre os participantes.

S. JOÃO
O Movimento Amigos de Fornelos vai espalhar o espírito das festas populares, em
mais uma festa de S. João, a 15 de junho. O arraial minhoto promete muita animação,
acompanhada pelos típicos ‘comes e bebes’: sardinha assada, caldo verde e broa de
milho, regados a vinho verde.

PASSEIO DO GRUPO CORAL SÉNIOR
O Grupo Coral Sénior de Fornelos promove, a 30 de junho, um passeio aberto a toda a população.

JULHO

ECO FESTIVAL TERRA MÃE
O Terra Mãe regressa a Fornelos nos dias 19, 20 e 21 de julho.
“Três dias para mudar o mundo, três dias para mudar de vida” volta a ser o lema do eco
festival, que celebra a natureza e a vida. A música junta-se às oficinas, palestras e outras
atividades de partilha de saber, bem-estar e consciencialização ambiental, dirigidas a
toda a família. O evento é organizado pelo Movimento Terra Mãe e Movimento Amigos
de Fornelos, com o apoio da Junta de Freguesia e Município de Fafe.

PASSEIO DO GRUPO CORAL JUVENIL
O Grupo Coral Juvenil de Fornelos promove, a 7 de julho, um passeio aberto a toda a população.
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CARTAZ SOCIOCULTURAL 2019

AGOSTO

FESTA DE SANTA COMBA
O segundo fim-de-semana de agosto (9, 10, 11 de agosto) volta a ser de festa em honra
da padroeira Santa Comba. Às celebrações religiosas junta-se o tradicional arraial
com animação musical e comes e bebes, que durante três dias promove momentos de
reencontro e convívio entre familiares e amigos da terra.

TORNEIO DE PETANCA

PASSEIO DA JUNTA DE FREGUESIA
A Junta de Freguesia vai organizar o seu tradicional passeio anual, a 8 de setembro. A iniciativa é aberta a todos os fornelenses.

HALLLOWEEN

OUT.

SET.

A associação Sereno Remate organiza um Torneio de Petanca, a 15 de agosto.

A noite mais assustadora do ano volta a contar com festa de ‘Halloween’, organizada
pelo Grupo Coral Juvenil de Fornelos. A iniciativa, marcada por concursos de máscaras
e abóboras e muita animação em ambiente decorado a preceito, vai já para a sétima
edição.

DEZEMBRO

NOV.

MAGUSTO PAROQUIAL
O S. Martinho vai ser celebrado em Fornelos com um Magusto Paroquial, organizado
pelo Coral Sénior e a envolver todos os grupos da freguesia e população em geral. Uma
iniciativa em que não faltarão as tradicionais castanhas e a boa disposição.

CONCURSO DE PRESÉPIOS
O Grupo Coral Juvenil de Fornelos desafia os grupos da freguesia a participarem num
concurso de presépios.

FESTA DE NATAL
O calendário de atividades de 2019 termina com uma Festa de Natal, a 11 de dezembro, que promete espalhar a magia do espírito natalício.

FORNELOS,
UMA ECOFREGUESIA
CADA VEZ MAIS
VERDE!

Afirmarmo-nos cada vez mais como uma Eco-Freguesia,
não apenas em título, mas sobretudo nas pequenas ações
do dia-a-dia. Este é um dos nossos principais desígnios, que
vai continuar a guiar-nos em 2019.
Depois de em 2017 termos sido reconhecidos como a 7ª
freguesia mais sustentável do país, voltamos a apresentar
candidatura ao galardão da Associação Bandeira Azul da
Europa (ABAE), que será atribuído em maio/junho de 2019.
Exibimos com orgulho a Bandeira Verde Eco-Freguesias XXI,
e com mais orgulho pautamos as nossas ações tendo como
base a sustentabilidade ambiental.
Acreditamos que a melhor forma de sensibilizar a
população é dando exemplos concretos de atitudes amigas
do ambiente, simples de pôr em prática e que fazem toda
a diferença. A mudança começa em cada um de nós,
seguindo a máxima ‘pensar global, agir local’.
E porque defendemos que mais importante que ‘dar’
exemplo é ‘ser’ o exemplo, a Junta de Freguesia de Fornelos
partilha os seus contributos para uma ‘terra+verde’, uma
‘terra+sustentável’:
• Não utilização de herbicidas e pesticidas
• Biotriturador comunitário para evitar queima de sobrantes
• Separação e reciclagem de resíduos
• Recolha de monstros
• Iniciativa “Limpar Fornelos”
• Eco Festival “Terra Mãe”
• Plantação de árvores e manutenção dos espaços verdes
PUB
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FORNELOS ACOLHE
WORKSHOPS DE
ECO CONSTRUÇÃO
‘EARTHSHIP’
A freguesia de Fornelos acolheu, a 1 e 2 de dezembro, um
Workshop sobre Eco Construção ‘Earthship’, conceito criado
pelo arquiteto americano Michael Reynolds, que esteve cá
em maio a lançar um projeto de eco turismo na Quinta do
Minhoto.
O workshop abordou os princípios base deste conceito
de casa auto-sustentável feita com recurso a materiais
reciclados, envolvendo ainda atividades de demonstração.
Cerca de trinta pessoas participaram na iniciativa,
provenientes de várias cidades, como Faro, Lisboa e Torres
Vedras, mas também de diferentes países, como China
e Alemanha. A maior parte dos participantes nunca tinha
vindo a Fafe e mostrou vontade de regressar.
Dada a muita procura registada para este Workhshop da
‘Academia Earthship Biotecture Portugal’, será promovido
um novo, a 19 e 20 de janeiro, que tem já quase metade
das vagas preenchidas.

PARAGENS
DE AUTOCARROS
VÃO SER EQUIPADAS
COM MINIECOPONTOS

JUNTA
DE FREGUESIA
DESAFIA
FORNELENSES
EM CONCURSO
ECO-FAMÍLIAS XXI

As paragens de autocarros da freguesia de Fornelos vão ser
equipadas com Mini-Ecopontos, incentivando os utilizadores
destes transportes a fazer a separação de resíduos.
Esta ação vai de encontro às medidas de sensibilização e
proteção ambiental promovidas pela junta de freguesia,
que ficará responsável pelo encaminhamento dos resíduos
acumulados para reciclagem.
Numa primeira fase, serão instalados mini-ecopontos nas
três paragens de autocarros da freguesia. Caso a medida
seja bem acolhida pela comunidade, estes equipamentos
serão colocados noutros pontos da freguesia onde haja
concentração de pessoas.

A Junta de Fornelos está a desafiar as famílias residentes na
freguesia a participar no Eco-Famílias XXI, um concurso que
vai distinguir as famílias com as práticas mais sustentáveis
e que revelem maiores preocupações ambientais.

premiadas com alojamento de uma noite na “Quinta do
Minhoto – Ecotourism” (1º prémio), entrada no Eco Festival
Terra Mãe 2019 (2º prémio) e um jantar no restaurante
vegetariano Cor de Tangerina (3º prémio).

O concurso surge no âmbito do Eco-Freguesias XXI, um
projeto promovido pela Associação Bandeira Azul que,
em 2017, reconheceu Fornelos como a 7ª freguesia mais
sustentável do país. Este ano, Fornelos volta a candidatarse ao projeto e a participação das famílias neste concurso
permitirá acrescentar valor à candidatura.

Para concorrer, basta preencher um inquérito disponível
em www.ecofreguesias21.abae.pt/concursoecofamilias/
fornelos2018. Complementarmente, serão solicitados
documentos que comprovem algumas das práticas
sustentáveis. O concurso foi alargado até 31 de janeiro.

Serão distinguidas como Eco-Famílias XXI todas as famílias
que obtiverem no concurso pontuação superior ou igual
a 50%. As três famílias com maior pontuação serão

A avaliação será feita por um júri composto por diversos
elementos da Associação Bandeira Azul da Europa e da
Comissão Nacional Eco-Freguesias XXI.

OBRAS NA
SEDE DA JUNTA
DE FREGUESIA

A sede da Junta de Freguesia de Fornelos vai receber obras
de melhoria para resolver os problemas de infiltração de
águas que se têm vindo a verificar nos últimos anos.

fique com mais conforto, não só para quem cá trabalha, mas
também para todos os que nos visitam”, refere o presidente
da junta de freguesia, David Fernandes.

A intervenção vai incluir o isolamento do edifício, pintura
exterior e arranjo interior das zonas afetadas.

As obras de melhoria vão contemplar ainda a criação de
um coberto para abrigar as carrinhas da junta de freguesia,
uma medida que pretende estimar e fazer durar as viaturas.

“Esperamos que com esta intervenção a zona administrativa

AVENIDA
DE SANTA
COMBA RECEBE
SANEAMENTO
O investimento em saneamento em Fornelos vai prosseguir
em 2019, desta feita na Avenida de Santa Comba, desde a
Padaria Nova Doce Retiro até à Doçaria de Fornelos.
“Em breve vai arrancar essa obra por parte da Águas do
Norte e em seguida, com o apoio da Câmara de Fafe, a
requalificação de toda a Avenida de Santa Comba”, anuncia
o presidente da junta de freguesia.
Esta era uma obra há muito reivindicada pelos moradores,
que querem ligar as suas casas à rede de saneamento,
e pela junta de freguesia que aguardava o avanço desta
empreitada para requalificação da estrada.
“Está muito degradada. Não nos podemos esquecer que é
porta de entrada da freguesia a partir de Fafe, mas também
de Fafe para quem vem da EN206. Acho que merece outra
qualidade e beleza, e esperamos o apoio da câmara nesse
arranjo urbanístico”, refere David Fernandes.
PUB
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PROLONGAMENTO
DE PASSEIO PARA
MAIOR SEGURANÇA
DOS PEÕES
A Junta de Fornelos vai dar continuidade ao projeto de ligar
toda a freguesia por passeios para maior segurança dos
peões.
Nesta nova fase do projeto vai ser dado seguimento ao
passeio criado na Avenida de Santa Comba, agora na ‘curva
do ribeiro’, em Monte D’Além.
Para além do prolongamento do passeio ao longo desta
curva, vai ser intervencionada em sequência uma zona
habitacional, com criação de lugares de estacionamento.

ARRANJO
URBANÍSTICO
NO LARGO
DE MONTE
D’ALÉM

O Largo de Monte D’Além vai ser alvo de
um arranjo urbanístico, para requalificação
do espaço que alberga dois negócios de
restauração e habitações.
“É um espaço público que merece a nossa
atenção”, defende o presidente da junta de
freguesia, lembrando que este é um local de
paragem bastante frequentado.

PARAGEM DE
AUTOCARRO
MAIS SEGURA

A zona de paragem de autocarros de Monte
D’Além vai ser requalificada, para dar mais
segurança aos utilizadores deste meio de
transporte.
O local vai também ser preparado para
receber uma futura passadeira, que irá
reforçar a segurança dos peões tida como
prioritária.
A obra vai arrancar já no início de 2019.

PUB

PAVIMENTAÇÕES
MELHORAM
ACESSIBILIDADES
DA FREGUESIA
A Junta de Fornelos vai levar a cabo a pavimentação
de algumas ruas da freguesia, por forma a melhorar as
acessibilidades.

RUA DO RIBEIRO

A Rua do Ribeiro será uma das ruas a pavimentar, depois
de no ano passado ter recebido uma intervenção na zona
da escadaria para resolução do problema de águas pluviais.
A Rua de Outeiro de Casal, atualmente muito degradada
fruto das obras de saneamento, vai receber rede de águas
pluviais e depois betuminoso para retificação do pavimento.
Já a Rua Cimo de Vila, desde o cruzamento com a Rua da
Fervença até à casa brasonada, vai ser intervencionada
para diminuir a trepidação provocada pelo piso atual. A
junta de freguesia optou por calçada portuguesa enquanto
material mais nobre, dado ser um dos acessos à casa
brasonada.

RUA DE OUTEIRO
DE CASAL

AULAS
DE GINÁSTICA
COM
INSCRIÇÕES
ABERTAS

A Urbanização do Rielho, que recebeu recentemente
saneamento, vai ser pavimentada com betuminoso, estando
também prevista a criação de passeios para melhorar os
acessos às habitações. Esta intervenção vai contemplar
uma estrada sem saída e uma zona de estacionamento
desta urbanização.

RUA CIMO DE VILA

O Edifício das Associações vai receber aulas
de ginástica, a partir de janeiro.
As inscrições estão abertas a todos os
interessados e devem ser efetuadas
na junta de freguesia. Haverá uma aula
experimental gratuita no dia 8 janeiro, às
20h00, no Edifício das Associações.

URBANIZAÇÃO
DO RIELHO
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FORNELOS ACOLHEU
NOVO PÁROCO VÍTOR ARAÚJO
Vítor Araújo tomou posse como novo Pároco de Santa Comba de Fornelos, no dia 22 de setembro. Depois de recebido em
espírito de alegria e celebração, revela que o bom acolhimento tem sido uma constante e diz ter as melhores expectativas
para o trabalho nesta paróquia. “Semear o estilo de vida de Cristo” é o primeiro e grande objetivo definido para o trabalho
conjunto com o Padre José Carneiro.

Como está a ser o trabalho realizado juntamente com o
padre José Carneiro?
(Pe. Vítor): Novidade é uma palavra que entra em quase
tudo o que vivemos, eu e o Padre José António. Embora
com um ano mais de conhecimento das paróquias, o Padre
José António trilha comigo um caminho de descoberta
das mesmas. Trabalhar a dois, numa mesma missão,
é um desafio belo e sempre enriquecedor. Permite-nos
multiplicar as virtudes e subtrair os defeitos. Somos pessoas
diferentes, mas partilhamos uma vocação irmã, e uma
missão comum. Está a ser um trabalho desafiante, belo e
alegre. Sabemos ao que vimos, pois os dois pensamos o
ministério sacerdotal como uma verdadeira fraternidade,
onde viver e trabalhar em comunidade faz sentido.

(Pe. Vítor): Semear o estilo de vida de Cristo é o nosso
primeiro e grande objetivo, onde tudo aquilo que potencie a
vivência da Fé em Cristo é bem-vindo. Coloco as melhores
expectativas para o trabalho que aqui vamos desenvolvendo
pois procuramos colocar todos os dias o nosso trabalho nas
mãos de Deus. Assim, quando tudo passa por Deus, tudo se
torna mais eficaz. Espero sinceramente, e com humildade,
ser transmissor de Cristo para esta comunidade, assim
como peço que os cristãos de Fornelos sejam para mim
sinais de Fé, Esperança e Caridade, pois o meu principal
objetivo é caminhar com esta parcela do Povo de Deus. O
caminho vai sendo definido com o discernimento de todos.
Nesta época de Natal, que mensagem gostaria de deixar
à população de Fornelos?
(Pe. Vítor): Natal que se aproxima é a festa do encontro
entre Deus e o homem. É o momento histórico - passado,
presente e futuro - onde Deus vem, incansavelmente, à
procura do homem. Deus nunca se perde porque nunca
deixa de andar à procura, e por isso sempre encontra
e sempre Se encontra. Já nós, que até vamos a muitos
encontros, andamos muitas vezes desencontrados. Nem
sempre andamos verdadeiramente à procura, e por isto,
muitas vezes nos perdemos. É assim que perdemos o Natal.
Que falhamos o encontro pequeno, íntimo e comprometido.
Quem procura, nunca se perde e sempre encontra. Neste
Natal Deus fará a parte d’Ele. Façamos a nossa, vamos
à procura d’Ele, no próximo, e nunca nos perderemos do
verdadeiro Natal.

FOTO: CLÁUDIA FERNANDES

(Pe. Vítor): Antes de tudo deixar publicamente uma
saudação pessoal a cada um dos que lê este pequeno
testemunho. Como ficou visível para todos, no dia da minha
tomada de posse, fui muito bem acolhido nesta comunidade
paroquial de Santa Comba de Fornelos. Não só naquele dia,
mas nos dias que seguiram e que se continuam a suceder,
o bom acolhimento tem sido uma constante. É ainda
um período de conhecimento mútuo, pois se eu estou a
conhecer a paróquia, as pessoas e o modo de ser pároco
(também novo para mim), também a paróquia, nas pessoas
que a constituem está a conhecer-me. Mas chegado agora
ao Natal, e já trilhado o espreitado o Hall de entrada, sintome bem acolhido e em casa. Por tudo isto desde já o meu
obrigado a todos.

Que expectativas tem para esta paróquia?

FOTO: CLÁUDIA FERNANDES

Como foi recebido enquanto novo pároco de Santa
Comba de Fornelos?

FOTO: CLÁUDIA FERNANDES

FOTO: CLÁUDIA FERNANDES

A associação Sereno Remate está a organizar
um Feira Solidária a favor da UNICEF.
A comunidade é convidada a contribuir com a
oferta e compra de objetos, em exposição no
Edifício das Associações. Todas as receitas
são doadas à UNICEF.
No jantar que marcou o lançamento desta
iniciativa foram reunidos 190 euros, já
entregues à associação que se dedica ao
apoio a crianças.

FOTO: CLÁUDIA FERNANDES

SERENO
REMATE
ORGANIZA
FEIRA
SOLIDÁRIA
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FORNELOS
PARTICIPOU NO
ANIMADO CONVÍVIO
DE NATAL DA UNIR
Fornelos fez-se representar no Convívio de Natal da UNIR
— Unidade de Intervenção e Recursos para os Centros de
Convívio do Concelho de Fafe.
Uma tarde de festa, nas instalações da delegação de Fafe
da Cruz Vermelha, onde não faltaram a música, a dança
e o espírito natalício de união e convívio entre todos os
participantes.
O convívio reuniu mais de 200 utentes dos doze centros de
convívio do concelho de Fafe, que partilharam muita alegria
e boa disposição. A interpretação da música ‘Vira de Fafe’
foi um dos momentos especiais, ao colocar todos a cantar
em simultâneo.

MAGIA DO
ESPÍRITO
NATALÍCIO
REINOU NA
FESTA DE
NATAL DAS
CRIANÇAS

A magia do espírito natalício foi contagiante
e reinou na Festa de Natal das Crianças de
Fornelos, promovida pela Catequese e pela
Junta de Freguesia, a 15 de dezembro.
A tarde começou com a visualização do
filme “A Estrela de Natal”, com direito a
pipocas, no auditório da junta de freguesia.

que uniu crianças, pais, catequistas,
escuteiros, familiares e amigos. A alegria e
a animação foram as palavras de ordem.
Para além das boas memórias criadas,
as crianças levaram para casa como
presente da junta de freguesia uma caneca
personalizada.

A festa continuou em convívio, no Salão
Paroquial, num lanche de confraternização
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