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CAROS FORNELENSES,

A sétima 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 fraternidade 
que caracterizam esta época se prolongue durante todo o Ano 
Novo de 2020.

É nesse mesmo sentido de comunidade, união e partilha que vos 
apresentamos o Cartaz Sociocultural com as atividades que vão 
marcar o próximo ano, apenas conseguido graças ao contributo 
de todos os grupos da freguesia. Continuamos a contar com o 
vosso dinamismo e companheirismo em 2020.

Em arranque de novo ano, apresentamos também algumas das 
primeiras ações delineadas por este executivo, bem como as 
atividades que marcaram os últimos meses.

Nesta edição, damos ainda destaque ao Museu Hidroelétrico de 
Santa Rita, um património que temos na freguesia com interesse 
histórico e cultural, que deve ser motivo de orgulho para os 
fafenses em geral e os fornelenses em particular. Acreditando 
na potencialidade turística do museu e zona envolvente, 
recuperamos aqui a sua história, defendendo a sua valorização 
e dinamização num futuro próximo.

Um abraço amigo, 
David Fernandes 
[Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos]
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Av. Sta. Comba, 271
4820 - 427 Fornelos - Fafe 

Tel 253 599 011 Fax 253 599 047
canfrei@iol.pt

O Grupo Coral Juvenil de Fornelos lançou um concurso de 
presépios, desafiando a população da freguesia a pôr mãos 
à obra na construção deste símbolo maior do Natal.

Esta é a primeira edição da iniciativa, que teve como objetivo 
promover, dinamizar e preservar uma tradição com grande 
significado na freguesia de Santa Comba de Fornelos.
Promover uma maior vivência da mensagem natalícia, 
sensibilizar a comunidade local para esta tradição cultural, 
promovendo a manifestação artística e a criatividade, 
foram também objetivos. 

A concurso estão duas categorias: presépios tradicionais (com 
7 participantes) e presépios originais (com 1 participante).

As inscrições decorreram até 12 de dezembro, dirigidas 
a pessoas singulares, instituições, famílias ou lugares da 
freguesia. 

A avaliação do júri — constituído pelo presidente do grupo 
coral, um representante da junta de freguesia e um 
representante da igreja paroquial — está marcada para os 
dias 22 e 23 de dezembro. O júri irá apreciar com especial 
atenção a representação do nascimento do Menino Jesus, 
os materiais utilizados, e o caráter inovativo dos presépios.

Os resultados são anunciados em plena véspera de 
Natal, dia 24 de dezembro, e os prémios entregues aos 
participantes no dia 28 do mesmo mês.

O Grupo Coral Juvenil de Fornelos faz já um balanço 
positivo desta iniciativa, esperando reforçar o número de 
participantes na próxima edição. 

Iniciativa 
conta com 
oito presépios 
a concurso. 

CONCURSO DE PRESÉPIOS 
ENVOLVE A FREGUESIA 
NO ESPÍRITO NATALÍCIO

A iniciativa é promovida pelo Grupo Coral Juvenil de Fornelos.
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JA
N

EI
R

O CANTAR DE REIS PELA FREGUESIA
O novo ano começa envolto em tradição, em Fornelos, com o Cantar de Reis a 
espalhar a alegria pelas ruas. Este ano é o Grupo Coral de Fornelos a entoar os 
cânticos em celebração do nascimento de Jesus, desejando a todos os fornelenses 
votos de um santo e feliz Ano Novo. O grupo apela à generosidade de todos, tendo 
como objetivo angariar fundos para o pagamento do seu ensaiador.

FE
VE

R
EI

R
O

CARNAVAL
O Entrudo volta a ser motivo de festa, no mês de fevereiro. Os Escuteiros 
organizam um Carnaval tradicional com muita folia, no recinto da igreja, com o já 
habitual ritual da Queima do Pai das Orelheiras como momento alto, ao som do 
rufar dos bombos.

M
AR

ÇO

LIMPAR FORNELOS
A Junta de Freguesia promove mais uma edição do "Limpar Fornelos", a 15 
de março. A inicativa espera a colaboração de toda a população para limpar a 
freguesia, que recebeu em 2019 o galardão Bandeira Verde Eco-Freguesias, pelo 
segundo ano consecutivo. 

AB
R

IL

CAMINHADA SOLIDÁRIA
O Coral Juvenil de Fornelos realiza uma vez mais uma Caminhada Solidária, a 19 
de abril. Esta será a 4ª edição da iniciativa, que no último ano reverteu a favor da 
população de Moçambique atingida pela ciclo Idai.  As duas primeiras edições 
ajudaram os animais do Canil Municipal de Fafe.

SONHAR FORNELOS
A Junta de Freguesia convida toda a comunidade a reunir-se no salão paroquial, 
no dia 29 de março, para "Sonhar Fornelos". O evento pretende dar voz a todas 
as pessoas, desafiando-as a partilhar o que esperam e querem para o futuro da 
freguesia. Com o contributo e propostas de todos, no final do dia, inteiramente 
dedicado a pensar o futuro de Fornelos, sairá um plano para a freguesia. 
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JU
N
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O
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O

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.

JU
LH

O
AG

O
ST

O

TORNEIO DE PETANCA
A associação Sereno Remate organiza um Torneio de Petanca, no mês de agosto.

TRAIL DE FORNELOS
O Trail de Fornelos volta a aliar desporto e solidariedade, a 31 de maio. A iniciativa 
da Junta de Freguesia leva 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.

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

ECO FESTIVAL TERRA MÃE
O Terra Mãe regressa a Fornelos nos dias 17, 18 e 19 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 
para a sustentabilidade 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.

FESTA DE SANTA COMBA
Cumprindo a tradição, o segundo fim de semana de agosto (dias 7, 8 e 9) 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, que durante três dias promove momentos de 
reencontro e convívio entre familiares e amigos da terra.
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O
U

TU
BR

O
N

O
VE

M
BR

O

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

D
EZ

EM
BR

O CONCURSO DE PRESÉPIOS
O Grupo Coral Juvenil de Fornelos desafia os grupos da freguesia a participarem 
num concurso de presépios, um dos maiores símbolos do Natal, enquanto 
representação do cenário do nascimento de Jesus.

SE
TE

M
BR

O

PASSEIO CONVÍVIO DA FREGUESIA
A Junta de Freguesia vai organizar o seu tradicional passeio anual, a 13 de setembro. 
A iniciativa pretende promover o convívio e a união entre toda a comunidade, sendo por isso aberto a todos os fornelenses. 

FESTA DAS COLHEITAS
Para celebrar a vida agrícola e agradecer o que a terra nos dá, 
a Junta de Freguesia vai promover uma Festa das Colheitas, a 27 de setembro. 
A iniciativa pretende unir todas as coletividades e pessoas da freguesia, num 
convívio animado, que incluirá uma desfolhada e troca de sementes. 

HALLOWEEN
A noite mais assustadora do ano volta a contar com festa de ‘Halloween’, 
organizada pelo Grupo Coral Juvenil de Fornelos. 
A iniciativa é já uma tradição do grupo, marcada por concursos de máscaras 
e abóboras e muita animação, num ambiente decorado a preceito.

FESTA DE NATAL
O calendário de atividades de 2020 termina com uma Festa de Natal, que promete espalhar a magia do espírito natalício.
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MOVIMENTO AMIGOS DE FORNELOS 
REALIZOU PASSEIO ÀS ILHAS CIES

O décimo aniversário do Movimento Amigos 
de Fornelos foi comemorado com um 
passeio às ilhas Cies, na Galiza, a 2 de 
novembro.

Situadas ao largo de Vigo, em Espanha, as 
ilhas são tidas como o maior tesouro da ria, 
num paraíso de praias de areia branca e 
água cristalina. 

Nem o mau tempo impediu os visitantes, 
vindos de Fornelos, de desfrutar da calma e 
beleza daquelas paisagens, ricas em fauna 
e flora.

O passeio foi aproveitado da melhor forma, 
com a boa disposição a reinar num dia 
de convívio, companheirismo e muita 
animação, a fortalecer os laços de amizade 
que unem o grupo.

SERENO 
REMATE
DE VISITA 
À RÉGUA

Peso da Régua foi o destino escolhido 
pela associação Sereno Remate para 
a organização do seu passeio, a 2 de 
novembro.

A iniciativa juntou vinte e duas pessoas, 
num dia de convívio e confraternização 
naquela cidade do distrito de Vila Real.

As bonitas paisagens desta região do 
Douro encantaram os participantes.

O Agrupamento de Escuteiros de 
Fornelos marcou presença na Abertura 
Regional do Ano Escutista (ARAE), que 
juntou cerca de 8.000 escuteiros no 
Pavilhão Multiusos de Guimarães, a 13 
de outubro. 

Integrados na comitiva de 730 escuteiros 
de Fafe, os fornelenses participaram 
no desfile de bandeiras que deu início 
à eucaristia, presidida pelo Bispo 
Auxiliar.   Duzentos agrupamentos dos 
nove núcleos fizeram-se representar no 
momento de celebração e união.

D. Nuno Almeida desafiou os escuteiros 
a serem semeadores de esperança e a 
seguirem o exemplo da Rainha Santa 
Isabel, colocando em prática a coragem 
e o amor ao próximo. 

ESCUTEIROS DE FORNELOS
PRESENTES NA ABERTURA 
REGIONAL DO ANO ESCUTISTA

À tarde, os escuteiros viram testados os 
seus conhecimentos, num 'quiz' sobre 
escutismo, personagens da região e 
a vida da Rainha Santa Isabel, a figura 
que marca este ano escutista, pela 
dedicação que empenhou na ajuda 
aos mais carenciados, que levou como 
missão de vida. 

Em 2020, a ARAE está já marcada para a 
Póvoa de Lanhoso. 
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MUSEU HIDROELÉTRICO DE SANTA RITA
Localizado na freguesia de Fornelos, na margem 
esquerda do Rio Vizela, o Museu Hidroelétrico de Santa 
Rita é uma das jóias do património do concelho de Fafe.

O museu tem como base a Central Hidroelétrica de Santa 
Rita, que foi inaugurada a 5 de outubro de 1914, uma 
data histórica no progresso do concelho. A obra teve à 
época largo alcance social, permitindo à então Vila de 
Fafe o fornecimento de uma rede elétrica de serviço 
público,  que veio substituir os velhos candeeiros a gás. 

Assumidamente um ícone do republicanismo, a central 
foi levada a efeito pela administração municipal de 
José Summavielle Soares, com construção a cargo 
da Companhia Portuguesa de Eletricidade Siemens 
Schukert Werke, Lda., pioneira na instalação de centrais 
hidroelétricas em Portugal. 

A central colocou assim Fafe na linha da frente no 
concerne à eletrificação, integrando o diminuto número 
de povoações portuguesas que na altura estavam 
dotadas daquele serviço. 

Viria a ser desativada em finais de julho de 1981, com 
a nacionalização da rede de produção e distribuição de 
rede de energia elétrica, que marcou o pós 25 de Abril.

Dado o seu interesse histórico e cultural, como marco 
do processo de eletrificação, a Câmara de Fafe, 
entidade proprietária, decidiu musealizar as instalações 
e equipamentos, constituindo um museu regional de 
eletricidade, em meados dos anos 80, o primeiro do seu 
género no país.

Em 2007, o Museu Hidroelétrico de Santa Rita foi objeto 
de obras de requalificação, que tiveram a comparticipação 
financeira da empresa Gamesa (que construiu o Parque 
Eólico das Terras de Fafe), e a colaboração da Fundação EDP. 
O museu consta dos roteiros turísticos, integrado na Rede 
Nacional de Museus de Energia, num protocolo estabelecido 
entre o município e a Fundação EDP. 

Do interior do espaço, sobressai a maquinaria — com 
a explicação de como a turbina e o gerador-alternador 
obtinham a energia elétrica através da força das águas —, 
mas também o quadro de comandos e manobras original e 
praticamente intacto.  Expositores com o historial da central 
e da eletrificação do concelho, e um apontamento relativo 
às energias alternativas, com destaque para o Parque Eólico 
das Terras de Fafe, completam a informação. A experiência é 
enriquecida com a envolvente natural do edifício, com o som 
do correr do rio e a beleza verdejante como pano de fundo.
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A Junta de Fornelos está a impulsionar 
a implementação do "Projeto Rios" na 
freguesia, desafiando a comunidade em 
geral e as associações a adotarem um troço 
do rio e cuidar dele.

Segundo o presidente da junta, David 
Fernandes, o objetivo passa por "pôr 
as pessoas no terreno e, num trabalho 
estruturado, cuidar do rio que atravessa a 
freguesia, garantindo a sua conservação e a 
biodiversidade".

"Não se trata só de monitorizar e fiscalizar — 
recuperando até o conceito de guarda-rios 
— mas também cuidar do rio e dinamizá-lo, 
seja através da organização de limpezas das 
margens, promoção de visitas de estudo, 
piqueniques ou outras atividades", explica.

O projeto, promovido pela Associação 
Portuguesa de Educação Ambiental, tem 
por base uma postura de "voluntariado 
ambiental", procurando a consciencialização 
e o envolvimento ativo da comunidade para 

JUNTA DE FREGUESIA
DESAFIA COMUNIDADE 
A 'ADOTAR' TROÇO DO RIO

a importância e valorização do ambiente, 
nomeadamente dos sistemas ribeirinhos, 
através da adoção de um troço de 500 
metros de um rio ou ribeira.

Envolver as associações da freguesia no 
projeto — como os escuteiros, a comunidade 
7 Pétalas e a ACR Fornelos — é o primeiro 
objetivo, numa estratégia de valorização do 
património natural da freguesia.

O "Projeto Rios" permite que os grupos 
usufruam de um laboratório natural quando 
fazem saídas de campo, guiados através 
de um kit na análise de temáticas como 
a fauna, flora, tradições, histórias, contos, 
lendas, instituições e pessoas, criando uma 
relação de proximidade com o rio.

Dinamizado a nível ibérico, o projeto conta 
com 444 grupos inscritos de 121 municípios; 
222 quilómetros de rios adotados; 17.800 
participantes e mais de 50 mil pessoas 
envolvidas em atividades.
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A Urbanização de Monte D'Além vai ser 
repavimentada, tendo como objetivo a 
melhoria da circulação rodoviária e de 
acesso às habitações aos moradores.

O piso encontra-se bastante degradado, 
depois de há cerca de um ano ter recebido  
obras de instalação de rede de saneamento, 
por parte das Águas do Norte. 

A junta de freguesia pretende agora intervir 
na via, com uma nova pavimentação, 
esperando também que a Águas do Norte 
autorize a ligação das casas ao saneamento, 
concretizando assim a instalação já feita.  

Está em fase de conclusão a empreitada 
de instalação de rede de saneamento 
na Estrada Nacional, uma ligação que 
compreende toda a via desde a Rua do 
Carvalhal até à zona dos cafés. 

Os buracos resultantes da intervenção 
foram tapados de forma provisória e o 
pavimento será refeito em breve, assim 
que as obras, que são responsabilidade 

INSTALADO O SANEAMENTO
ESTRADA NACIONAL

VAI RECEBER NOVO PISO

PAVIMENTAÇÃO 
VAI MELHORAR 
ACESSOS              
NA URBANIZAÇÃO 
MONTE D'ALÉM

da Águas do Norte, sejam dadas como 
concluídas e vistoriadas. 

"Vamos ficar com a nacional como 
nova. É isso que esperamos", expressa 
o presidente da junta de freguesia, 
apelando uma vez mais à tolerância dos 
moradores face aos inconvenientes que 
as obras possam causar.

FALHAS NA ILUNINAÇÃO 
PÚBLICA DEVEM SER 
REPORTADAS À EDP

A Junta de Freguesia apela à população para 
que reporte as falhas na iluminação pública 
diretamente à EDP Distribuição, entidade 
responsável pela mesma. 

Caso detete um candeeiro de rua com uma 
lâmpada fundida, uma luz intermitente ou 
uma rua sem iluminação, deve informar a 
EDP, podendo fazê-lo por chamada gratuita, 
através do número  800 506 506, ou no site 
www.edpdistribuicao.pt/podemos-ajudar/
avaria-iluminacao-publica 

Esta é a forma mais eficaz para que a 
anomalia seja corrigida o mais rapidamente 
possível, sem prejuízo da junta de freguesia 
acompanhar a situação. 
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A Junta de Fornelos continua empenhada em garantir a 
segurança dos peões, através do reforço dos passeios 
um pouco por toda a freguesia. 

Neste âmbito, a próxima intervenção será junto às 
Alminhas da Torre, um pequeno altar na entrada da 
freguesia, que também já foi alvo de intervenção para 
valorizaração do culto religioso. 

O passeio empedrado vai ser prolongado ao longo 
daquela via, numa zona em que atualmente existe mas 
em relva, que obriga a manutenção periódica. 

AV. STª COMBA, 1900 . 4820 - 411 FORNELOS - FAFE  | questoessaborosas@gmail.com

 Telf: 253 495 152

PASSEIO                               
DAS ALMINHAS 
INTERVENCIONADO 
PARA MAIS SEGURANÇA

CAMINHO DE 
FERREIROS A 
CASAS NOVAS 

VAI SER 
RECUPERADO

A antiga quelha que liga Ferreiros a Casas Novas vai ser 
recuperada. Aquele caminho público está atualmente 
em estado de abandono, mas o objetivo é que volte a ser 
utilizado, enquanto via pedonal. 

Para isso, a junta de freguesia vai encanar as águas e 
regularizar o piso, mantendo-o em terra batida.

Recorde-se que aquele caminho era antigamente usado 
por pessoas que vinham de Fafe para Póvoa de Lanhoso, 
e também por agricultores. Há mais de vinte anos que não 
é utilizado, apesar de ser um caminho de beleza natural 
marcadamente rural.

A recuperação do caminho, desde uma entrada, junto às 
instalações da Cerci, até Casas Novas, perto da ponte de 
Santa Rita, vem dar resposta a pedidos da população, que 
consegue assim encurtar distâncias nos seus percursos.
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COMUNIDADE DE 
APRENDIZAGEM 
7 PÉTALAS DINÂMICA

A Comunidade de Aprendizagem 7 Pétalas 
tem sido dinâmica, organizando vários 
eventos na freguesia que vão de encontro à 
filosofia de aprendizagem e desenvolvimento 
que ali pretendem implementar. 

A 16 de novembro, decorreu em Fornelos 
o workshop LASER, promovido pela 

Fornelos inaugurou, a 9 de novembro, 
o Centro de Convívio e Aprendizagem 7 
Pétalas, na antiga escola da freguesia. 

O edifício recebeu obras de beneficiação e 
pretende ser um espaço intergeracional de 
aprendizagem, dos 0 aos 100 anos, aberto 
a toda a comunidade.

Para além das atividades do Centro de 
Convívio, que já funcionava nestas insta- 
lações, organizadas pela equipa da Cruz 
Vermelha e junta de freguesia, o espaço 
recebe agora o projeto desenvolvido pela 
Comunidade 7 Pétalas, que tem por base 
métodos pedagógicos inovadores de 
uma "Escola do Futuro". O projeto piloto 
diferencia-se por procurar o sucesso 
escolar respeitando as características 
singulares de cada aluno, os seus ritmos 
e interesses próprios, trabalhando 
conteúdos relevantes em vez de disciplinas, 
em contacto com as tecnologias mas 
também a natureza e a participação da 

INAUGURADO        
CENTRO DE CONVÍVIO E 
APRENDIZAGEM 7 PÉTALAS

família e comunidade envolvente.

O projeto que pretende reabrir a Escola 
de Fornelos como escola pública, de 
vanguarda, aguarda aprovação do 
Ministério da Educação, por isso é "um 
sonho quase realizado", funcionando como 
um teste a esse modelo inovador.

"É uma alegria enorme reabrir esta escola, 
pelo simbolismo que tem. O que estamos a 
construir em Fornelos é uma Comunidade 
de Aprendizagem, que vai muito para além 
de uma escola. É para as crianças, para os 
adultos, para os jovens e menos jovens. 
Queremos que todos façam parte deste 
espaço", sublinhou o presidente da junta 
de freguesia, David Fernandes.  

Presente na inauguração esteve também 
o presidente da Câmara de Fafe,  que 
destacou a importância do espaço 
enquanto local de convívio entre gerações. 
"O desafio é que seja um espaço aberto ao 
convívio e aprendizagem, desde os mais 
pequeninos aos mais velhos. Um espaço 
para partilhar e interagirem entre todos", 
reforçou. 

O espaço foi benzido pelo Arcipreste de 
Fafe, José António Carneiro. A animação 
musical da tarde ficou a cargo dos utentes 
do centro de convívio. 

Academia Portuguesa de Desenvolvimento 
Pessoal e a LIFE Training, que procurou 
dotar os participantes de ferramentas para 
melhorar as suas competências e os seus 
relacionamentos interpessoais.  

Antes disso, a freguesia recebeu o simpósio 
"Arquitetura 3000", com Noemi Paymal, uma 
das fundadoras deste movimento. O objetivo 
do evento passou por compartilhar ideias 
e ferramentas inovadoras, tendo por base 
a crença de que juntos podemos contribuir 

para uma transformação da Educação 
reevolucionária com consciência, para as 
gerações presentes e futuras. 
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CENTRO DE CONVÍVIO DE FORNELOS PRESENTE 
NO MERCADO DE NATAL DAS ASSOCIAÇÕES

O Centro de Convívio de Fornelos marcou 
presença no Mercado de Natal Solidário 
das Associações, que se realizou no fim de 
semana de 14 e 15 de dezembro, na tenda 
instalada para o efeito no centro da cidade 
de Fafe. 

No seu espaço, o centro de convívio teve 
oportunidade de expor o artesanato 
em palha e outros trabalhos manuais, 
promovendo assim algumas das atividades.

Durante os dois dias, o mercado contou 
com a participação de várias associações 
do concelho, e animação a cargo do Grupo 
Memórias Vivas e a ARPIFAFE.

O Centro de Convívio de Fornelos está ainda 
representado no certame com uma coroa 
de Natal feita pelos seus utentes. 

Adornada com um Pai Natal e outros 
elementos natalícios, a coroa está em 
exposição durante todo o Mercado de 
Natal, de 18 a 22 de dezembro. 

Fornelos fez-se representar no Convívio 
de Natal da UNIR — a Unidade de 
Intervenção e Recursos para os Centros 
de Convívio do Concelho de Fafe.

A tarde foi de festa, nas instalações da 
delegação de Fafe da Cruz Vermelha, 
com música, dança e teatro a animarem 
os mais de 200 utentes que marcaram 
presença, vindos de doze dos treze 
centros de convívio do concelho, 
espalhados pelas várias freguesias.

O espírito natalício de união e convívio 
reinou entre todos os participantes, que 
partilharam alegria e boa disposição.

Treze elementos do Centro de Convívio 
de Fornelos participaram na festa, 
entoando a uma só voz as músicas 
ensaiadas "Porfia" e "Vai Nevar". 

O momento foi também de celebração 
do aniversário da fornelense Irene, com 
todos a cantarem-lhe os parabéns.

FORNELOS PARTICIPOU  
NO ANIMADO CONVÍVIO 
DE NATAL DA UNIR
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O novo ano começa envolto em tradição, em 
Fornelos, com o Cantar de Reis a espalhar a 
alegria pelas ruas. 

Este ano é o Grupo Coral de Fornelos a entoar 
os cânticos em celebração do nascimento 
de Jesus, desejando a todos os fornelenses 
votos de um santo e feliz Ano Novo. 

O grupo apela à generosidade de todos, 
tendo como objetivo angariar fundos para o 
pagamento do seu ensaiador.

GRUPO CORAL JUVENIL PARTICIPA NO 
ENCONTRO DE COROS DE MÚSICA DE NATAL

CANTAR DE REIS
PELA FREGUESIA 
DESEJA FELIZ 
ANO NOVO

O Grupo Coral Juvenil de Fornelos volta a participar, este 
ano, no XXVII Encontro de Coros de Música de Natal. 

O encontro anima o Mercado de Natal, organizado pelo 
Município de Fafe, na tenda instalada para o efeito em 
plena Praça 25 de Abril, no centro da cidade de Fafe. 

JANTARES DE NATAL
PROMOVEM 
CONVÍVIO E UNIÃO 
NAS COLETIVIDADES

O grupo fornelense tem honras de abertura do encontro 
de coros, sendo o primeiro a subir ao palco, na noite de 
18 de dezembro. 

Ao todo, são vinte e três os grupos que participam na 
iniciativa, das várias freguesias do concelho.

O Natal foi pretexto para várias coletividades da 
freguesia se reunirem à mesa, em momentos de 
convívio e exaltação dos valores da partilha, união e 
fraternidade, que especialmente marcam a época.

O Grupo Coral de Fornelos, o Grupo Coral Juvenil de 
Fornelos e o Agrupamento de Escuteiros de Fornelos 
fizeram questão de celebrar o Natal, reunindo cada 
um os seus membros, em demonstração de espírito 
de família.

O dia 21 de dezembro fica marcado pelo "Jantar da 
Amizade", uma tradição com mais de vinte e cinco 
anos, de um grupo de amigos de Fornelos, que por esta 
altura se reúne para celebrar a amizade. O convívio 
chega a juntar mais de 60 homens, num momento 
de reencontro único, pois grande parte já não vive cá, 
mas regressa por altura da quadra natalícia.
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Pergunta pessoal e crucial, nesta época natalícia, na 
era da consciencialização ambiental, com as agendas 
mediáticas (infelizmente mais mediáticas que políticas) 
a imporem o ambiente e as alterações climáticas como 
“tema quente” do nosso presente coletivo: Quanto lixo 
vou produzir neste Natal? 

Atrevo-me, desde já, a pedir, sem me excluir, que essa 
consciência ambiental e ecológica — cada vez mais 
presente, sobretudo entre as gerações mais jovens 
“inspiradas” pela luta por melhor ambiente, luta essa 
encabeçada pela Personalidade do Ano para a Revista 
“Time” Greta Thumberg — se faça sobretudo sentir e 
ver na opção pessoal pela simplicidade deste Natal! 
Abster-se das “quinquilharias” tecnológicas do último 
grito da moda, reduzir desperdícios e excessos de 
consumos vários, entre outros, será um inequívoco 
sinal de compromisso ambiental. Que a ecologia e 
cuidado pela casa comum comece, neste Natal, na 
casa de cada um! É o meu primeiro desejo natalício, 
mas também o meu compromisso!

Sou do início da década de 80. Já vivi alguns janeiros. 
Sinto uma imensa diferença quanto à festa do Natal 
dos tempos da minha infância. Aonde já vai aquela 
simplicidade e a singeleza do Natal! Perdeu-se, num 
ápice, aquela “magia” da fruição serena e quente da 
presença de uns com os outros, da família, da mesa, 
da refeição, da lareira, da brincadeira e da preguiça, da 
oração e da missa…

Trocamos a Presença por presentes e prendas 
embrulhadas. Enchemos o Natal de coisas e esvaziamo-
lo do essencial: esse Deus feito Menino, nascido numa 
gruta dum rincão perdido de Belém, na Palestina, de 
onde brilhou uma luz tão intensa, que a sua claridade 
dividiu o curso da história entre antes e depois…

Todos temos como especial a festa do Natal! Mas, 
infelizmente, são cada vez mais aqueles que no meio 
de férias, viagens, festas, almoços e jantares, de 

DOIS DESEJOS                   
PARA UM NATAL SIMPLES!

presentes sem fim, esquecem Aquele que é Nascido. 
Será possível o Natal sem o Nascido?  

Procuremos, sobretudo os cristãos, voltar a essa 
frugalidade inicial, ao Presépio que é, como diz o 
Papa Francisco, o sinal admirável que “não cessa de 
suscitar maravilha e enlevo”. Numa Carta assinada 
a 1 de Dezembro passado, em Greccio, no Santuário 
do Presépio, onde S. Francisco de Assis representou o 
primeiro presépio da história, o Papa escreve: “Diante 
do Presépio, a mente corre de bom grado aos tempos 
em que se era criança e se esperava, com impaciência, 
o tempo para começar a construí-lo. Estas recordações 
induzem-nos a tomar consciência, sempre de novo, do 
grande dom que nos foi feito, transmitindo-nos a fé; e ao 
mesmo tempo fazem-nos sentir o dever e a alegria de 

"CAÇA AO PRESÉPIO" ANIMOU
FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS

A magia do espírito natalício foi contagiante e reinou na Festa de Natal 
das Crianças de Fornelos, organizada pela Catequese, com o apoio da 
Junta de Freguesia, a 14 de dezembro.

O momento uniu crianças, catequistas, escuteiros, familiares e 
amigos, numa tarde em que a alegria e a animação foram as palavras 
de ordem. 

Para além da visulização de um pequeno filme de Natal, e do cântico 
de uma música de Natal, as catequistas organizaram uma caça ao 
tesouro, em busca do "presépio perdido", que divertiu a pequenada. 

Houve ainda lanche e oferta de presentes: chocolates em forma 
de joaninhas, símbolo da agricultura biológica, para relembrar que 
Fornelos é uma Ecofreguesia e uma estrela em papel para montar.

comunicar a mesma experiência aos filhos e netos. Não 
é importante a forma como se arma o Presépio; pode 
ser sempre igual ou modificá-la cada ano. O que conta 
é que fale à nossa vida. Por todo o lado e na forma que 
for, o Presépio narra o amor de Deus, o Deus que se fez 
menino para nos dizer quão próximo está de cada ser 
humano, independentemente da condição em que este 
se encontre”. 

Estas palavras inspiram o meu segundo desejo 
natalício, que é também um compromisso, que não 
cansarei de proclamar e de viver: o Natal é Jesus, 
porque sem Jesus não há Natal!

A todos desejo um Natal Simples!

Pe. José António Carneiro
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A partir de janeiro de 2020, a Junta 
de Freguesia de Fornelos tem em 
funcionamento o Espaço do Cidadão, 
um ponto de atendimento ao público que 
permite o acesso a inúmeros serviços de 
diferentes entidades num único balcão.

O espaço é pensado numa lógica de 
descentralização, aproximando os 
serviços aos fornelenses, que podem 
agora resolver os seus assuntos sem 
necessidade de se deslocarem a outros 
postos de atendimento.

Através do acesso à internet, o Espaço do 
Cidadão  agrega diversas funcionalidades 
da Administração Pública e garante 
atendimento digital assistido, com um 
funcionário da junta de freguesia a 
prestar apoio como mediador. 

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 (CGA), 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 2ª via de cartão de 
beneficiário e emissão de declarações 
para IRS. Serviços básicos como a 
alteração de Nome, NIB ou Morada e 
a entrega de documentos de despesa 
estão também contemplados.

Os consumidores também podem 
deslocar-se a este balcão para fazer 
qualquer tipo de reclamação e pedidos 
de informação. Em situações mais 
complexas, os mediadores fazem o 
encaminhamento para a rede de apoio 
ao consumidor endividado.

Os serviços não se esgotam por aqui. Os 
utentes podem, nestes espaços, fazer 
averbamentos e certidões do registo de 
propriedade intelectual, registo de obras 
e do nome literário/artístico.

No que respeita à Autoridade para 
as Condições de Trabalho, o utente 
poderá fazer o registo de contrato de 
trabalhadores estrangeiros, queixas e 
denúncias (com encaminhamento das 
mesmas para o serviço desconcentrado 
mais próximo). Estão ainda disponíveis 
formulários, minutas, simulações e 
pedidos de esclarecimento de dúvidas.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
coloca à disposição a possibilidade dos 
cidadãos procederem à renovação da 
autorização de residência, do Cartão 
de Residência (para cidadãos da 
União Europeia  e seus familiares) e 
à prorrogação da permanência (para 
cidadãos titulares de visto de trânsito, 
curta duração ou estada temporária). 

É também disponibilizado o serviço de 
entrega de IRS, fase 3.1 – Categorias A 
e H da Autoridade Tributária.

Atualmente, são dezassete as freguesias 
do concelho a dispor de Espaços de 
Cidadão.

ESPAÇO DO CIDADÃO
EM FORNELOS JÁ EM JANEIRO

Balcão único de atendimento assistido 
disponibiliza cerca de 200 serviços.


