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CAROS FORNELENSES,
O InFornelos está de regresso e chega-vos, nesta oitava edição,
com votos de um Feliz Natal. Nestes tempos difíceis de pandemia,
em que o medo teima em querer entrar pelas nossas casas todos
os dias, importa ter esperança e acreditar que vamos ultrapassar
este momento, do qual saíremos mais fortes.
Perante um futuro que parece incerto, este é um tempo para
parar e refletir sobre a sociedade em que vivemos e que valores
queremos fazer prevalecer. Contamos como sempre com o vosso
sentido de comunidade, união e partilha.
É nesse mesmo espírito que partilhamos o Cartaz Sociocultural
com as atividades que esperamos que marquem o próximo ano,
com o contributo de todos os grupos que mantêm dinâmica a
nossa freguesia. Em jeito de balanço, damos também nota das
ações que marcaram os últimos meses.
Em nome do executivo da Junta de Freguesia, desejo a todos uma
quadra natalícia repleta de paz, amor e harmonia. Que a união,
generosidade, solidariedade e fraternidade que caracterizam esta
época se prolongue durante todo o Ano Novo de 2021. A Junta de
Freguesia continua atenta e ao vosso dispor, na esperança de que
em breve nos possamos todos encontrar e juntos celebrar a vida.
Um abraço amigo,

David Fernandes
[Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos]

FORNELOS CRIOU

PRESÉPIO SOLIDÁRIO

O Movimento Amigos de Fornelos, com o apoio da junta de
freguesia, criou um presépio solidário para ajudar famílias
que estejam a passar dificuldades nestes tempos difíceis
de pandemia.
O presépio solidário foi construído junto ao Cruzeiro de
Fornelos e tem como objetivo a recolha de alimentos, que
serão depois distribuídos por pessoas carenciadas da
freguesia.
Os organizadores convidam todos à visita e os que puderem
a colaborarem com a iniciativa, deixando alimentos junto ao
presépio. Pode ser oferecida merceria, batatas, cebolas,
abóboras, entre outros bens alimentares, mas também
brinquedos que farão a alegria de algumas crianças este
Natal.
O apelo é também para que a população da freguesia
se mantenha atenta a quem possa estar a passar mais
dificuldades, para que lhes possa chegar esta ajuda.
O presépio foi criado com recurso a materiais naturais,
ecológicos e recicláveis, dando ênfase ao título de
ecofreguesia. O espaço aguarda a sua visita.
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CARTAZ SOCIOCULTURAL 2021

FEVEREIRO

JANEIRO

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. Os cânticos serão entoados em celebração do
nascimento de Jesus e desejando a todos os fornelenses votos de um santo e
feliz Ano Novo.

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.

LIMPAR FORNELOS

MARÇO

A Junta de Freguesia promove mais uma edição do "Limpar Fornelos", a 21
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, e que espera ver renovado neste ano de 2021.

SONHAR FORNELOS

ABRIL

A Junta de Freguesia convida toda a comunidade a reunir-se, no salão paroquial,
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.
A iniciativa estava prevista para 2020, mas foi adiada devido à pandemia.

CAMINHADA SOLIDÁRIA
O Coral Juvenil de Fornelos realiza mais uma Caminhada Solidária. Esta será a
4ª edição da iniciativa, que, recorde-se, em 2019 reverteu a favor da população
de Moçambique atingida pela ciclo Idai. As duas primeiras edições ajudaram os
animais do Canil Municipal de Fafe.

FESTA DOS ZÉS

MAIO

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

JUNHO

O Trail de Fornelos volta a aliar desporto e solidariedade, a 30 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.

JULHO

ECO FESTIVAL TERRA MÃE
O Terra Mãe regressa a Fornelos nos dias 16, 17 e 18 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.

AGOSTO

FESTA DE SANTA COMBA
Cumprindo a tradição, o segundo fim de semana de agosto (dias 6, 7 e 8) volta
a ser de festa em honra da padroeira Santa Comba. Às celebrações religiosas
junta-se a habitual animação musical. À semelhança de 2020, a pandemia
poderá condicionar, mas não impedir a celebração, com dignidade e segurança.

TORNEIO DE PETANCA
A associação Sereno Remate organiza um Torneio de Petanca, no mês de agosto.
JUNTA DE FREGUESIA DE FORNELOS•P05

Fornelos

P06
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DEZEMBRO

NOVEMBRO

OUTUBRO

SETEMBRO

PASSEIO CONVÍVIO DA FREGUESIA
A Junta de Freguesia volta a organizar o seu tradicional passeio anual.
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 iniciativa pretende unir todas as coletividades e pessoas da freguesia, num
convívio animado, que incluirá uma desfolhada e troca de sementes.
A iniciativa estava prevista para 2020, mas foi adiada devido à pandemia.

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.

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.

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.

FESTA DE NATAL
O calendário de atividades de 2021 termina com uma Festa de Natal, que promete espalhar a magia do espírito natalício.

NOTA: A realização das iniciativas do "Cartaz Sociocultural 2021" está dependente da evolução

da situação pandémica e cumprimento das regras definidas pela Direção-Geral de Saúde.

PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVÍVIO
COM APOIO PERMANENTE EM TEMPO DE PANDEMIA
Numa altura em que os centros de convívio
viram a sua atividade suspensa, devido
à pandemia da covid-19, a equipa UNIR
da Cruz Vermelha de Fafe, em parceria
com a Junta de Freguesia de Fornelos,
promoveu visitas domiciliares às pessoas
que habitualmente frequentam este centro.

KIT COVID-19
ENTREGUE
AOS GRUPOS
DE RISCO

O objetivo da iniciativa passou por levar
mensagens de alento e esperança a cada
participante do centro de convívio.
A equipa da UNIR procurou, desde a
primeira hora, manter contactos telefónicos
regulares com estes participantes, para
informar, sensibilizar e consciencializar para
a pandemia e para os comportamentos
que deveriam ser adotados.

A Junta de Freguesia entregou em
mão, aos fornelenses considerados
de grupo de risco, um "Kit Covid-19",
composto por máscara, sabonete e
folha de recomendações.

O apoio emocional, seja por telefone, redes
sociais ou através de visitas, manteve-se
assim presente, fazendo do longe perto,
mesmo quando a distância é a melhor
forma de todos nos protegermos.

Esta ação foi possível graças à
generosidade e amizade à freguesia
do Sr. Carlos Vieira da Pocargil, que
ofereceu 1.000 máscaras reutilizáveis
para distribuir pela população, pelo
qual muito agradecemos.

CABAZ SOLIDÁRIO DE PLANTAS E SEMENTES
INCENTIVOU CULTIVO DE HORTAS CASEIRAS
A Junta de Fornelos ofereceu cabazes
de plantas e sementes às famílias da
freguesia, para que estas cultivem a sua
própria horta em casa.

a população tem colaborado com o
programa "Vizinho Solidário", mantendose atenta e próxima dos seus vizinhos,
apoiando-os no necessário.

A medida surgiu no contexto da pandemia
e teve como objetivo incentivar a
produção de alimentos próprios, mas
também a ocupação do tempo livre.

Visitas aos idosos que vivem mais
isolados, prestação de apoio a todos os
que necessitam, seja com compras ou
medicamentos, fizeram também parte
do plano de ação da Junta, numa altura
em que o apelo maior era ficar em casa.

Numa altura vista como uma
oportunidade para começar a mexer na
terra, até como atividade terapêutica, o
apelo foi também para a solidariedade,
através da partilha da produção de
excedentes com os vizinhos.
A junta de freguesia agradece o
entusiasmo com que esta iniciativa
foi recebida e também a forma como

Também a Câmara Municipal contribuiu
para este apoio com 200 máscaras. A
população, caso necessite, pode dirigirse à Junta de Freguesia para levantar
uma máscara por habitante.

Para além das hortas caseiras — onde
se viram crescer alfaces, cenouras,
curgetes, feijão verde, entre outros —, a
junta de freguesia pretende preparar um
terreno para cultivo de alimentos, que
serão depois distribuídos pelas famílias
carenciadas.
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CONTINUAM AS
OBRAS DO FUTURO

PARQUE DE LAZER
Prosseguiram recentemente as obras no
futuro Parque de Lazer de Fornelos, com a
construção de um muro de suporte para criar
a infraestrutura necessária à instalação de
churrasqueiras, forno comunitário, espaço
de bar, arrecadação e casas de banho.

O Parque de Lazer pretende ser um espaço
verde, arborizado, com mesas e cadeiras,
entre outros equipamentos para usufruto da
população da freguesia, e um parque infantil
especialmente a pensar nos mais novos.
A junta de freguesia espera ter a obra
concluída até ao início do verão.

PROLONGAMENTO DE PASSEIO
DÁ MAIS SEGURANÇA AOS PEÕES
A segurança dos peões, sobretudo na
Estrada Nacional, que apresenta maior
tráfego automóvel, continua a ser uma
aposta da Junta de Fornelos, que está
mais perto de concretizar a intenção de
ligar toda a freguesia, de uma ponta à
outra, com passeios.
A última intervenção neste sentido deuse na EN207, junto a Monte D'Além,
onde a construção de um novo passeio
permitiu fazer a ligação entre dois já
existentes. Em sequência, foram criados
lugares de estacionamento numa zona
habitacional.

Rua de Paçô nº 107 |
4820-421 Fornelos - FAFE
geral@quintadominhoto.com
965 242 514 |961 858 189

www.quintadominhoto.com
geral@quintadominhoto.com

961 858 189

Fornelos tem dois novos ecopontos
instalados na freguesia: um na Urbanização
do Monte e outro na Rua de Outeiro de Casal.
Com este reforço de equipamentos de
recolha seletiva de resíduos, agora mais
perto das habitações destes fornelenses, o
apelo é para que façam a reciclagem, dando
assim o seu contributo para cuidar do meio
ambiente.

Recorde-se que o espaço está a ser
projetado no terreno em frente à junta de
freguesia, com o objetivo de ser local de
passeio e convívio para as famílias.

965 242 514

INSTALADOS DOIS
NOVOS ECOPONTOS

ALMINHAS DA TORRE
VÃO TER ESPAÇO DE ORAÇÃO

As Alminhas da Torre, um pequeno altar situado à face da estrada
à entrada de Fornelos, vão ter um espaço de oração, graças à
doação à freguesia de uma pequena parcela de terreno, por parte
do Sr. Firmino, proprietário da antiga Casa da Eminha.
O espaço de oração e meditação será criado na parte traseira do
pequeno altar, onde será instalado um banco que ficará rodeado
de um agradável espaço verde.
Recorde-se que as Alminhas da Torre já foram alvo de intervenção
para valorização deste património e do culto religioso, recebendo
agora em breve, com esta doação que a freguesia muito agradece,
um novo impulso.
Também naquele local foi extendido o passeio empedrado, para
maior segurança dos peões.

TANQUES DE
FONTELAS E
DE FORNELO
REPARADOS
O Tanque de Fontelas, um dos tanques públicos mais
utilizados da freguesia de Fornelos, foi recentemente
reparado. A vedação das juntas foi refeita, para não
voltar a perder água, e o tanque limpo. Recorde-se que
apesar de a água não ser controlada, o tanque continua
a ser bastante usado pela população.
Noutro local da freguesia, o tanque de Fornelo foi
também recuperado, após uma parte ter sido derrubada
em sequência de um acidente automóvel. Depois da
intervenção, a água corre de novo neste tanque.
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PAVIMENTAÇÕES
MELHORAM
ACESSOS
Ao longo do ano, foram várias as ruas que receberam
novo pavimento, tendo em vista a melhoria da circulação
rodoviária na freguesia e os acessos dos moradores às
suas habitações.
Na Urbanização de Rielho, a par com a repavimentação,
foram criados passeios para os peões, que não existiam, e
zonas de estacionamento para as viaturas.
A Urbanização de Monte D'Além 2, que apresentava
o piso bastante degradado na sequência da instalação
de saneamento, foi repavimentada, apresentando agora
melhores acessos.
Já na Rua Cimo de Vila, a pavimentação foi realizada em
empedrado, numa preocupação em manter e respeitar a
traça antiga da via que conta com uma casa brasonada.
A Rua Outeiro de Casal, que se apresentava bastante
deteriorada, também recebeu novo pavimento, dando
assim por terminada a intervenção naquele arruamento,
que recebeu rede de águas pluviais.

CONCLUÍDAS OBRAS DE
INSTALAÇÃO DE SANEAMENTO
Foi dada por concluída mais uma fase de
instalação da rede de saneamento, que nos
últimos meses causou alguns transtornos,
nomeadamente na Estrada Nacional.
Neste e no último ano, Fornelos recebeu
um grande investimento em empreitadas
de instalação de saneamento, que cobre
agora uma área significativa.
Esta segunda fase de obras, que decorreu
neste e no último ano, abrangeu parte da
Avenida de Santa Comba, a Urbanização de
Monte d'Além 1, a Urbanização de Monte
d´Alem 2, a Rua das Mimosas, a Rua de
Monte d'Além, a Travessa de Monte d'Além,
a Urbanização da Pedreira, a Rua do Outeiro
do Casal, a ligação da Rua das Pereirinhas,
a Rua de Cimo de Vila, a Rua de Paçõ, a Rua
da Fervença, a Rua da Escola, parte da Rua

do Assento, a Rua da Boavista, a Rua do
Monte, a Travessa do Monte, a Urbanização
de Rielho e a Rua do Fidalgo da Luz..
Terminadas as obras, os moradores
vão receber cartas da Águas do Norte,
responsável pela gestão da rede, para fazer
a ligação para tratamento das suas águas
residuais.
Recorde-se que a primeira fase de
instalação de saneamento tinha abrangido
a Travessa das Casa Novas, a Rua das
Casas Novas, a Urbanização do Monte,
a Travessa da Corredoura, a Rua de Vale
Escuro, a Rua das Vinhas e a Rua da Quintã.
A junta de freguesia vai continuar a
interceder junto dos responsáveis até que a
cobertura de saneamento seja total.

LIMPEZA É APOSTA NA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
Apesar de permanecer ao abandono, por falta
de direção no Grupo Desportivo e Cultural de
Fornelos, a manutenção da limpeza no campo de
jogos tem sido garantida pela junta de freguesia,
nomeadamente como forma de prevenção
contra os incêndios.

BIOTRITURADOR
COMUNITÁRIO EVITA
QUEIMA DE SOBRANTES

A Junta reforça o apelo para que surja uma nova
direção no grupo, que dinamize o desporto na
freguesia, dando uso a este equipamento.

A Junta de Freguesia de Fornelos adquiriu
um biotriturador, uma máquina que tritura os
resíduos verdes, como galhos, ramos e folhas
provenientes das podas de árvores.
O equipamento está disponível para usufruto de
toda a população.

RUA DA QUINTÃ VAI SER ALARGADA
Circular pela Rua de Quintã, no próximo ano, será mais fácil.

O objetivo é que com a utilização do biotriturador
seja evitada a queima de sobrantes, e com isso
a contaminação do meio ambiente, bem como
o risco de incêndio. O material triturado torna-se
adubo vegetal, benéfico para os solos.

A via, que é bastante estreita, vai ser alvo de uma intervenção que visa o
seu alargamento, melhorando assim o acesso e a circulação.
A obra deverá arrancar ainda este ano e tornou-se possível graças
à cedência de terreno por parte do Sr. José Freitas, a quem a junta de
freguesia muito agradece.

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
A drenagem e o escoamento de águas
pluviais continua a ser motivo de realização
de obras na freguesia.
A última intervenção para criação desta
rede de águas foi realizada na Rua do
Monte, em parceria com um particular.
A próxima será na Rua de Ferreiros, estando
a obra já entregue para arrancar este ano.

CAMINHO DE
FERREIROS A
CASAS NOVAS

ESTÁ A SER
RECUPERADO

A antiga quelha que liga Ferreiros a Casas Novas está a ser
recuperada. No local decorrem já os trabalhos de limpeza,
a que se seguirá o tratamento das águas pluviais e a
regularização do piso.
O objetivo é que este caminho público volte a ser utilizado,
enquanto via pedonal e passagem de tratores.
Recorde-se que o caminho não é utilizado há muitos anos,
apesar da sua beleza natural marcadamente rural, que nesta
intervenção será preservada.
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
vão assim conseguir encurtar distâncias nos seus percursos.
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FORNELENSES COM
COMPORTAMENTO EXEMPLAR EM TEMPO DE PANDEMIA
A população de Fornelos demonstrou um comportamento
exemplar nas suas visitas ao cemitério da freguesia durante
a pandemia, nomeadamente no Dia de Todos os Santos, em
que era esperada uma maior afluência.
Mesmo durante o Estado de Emergência, a junta de freguesia
optou por manter o cemitério sempre aberto, mesmo quando
a recomendação seria o seu encerramento, sabendo da
importância do espaço para a população e acreditando no
cumprimento das regras por parte dos fornelenses, que
responderam positivamente a esse apelo.

Cemitério manteve-se aberto, mesmo durante o Estado de Emergência.
JUNTA DE FREGUESIA
AGUARDA DECISÃO
DO TRIBUNAL
A Junta de Freguesia de Fornelos está a ser visada
num processo judicial de cariz executivo, por parte
da empresa construtora que foi responsável pela
realização de obras nas estradas, contratualizadas
e executadas no ano de 2009, e cujo valor ainda
não se encontra totalmente liquidado.
A dívida contraída, da responsabilidade do anterior
executivo, foi paga parcialmente em 2018 pelo atual
executivo, mas atendendo ao orçamento limitado
há efetiva falta de liquidez para fazer face ao valor
em falta, o que resultou neste processo executivo.

A junta de freguesia agradece por isso à população, lembrando
que as recomendações de acesso ao cemitério se mantêm:
uso de máscara, respeito pela ordem de entrada e saída, e
distanciamento social, evitando ajuntamentos.

ESPAÇO DO CIDADÃO
AO SERVIÇO DA POPULAÇÃO
A Junta de Freguesia de Fornelos passou a ter em
funcionamento, este ano, 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 aproxima os serviços aos fornelenses, que já não
precisam de se deslocar a outros postos de atendimento,
resolvendo os seus assuntos na sede da junta de freguesia.

Recorrendo a um novo departamento jurídico, a
junta de freguesia apresentou os seus fundamentos
em oposição à ação executiva e está de momento a
aguardar a decisão do tribunal.

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).

Reiteramos que o executivo em funções tudo
tem feito e fará para bem servir a freguesia e
ultrapassar esta "pesada" herança, cujos contornos
já vos demos nota mais pormenorizadamente em
comunicado publicado na última edição deste
InFornelos.

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.

NUNO FERNANDES
FOI 6º NA TAÇA DE
PORTUGAL DE TRAIL
O fornelense Nuno Fernandes, do Clube de
Atletismo de Fafe, alcançou o 6º lugar na Taça
de Portugal de Trail 2020.
O atleta terminou a prova, realizada em
novembro, em Melgaço, com o tempo de
3h02m48s. Este foi o seu melhor resultado nas
três participações na Taça.

PILOTO CARLOS VIEIRA
VENCEU NAS 24H PORTIMÃO

Já no Campeonato Nacional de Trail, em
Penacova, em outubro, Nuno Fernandes
conseguiu a 11ª posição, ao completar 31
quilómetros, em 3 horas e 8 minutos.

O piloto fafense Carlos Vieira venceu na classe 911 e foi terceiro
da classificação geral nas 24h de Portimão, prova de resistência
destinada a carros GTs e grande turismo, que se realizou em junho,
no Autódromo Internacional do Algarve.

Em jeito de balanço, o atleta de Fornelos
considera que a nível pessoal este foi um bom
ano desportivo, apesar de se ter visto impedido
de participar no Golden Trail Championship, a
prova internacional nos Açores, na qual tinha
focado os seus treinos de preparação, após um
teste positivo à covid-19.

Na etapa, inserida nas ‘24H Series Europe’, Carlos Vieira fez equipa
com Tom Cloet, Jeroen Bleekemolen e Moritz Kranz, ao volante de um
Porsche 911 GT3 Cup, da equipa alemã Mühlner Motorsport.

ALUNO DA
ACR FORNELOS

A prova marcou o regresso das competições automobilísticas, após a
paragem forçada devido à pandemia da covid-19, e decorreu à porta
fechada, seguindo as indicações da DGS.

ALUNAS DA
7 PÉTALAS
FAZEM BOLINHOS
VEGAN PARA A
COMUNIDADE

VENCE CONCURSO
"CARTAZ DA PAZ"
Diogo Teixeira, de 11 anos, aluno do 6º ano da
Turma B da ACR de Fornelos, foi o vencedor
a nível nacional do concurso “Cartaz da Paz”,
promovido pelos Lions Clubes.
Num ano em que o concurso teve como
tema “A Paz por meio de um serviço”, o
desenho destacou-se como “uma expressão
bem captada dos tempos pandémicos que
decorrem, em que as armas são as vacinas
e as máscaras e a solidariedade mundial é
uma premência”.
“Um hino de louvor aos profissionais de
saúde de Portugal e do mundo! A paz, nos
dias de hoje, é o combate pela saúde e pela
vida da Humanidade!”, sublinhou o Lions
Clube de Fafe, felicitando o aluno vencedor
por esta conquista, que “honra Fafe, o Lions
Clube e a instituição de onde procede”.

Duas crianças da Comunidade de Aprendizagem 7 Pétalas, de
Fornelos, estão a fazer bolos vegan, que estão a ser colocados à
venda em duas pastelarias, uma na freguesia e outra em Guimarães.

O trabalho foi ainda selecionado para o
concurso Final Internacional.

ACR FORNELOS
É ESCOLA
AMIGA DA CRIANÇA
Pelo terceiro ano consecutivo, a Associação
Cultural e Recreativa de Fornelos foi distinguida
com o selo "Escola Amiga da Criança".
A iniciativa é da Confederação Nacional das

Associações de Pais, da LeYa e do psicólogo
Eduardo Sá, e visa distinguir escolas que
concebem e concretizam ideias extraordinárias,
contribuindo para um desenvolvimento mais feliz
da criança no espaço escolar.
A ACR Fornelos foi premiada com esta distinção
na categoria Sustentabilidade e Saúde, o que é
mais um motivo de orgulho para a comunidade.

Eva e Zoe, de nove anos, contam que a ideia surgiu quando
pesquisavam “o que é ser vegan?” e encontraram uma receita que
lhes abriu o apetite. Para além de excluir qualquer ingrediente de
origem animal, cumprindo assim o conceito do veganismo, os bolos
são sem açúcar e sem glúten.
“Levam geleia de arroz, maçã cortada aos cubos, uma mistura de
farinhas sem glúten... As pessoas que têm provado os bolinhos têm
gostado”, dizem, garantindo que a falta dos ingredientes ‘tradicionais’,
como os ovos e o açúcar, não se faz sentir.
As alunas já pensam em novas receitas para pôr em prática e dar a
provar, envolvendo a comunidade.
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GRUPO CORAL JUVENIL
CELEBROU O 15º ANIVERSÁRIO

O Grupo Coral Juvenil de Fornelos
completou, em fevereiro, o seu 15º
aniversário. A data foi comemorada com
uma eucaristia solene, que ficou marcada
pelo lançamento do cancioneiro do grupo.
No final da eucaristia foi inaugurado e
benzido um memorial, em memória de
todos(as) os(as) intervenientes na fundação
e crescimento deste Grupo Coral Juvenil.

ESCUTEIROS DE FORNELOS
ESPALHARAM FOLIA DE CARNAVAL

Os Escuteiros de Fornelos mantiveram
viva a tradição de Carnaval na freguesia,
espalhando a folia pelo recinto da igreja.
Depois de um animado desfile, a queima
do Pai das Orelheiras foi o momento alto,
atraindo a comunidade a assistir, ao som
do rufar dos bombos.

O aniversário foi ainda celebrado com uma
gala, no Salão Paroquial. Foram muitos
os fornelenses que quiseram juntar-se
ao grupo para celebrar os 15 anos de
existência de uma das instituições mais
ativas de Santa Comba de Fornelos.

TEATRO AMBULANTE REVELOU
"O SEGREDO MAIS BEM
GUARDADO DE FORNELOS"
Em agosto, o teatro saiu à rua para revelar "O Segredo
mais bem guardado de Fornelos".
Em tempo de pandemia, a peça de comédia ambulante
percorreu sete locais da freguesia, indo de encontro aos
fornelenses, levando-lhes alegria e muitas gargalhadas.
Com texto e encenação de Julieta Fernandes, a iniciativa
resultou de uma parceria entre o Grupo Coral Juvenil de
Fornelos e a "MOVE Arties", com o apoio da Junta de
Freguesia de Fornelos, Agrupamento de Escuteiros e
doçarias de Fornelos.

CORAÇÃO SAMARITANO:
ESTENDE A TUA MÃO AO POBRE!
A pandemia da Covid-19 trouxe ao de cima a nossa
vulnerabilidade e a nossa interdependência. Nesta
terra habitada por 7,8 biliões de pessoas somos elos
de uma grande cadeia. E quanto mais consciência
disso tivermos, diga-se, mais humanos seremos. E
quanto mais humanos formos mais cristãos seremos.
Na verdade, o mistério da Encarnação do Filho de Deus,
que o Natal revela, diz-nos como podemos ser mais e
melhores seres humanos. Jesus incarnado é o exemplo
máximo da humanidade!
Não tenhamos dúvidas: a pandemia, em si mesma, não
tem nada de bom, é certo. Mas muito mal estaríamos
se não aprendêssemos nada com esta situação global
que enfrentamos neste ano de 2020, que vai deixar
marcas indeléveis e profundas na humanidade. Vimos,
vemos e vamos continuar a ver, infelizmente, muita
destruição. Mas também vimos e vemos (e espero que
continuemos a ver), felizmente, muita superação. Esse
espírito resiliente, de ajuda mútua, de solidariedade
precisa de permanecer para lá da pandemia. Pensar
menos no “umbigo” de cada um para tomarmos a peito
os outros é uma tarefa nunca terminada.
É exatamente nesta linha que se coloca o Papa
Francisco. Na sua mais recente encíclica, que veio à luz
do dia em plena pandemia, o Santo Padre desafia-nos
à fraternidade e à amizade social. Apoiado na parábola
do Bom Samaritano, o Pontífice define a urgência de
uma transformação global: “hoje temos à nossa frente a
grande ocasião de expressar o nosso ser irmãos, de ser
outros bons samaritanos que tomam sobre si a dor dos
fracassos, em vez de fomentar ódios e ressentimentos”.

Em plena sintonia com estas palavras está o nosso plano
pastoral paroquial, na senda da orientação da nossa
Diocese, apostado em construir “uma igreja sinodal
e samaritana”. Neste sentido, e neste primeiro ano do
triénio, queremos levar a que cada cristão seja capaz de
olhar para amar, pois “onde há amor há um olhar”.
Trata-se de colocar em prática a virtude da caridade, num
tempo em que as solicitações registam um exponencial
aumento, agravadas pela pandemia. Insere-se neste
âmbito a nossa proposta paroquial – juntamente com
a Paróquia de Fafe – chamada “Coração Samaritano”.
Trata-se de potenciar uma cultura da atenção e de

cuidado pelo outro, que contribua para que ninguém
fique esquecido e caído na berma do caminho. Não é
mais uma estrutura pastoral, mas sim a criação de uma
cultura comunitária assente na consciência segundo a
qual a caridade é a prática da fé.
Apelamos, pois, a este cuidado e solicitude de todos e
com todos, sobretudo com os mais frágeis e vulneráveis,
a começar pelos mais idosos e doentes. Todos podemos
ajudar a criar esta cultura do coração samaritano. Como
Párocos e como Paróquia, na diversidade dos seus
membros, dos seus grupos e movimentos, não nos
eximimos do nosso papel imprescindível.
Pe. José António Carneiro

FORNELOS CELEBROU
FESTA EM HONRA DA PADROEIRA

A freguesia de Fornelos celebrou, no segundo fim de semana de agosto,
a habitual festa em honra da padroeira Santa Comba. Dado o atual
contexto de pandemia da covid-19, o programa foi ajustado, tendo em
conta o respeito pelas normas de segurança da Direção-Geral de Saúde.
“A pandemia condiciona, mas não impede que celebramos com dignidade
mas também com segurança”, sublinhou na ocasião a paróquia.
O “dia maior” da festa foi no domingo, com a missa solene campal, no
jardim do adro da igreja paroquial, animada pelo Grupo Coral de Fornelos.
A noite de sábado foi dedicada ao fado, com um concerto da fadista Liliana
Araújo, acompanhada pelos músicos Ricardo Costa e Marco Teixeira. O
espetáculo teve como cenário o Solar da Luz e foi antecedido pela missa
vespertina na igreja, animada pelo Grupo Coral Juvenil de Fornelos.
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CONCURSO DE PRESÉPIOS
ENVOLVE A FREGUESIA NO ESPÍRITO NATALÍCIO

Iniciativa é promovida
pelo Grupo Coral Juvenil de Fornelos.
O Grupo Coral Juvenil de Fornelos voltou
a lançar este ano um concurso de
presépios, desafiando os grupos, famílias
e lugares da freguesia a pôr mãos à obra
na construção deste símbolo maior do
Natal.

representante da igreja paroquial — está
marcada para os dias 22 e 23 de dezembro.
Os resultados são anunciados em plena
véspera de Natal, dia 24 de dezembro.

O grupo de jovens deu o exemplo e
montou o seu presépio no exterior do
Salão Paroquial, embelezando o espaço.
Esta é a segunda edição da iniciativa, que
tem 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 e promover a manifestação
artística voltam também a ser objetivos.
Este ano, sete presépios estão inscritos a
concurso. A avaliação do júri — constituído
pelo presidente do grupo coral, o
presidente da junta de freguesia e um

Presépio dos Escuteiros de Fornelos.

JUNTA DE FREGUESIA
É PONTO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS
A Junta de Freguesia de Fornelos é agora
um ponto de entrega de receitas médicas e
levantamento de medicamentos.
As pessoas de Fornelos poderão deixar na
junta de freguesia a sua receita médica,
que uma farmácia de Fafe virá trazer os
seus medicamentos.
A medida visa evitar que as pessoas tenham
de se deslocar a Fafe, especialmente neste
período de Estado de Emergência.

