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POR FORJÃ ES 

BOLETIM INFORMÃTIVO 

INFOMAIL   *   Notícias da Vila de Forjães 

REDE VIÁRIA 

A Junta de Freguesia continua empenhada em 

melhorar as condições de segurança nas dife-

rentes ruas da vila, encontrando-se em curso a 

aplicação de sinalética nalguns arruamentos, a 

par da regularização do pavimento na Rua 

Manuel J. Cruz, via que se apresentava, há 

anos, com irregularidades e abatimentos, con-

dicionando a circulação. 

Enquanto decorrem estes trabalhos nesta via, 

pedimos o especial cuidado no seu atravessa-

mento, sugerindo-se, em termos de trânsito 

automóvel, a utilização de alternativas, pelo 

que agradecemos a atenção e compreensão 

de todos. 

MULTIBANCO - INÍCIO DAS OBRAS 

Iniciaram-se a 18 de fevereiro as obras de construção do novo posto de multibanco, que ficará situado no Largo Rodrigues 

de Faria, no centro da vila. 

Durante as obras, com um prazo de execução estimado de 15 dias, a cabine de comunicações existente no local ficará ina-

tiva, sendo a sua operacionalidade reposta após esse período. 

Terminada a construção da nova estrutura para o ponto de multibanco, que ficará num espaço central, sem barreiras arqui-

tetónicas e com possibilidade de estacionamento próximo, seguir-se-á a fase de validação e certificação pelas entidades 

competentes, que se espera também decorra de forma célere. 

A Junta de Freguesia, que coordena todo este pro-

cesso, agradece a compreensão de todos os Forja-

nenses, na certeza de que foi encontrada uma exce-

lente localização para este equipamento, muito ne-

cessário para o dia-a-dia da população, assegurando-

se, ainda, uma localização segura para levantamentos 

noturnos e com boas condições de luminosidade 

durante o dia, sem interferir com a visibilidade do 

ecrã.  

Recorda-se, neste fase, que alguns dos serviços  do 

multibanco podem ser realizados no Posto dos CTT, 

sedeado  na Junta de Freguesia (ver serviços em 

www.forjaes.pt)  não havendo, todavia, a possibilida-

de de levantamento de dinheiro. 

Continua na página seguinte Os trabalhos na Rua Manual J Cruz já se encontram concluídos 
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Por ter sido derrubado/partido, a Junta de Freguesia procedeu à recolocação de um espelho na Rua da Santa, na saída da 

Travessa da Santa. 

Foi ainda colocado um outro espelho na Rua do Fulão, à saída da Travessa do Fulão, pretensão antiga dos moradores desta 

artéria, contribuindo assim para melhores condições de segurança na saída desta via, que apresenta um considerável volu-

me de tráfego. 

 Por se encontrar em falta, a Junta de Freguesia, procedeu, ainda, à recolocação da sinalética de via sem saída na Travessa 

da Corujeira, colocando também sinal similar na Travessa do Fulão e Rua da Fábrica, tendo sido constante esta atenção a 

aspetos de informação e segurança na rede viária. 

LIMPEZA DE ÁREA VERDE - VAU 
 
A Junta de Freguesia de Forjães procedeu, no 
dia de hoje, à limpeza de um espaço público, na 
zona do Vau, através do serviço de retroescava-
dora da Câmara Municipal de Esposende. 
 
Trata-se de um espaço verde sobrante, resultan-
te da operação de loteamento, que foi cedido ao 
domínio público. Este encontrava-se com vegeta-
ção sem controlo, junto às moradias, pelo que 
foram realizados trabalhos de limpeza geral, de-
volvendo, assim, a segurança aquele espaço. 

 
Brevemente será efetuado um estudo para o lo-
cal.  

INTERVENÇÕES NA REDE VIÁRIA 
Continuação da 1ª página 

ALTERAÇÃO DE POSTURA DE TRÂNSITO 

Por edital de 15 de fevereiro, com entrada em vigor dali a dois dias, foi alterada a postura de trânsito aplicada à Rua de 

Fonte Má e Rua da Seara, passando a primeira 

a ter prioridade sobre esta.  

A alteração, que vigorará a título experimental 

por 6 meses, resulta das difíceis condições de 

circulação, para quem, atravessando a ponte, 

vem da Rua da Fonte Má, devido à inclinação 

da via e à sua perigosidade, sobretudo em dias 

de chuva e com geada. 

A apreciação final desta proposta, que partiu 

da Junta de Freguesia, será  feita  pela Câmara 

e Assembleia Municipais. 



3 

POR FORJÃES  -  Boletim Informativo     *     Nº 5   -  Fevereiro de 2022                         3 

Vila Nova de 
Cerveira —
Das origens 
à Vila das 
Artes – Car-
los Brocha-
do de Almei-
da (192 pp); 
oferta do 
autor 

História da Freguesia de S. Martinho 
da Gandra, João Barbosa (326 pp) ; 

oferta através de Luís Coutinho 

CONTACTOS ÚTEIS 

Junta de Freguesia de Forjães 
AV. Santa Marinha, 12-14 
4740 - 438  Forjães 
Tel. 253  877430 
Email: junta@forjaes.pt 
Www.forjaes.pt 
 
Posto dos Correios de Forães (CTT) 
AV. Santa Marinha, 12-14 
4740 - 438  Forjães 
Tel. 253  877430 
correios@forjaes.pt 
 
 
Câmara Municipal de Esposende 
Praça do Município 
Tel. 253 960100 
Www.municipio.esposende.pt 
 
Esposende Ambiente, EM 
Rua da Ribeira  
Tel. 253 969380 
Linha verde: 800205638 
Www.esposendeambiente.pt 
 
Piscinas de Forjães 
Rua da Morena 
4740—444Forjães 
Tel. 253 872808 
Email: forjaes@esposende2000.pt 
 
Centro de Saúde de Forjães 
Unidade de Saúde Familiar Esposende Norte 
Rua Prof José Albino Faria 
4740—438 Forjães 
Tel. 253 879240 
Email: usf.forjaes@arsnorte.min-saude.pt 
 
Farmácia Santa Marinha 
Av Rodrigues de Faria, 2 
4740—438 Forjães 
Tel. 253 871150 
 
Fundação Lar de Santo António 
Av Margarida de Queirós, 46 
4740—438 Forjães 
Tel. 253 871325 /253 877250 
Email: fundacaolar@sapo.pt 
 
ACARF 
Rua Padre Joaquim Gomes dos Santos, 58 
4740—439 Forjães 
Tel. 253 872385 
Email: acarf1@sapo,pt 
 
Escola Básica de Forjães 
Rua da Pedreira, 207 
4740—446 Forjães 
Tel. 253 879 200 
Email: agrupamento@marinhas.org 
 
Grupo Associativo de Divulgação Tradicional de 
Forjães 
Rua Côto do Sino, 267 
4740-435 Forjães 
Tel. 939793479* 9361210779*939793712 
 
Escuteiros—Agrupamento 1296 
Santa Marinha de Forjães 
Av Santa  Marinha, nº 45 * 4740 –438 Forjães 
Tel. 963433084 
Email: geral.1296@escutismo.pt 
 
Forjães Sport Clube 
Rua Horácio de Queirós, 228 
4740—444 Forjães 
 
Pároco  
José  Manuel Ferreira Ledo  
Telefone: 253 871 153 * 966310616 
Atendimento na residência: 5ª e sábados 
15.30h/17.00h 
Email: josemanuelledo@sapo.pt  

FEIRA QUINZENAL DE S.ROQUE 
Março: dias 12 e 26; abril. Dias 9 e 23; Maio: dias 7 e 21; junho: dias 4 e 18 

Conheça a Feira quinzenal de S. Roque, em Forjães: 
 Feira quinzenal de S Roque - Forjães, Esposende Nov 2021 - YouTube  

BUPi - SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

A Junta de Freguesia de Forjães promoveu, no dia 26 de fevereiro, sá-

bado, pelas 18h00, na sede da Junta (Centro Cultural Escolas Rodri-

gues de Faria), uma sessão de esclarecimento acerca do projeto BUPi. 

O BUPi (Balcão Único do Prédio), como já destacado em anterior publi-

cação, é uma plataforma dirigida aos proprietários de prédios rústicos e 

mistos, que permite a georreferenciação e o registo dos prédios rústi-

cos na plataforma BUPI. 

Salientamos que o regis-

to é fundamental para a 

compra e/ou venda de 

terrenos, sendo , para 

além de simples, obriga-

tório e gratuito (até 

2025), uma forma de 

proteger a titularidade. 

Os técnicos, que habitu-

almente estão em funções  na Câmara Municipal de Esposende, estarão 

em Forjães, no próximo dia 4 de março, durante o horário de atendi-

mento da Junta de Freguesia, para auxiliar quem quiser fazer a georre-

ferenciação dos terremos no BUPi. 

Sugere-se a marcação prévia,  para evitar esperas desnecessárias (253 

960100 ou bupi@cm-esposende.pt), devendo  os   interessados ser 

portadores do cartão de cidadão (ou BI + contribuinte) e a caderneta 

predial. 

De acordo com informação do técnico, nesta sessão,  terminada a fase 

de georreferenciação, os terremos rústicos não registados serão aver-

bados, a título transitório, e pelo período de 10 anos, a favor do Esta-

do, passando posteriormente para a sua posse efetiva. 

DIA DA DEFESA NACIONAL - CONVOCATÓRIA 

A Junta de Freguesia partilhou na sua página do Facebook e no seu site 

(www.forjaes.pt), para além da afixação, na sede da Junta, nos locais de 

hábito,  o Edital convocando os 

jovens aí indicados para o Dia da 

Defesa Nacional, a decorrer em 

22 de julho próximo, na Escola 

de Serviços, na Póvoa de Varzim. 

As condições aplicáveis, incluin-

do o transporte, estão descritas 

no Edital. 

mailto:josemanuelledo@sapo.pt
https://www.youtube.com/watch?v=ZtkZ1_nT3V0
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CONDUZIR E OPERAR COM TRATOR EM SEGURANÇA 

formação 

O Decreto Lei 151/2017, de 7 de dezembro, veio alterar as 

regras para a condução dos tratores agrícolas, sendo obri-

gatória formação na área da segurança. 

Atenta a esta realidade, a Junta de Freguesia de Forjães vai 

promover, através da parceria com a empresa de Formação 

e Consultadoria FormaVez, um curso de formação, enqua-

drado no DL 151/2017, com a designação "Conduzir e ope-

rar com trator em segurança", a iniciar já em abril, destinado 

a maiores de 18 anos e titulares de licença de condução. 

A formação, com número de vagas limitado, poderá ser fi-

nanciada (depende das condições laborais dos formandos 

aquando a inscrição). Os formandos, terminado o curso, fi-

cam  detentores de Categoria T na carta de condução. 

Os interessados podem contactar os endereços disponíveis 

no cartaz anexo, ou obter mais informações na Junta de Fre-

guesia ou pelo email juntadefreguesia@forjaes.pt ou 253 

877430, recordando-se que a partir de 1 de agosto de 

2022, de acordo com despacho n.º 1666, de 12 de Feverei-

ro de 2021, os operadores de tratores são obrigados a ser 

detentores desta ação. 

BOLSAS DE ESTUDO CME - ENSINO SUPERIOR 

A Junta de Freguesia de Forjães está disponível para a apoiar no processo 

de candidatura às Bolsas a Estudantes do Ensino Superior, conforme regula-

mento em anexo, divulgado pela Câmara Municipal de Esposende, que pro-

move esta medida. 

O processo de candidatura decorre entre 1 e 31 de março, podendo os estu-

dantes interessados, se assim o pretenderem, fazer a candidatura com apoio 

da Junta de Freguesia, no horário normal de expediente. 

 
FORJÃES SC PELO CENTRO CULTURAL  

O grupo de cantadores e tocadores do FSC esteve  na 

sede da Junta de Freguesia, ao final da tarde do dia 11 de 

fevereiro,  promovendo o tradici-

onal Cantar das Janeiras. 

O momento, que contou com a 

presença da Junta de Freguesia e 

do Presidente da Assembleia,  foi 

registado e  transmitido no Face-

book da Junta de Freguesia, que  

parabeniza o clube por esta inici-

ativa. 

Vídeo: 

https://fb.watch/bqf1MUkyl9/ 
 

GRANDE NOITE DE FADOS 

O Centro Cultural Escolas Rodrigues de Faria recebeu, no 
dia 19 de fevereiro,  mais uma Grande Noite de Fados, 
promovida pelo Forjães Sport Clube, com os fadistas Fili-
pa Menina e Jorge Gomes, acompanhados, nas guitarras, 
por João Martins e André Teixeira . 

DIA DOS AFETOS: ESPECIAL S. VALENTIM 

No dia 14 de fevereiro, no âmbito do projeto “Olhares 

atentos: Forjães, a 

semear e a colher ge-

rações, foi apresenta-

do um vídeo  especial, 

uma “declaração de 

Amor” , de vida, alusi-

va ao dia dos Afetos, 

dos Namorados, de S. 

Valentim. 

Vídeo: 

https://youtu.be/

gy3FDCas5kg  

“Olhares atentos: Forjães, a semear e a colher gera-

ções”: especial Carnaval 2022 

Consulte o site da Junta de Freguesia (www,forjaes.pt) ou o 

Facebook e veja os disfarces! 

https://fb.watch/bqf1MUkyl9/
https://youtu.be/gy3FDCas5kg?fbclid=IwAR2j_MdDW-VKsLmFd37qGpkUtGQqFcG-IXjxlQlM9sx1_Vstm0xT8Ri7ZYo
https://youtu.be/gy3FDCas5kg?fbclid=IwAR2j_MdDW-VKsLmFd37qGpkUtGQqFcG-IXjxlQlM9sx1_Vstm0xT8Ri7ZYo

