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POR FORJÃ ES 

BOLETIM INFORMÃTIVO 

INFOMAIL   *   Notícias da Vila de Forjães 

JUNTA ASSOCIA-SE AO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE PARA RECOLHA DE BENS PARA UCRÂNIA 

A Junta de Freguesia de Forjães associa-se ao Município de Esposende, o qual, entre outras 

ações, está a promover a organização da recolha de bens que serão enviados para os países 

que estão a receber os refugiados da Ucrânia, pelo que se apela à participação de todos os ci-

dadãos, centrando a ação nesta campanha, evitando-se a dispersão com ações individuais.  

Os pontos de recolha de bens no território de Esposende estarão instalados nas sedes das Jun-

tas de Freguesia (no caso de Forjães, sita na Av. de Santa Marinha, nº 12 – Centro Cultural Es-

colas Rodrigues de Faria), na Loja Social e na Cruz Vermelha de Marinhas. 

Os produtos prioritários são: medicamentos, cobertores, sacos-cama, meias quentes, produtos 

de higiene (incluindo fraldas), lanternas/pilhas, alimentos (realce-se que muitos dos refugiados 

são bebés/crianças). As embalagens de alimentos não devem ser em vidro. 

Para informações complementares, pode contactar os técnicos da ação social do Município de Esposende, através dos nú-

meros 931107958 e 937630489. 

Na Junta de Freguesia de Forjães, os bens poderão ser entregues durante o horário normal de expediente, ou, em situação 

dificuldade, deverão ser contactados os elementos da Junta de Freguesia, para acordo de horário alternativo. 

OLHARES ATENTOS: DIA DO PAI 

A Junta de Freguesia de Forjães assinalou, em 19 de março último, o Dia do Pai, com uma tarde de animação no Souto de 

S. Roque, como pode ser visto em vídeo disponível no site da Junta de Freguesia ou no seu canal de Youtube.  

Durante a tarde, foram perto de centena e meia de Forjanenses aqueles que se envolveram nesta dinamização, enquadrada 

no projeto “Olhares atentos, Forjães a semear e acolher gerações”. 

Para além do futebol, que permitiu saudáveis momentos de interação ao ar livre, 

entre pais, filhos, filhas, mãos, tios, primos…, houve lugar à personalização de um 

Diploma e à entrega de faixas de campeões, aos Pais, em destaque neste dia. O lan-

che servido permitiu recuperar forças, sendo que também S. Pedro colaborou neste 

assinalar do Dia de S. José, o que permitiu aproveitar ao máximo o aprazível Souto  

Continua na página seguinte 

DIA INTERNACIONAL DA  

MULHER 

A Junta de Freguesia de Forjães, atra-

vés do Projeto “Olhares atentos, For-

jães  a semear e a colher gerações” 

prestou uma homenagem a todas as 

Mulheres. Assista ao vídeo no site ou 

Youtube da Junta de Freguesia: Dia 

Internacional da Mulher - Junta de 

Freguesia de Forjães - YouTube  

PÁSCOA 2022 

Não havendo orientações contrárias pela 
DGS, a Junta de Freguesia vai estar de por-
tas abertas para receber o Compasso Pas-
cal no Domingo de manhã.  

A Junta de Freguesia, convida os Forjanen-
ses a se juntarem a nós para receber a 
Cruz (não é aconselhado beijar) . 

“O Compasso Pascal é uma tradição que consis-
te na visita casa a casa, sendo o Domingo de 
Páscoa sinónimo de abrir a porta de nossa casa 
para receber a Cruz “ 

CAIXA MULTIBANCO 

Encontra-se já pronta a estrutura de 

betão que albergará a máquina multi-

banco, aguardando-se, por parte da 

EDP, a instalação da baixada elétrica. 

Seguir-se-á a fase de pequenos ar-

ranjos que constam da obrigatorieda-

de do protocolo, validação e certifica-

ção pelas entidades competentes, 

que se espera também decorram de 

forma célere. 

https://www.youtube.com/watch?v=J_SdkExSrYo
https://www.youtube.com/watch?v=J_SdkExSrYo
https://www.youtube.com/watch?v=J_SdkExSrYo
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de S. Roque.  

Negativo, só mesma a atitude irresponsável de alguém que, na madrugada desse dia, resolveu andar da fazer rally na relva, 

danificando o manto verde que caracteriza o local. Lamentável! 

A Junta de Freguesia de Forjães agradece a todos os que participaram e colaboraram na atividade, parabenizando todos os 

Pais, bem como todas as Mães (que também são pais) e restantes familiares, neste que foi um agradável momento de conví-

vio em família, enquadrado no Projeto “Olhares atentos, Forjães a semear e acolher gerações”. 

OLHARES ATENTOS: DIA DO PAI Continuação da 1ª página 

CONCERTOS EM FAMÍLIA 

No dia 10 de abril, o Auditório do Centro Cultural Escolas Rodrigues de Faria 
receberá a iniciativa “Concertos em Família”, com entrada livre, promovida 
pela Escola de Música de Esposende, convidando-se toda a população a assis-
tir ao mesmo. 

Estes “concertos em família” procuram estimular uma relação de proximidade 
no seio da própria comunidade, através da aprendizagem e vivência musicais. 

A Escola de Música de Esposende, projeta, em quatro concertos (Fonte Boa, 
Palmeira de Faro, Forjães e Marinhas), uma viagem musical temática onde os 
sons são partilhados com comentários interpretativos e explicativos para que 
a experiência sensorial possa potenciar a música compreendida. O concerto 
culmina com um pequeno coffebreak para que os envolvidos possam confra-
ternizar e fruir do melhor que a expressão artística nos pode oferecer, a com-
preensão do Eu e do Outro, do passado e do futuro. 

IRS SOLIDÁRIO—AJUDAR NÃO CUSTA NADA 

A Junta de Freguesia de Forjães apela à colaboração dos Forjanenses, no sentido de, ao preencherem a declaração de IRS, 
possibilitar que 0,5% do valor de imposto apurado seja entregue diretamente pelo Estado a uma determinada instituição. 
Note-se que só em caso de pagamento de imposto é que este procedimento será aplicado, não havendo qualquer custo 
acrescido para os cidadãos, pois em vez de o valor do IRS ficar todo retido pelo Estado, o contribuinte pode direcionar essa 
percentagem para uma organização. 

Nesse sentido, e havendo no concelho de Esposende 17 entidades autorizadas a receber a consignação de 0,5% do IRS 
liquidado, a Junta de Freguesia sensibiliza a população para o apoio às duas instituições da vila: ACARF e Lar de Santo An-
tónio. 

Recorda-se que a consignação de 0,5% de IRS liquidado é uma das formas mais simples de os cidadãos poderem apoiar 
uma causa, pelo que, para proceder à consignação, deve preencher o Quadro 11 do Modelo 3 e escrever o Número de 
Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) da instituição que pretende apoiar. 

Instituições de Forjães que poderá apoiar:  501524614 – ACARF   *   500792658 – LAR DE SANTO ANTÓNIO 

Para conhecer outras instituições do concelho, poderá visitar o site da Câmara Municipal. 

Ajudar não custa nada!! Obrigado! 
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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  

FORJÃES REPRESENTADO EM ESPOSENDE 

HOMENAGEM A JUVENAL CAMPOS 

A Junta de Freguesia de Forjães, através do seu Presidente, Vitor Quintão, esteve 

presente, em Esposende, no dia 20 de março, na homenagem que pretendeu 

distinguir o percurso ao serviço da proteção civil e dos bombeiros de Juvenal 

Campos, comandante dos Bombeiros Voluntários de Esposende, prestes a cessar 

funções, por limite de idade. 

Prestes a completar 65 anos, idade limite para estar à frente do comando de uma 

corporação, Juvenal Campos, que em 1999 esteve em Timor Leste como coman-

dante dos Bombeiros em missão ao serviço do Governo português, recebeu vá-

rias distinções, entre as quais o crachá de Mérito e Cidadania, atribuído pela Liga 

dos Bombeiros Portugueses, que na cerimónia foi representada pelo comandante 

José Beleza. 

Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Perei-

ra, vai propor ao Executivo Municipal, a atribuição 

de uma condecoração ao comandante dos Bombei-

ros Voluntários de Esposende, Juvenal Campos, a 

oficializar na cerimónia do Dia do Município, 19 de 

agosto, tendo-lhe sido entregue, nesta cerimónia de 

homenagem, uma placa em prata, com mensagem 

de agradecimento do Município ao serviço prestado 

à comunidade, ao longo de 47 anos. 

AVALIAÇÃO EXTERNA DA ESCOLA SECUNDÁRIA HENRIQUE MEDINA 

A Vila de Forjães, através do Presidente da Assembleia de Freguesia, Carlos Go-

mes de Sá, em representação do Presidente da Junta, esteve presente na sessão 

pública de apresentação da Escola Secundária Henrique Medina, Esposende, em 

21 de março último, no âmbito do seu processo de avaliação externa, promovido 

pela Inspeção Geral da Educação. 

A sessão, que contou com alguns convidados, depois de aberta pelo diretor da 

Escola, João Furtado, foi conduzida pela forjanense Manuela Ferreira (destaque 

na imagem de capa desta notícia), docente que há vários anos vem desempe-

nhando funções de adjunta do diretor, naquela escola frequentada por dezenas 

de jovens forjanenses e onde também lecionam (e lecionaram) ilustres professo-

res desta terra. 

Este processo de avaliação das escolas, que 

vai já no terceiro ciclo, também já decorreu no 

Agrupamento de Escolas António Rodrigues 

Sampaio, onde se insere a EB de Forjães. 

RECOLHA DE VERDES – INFORMAÇÃO 

A Junta de Freguesia informa que a recolha só é efetuada à quinta-feira de manhã. 

Mais informamos que na semana da Páscoa, dia 14, quinta-feira, NÃO haverá recolha, 

por isso mesmo solicitamos que não sejam colocados na rua. Em circunstâncias nor-

mais, e caso pretenda essa mesma recolha, deve fazer a marcação na secretaria da 

Junta de Freguesia até às 12.30h da quarta-feira imediatamente antes, e só colocar 

os verdes na rua durante a tarde desse mesmo dia, evitando-se, deste modo, resíduos 

espalhados durante dias no espaço público. As relvas devem ser colocadas em sacos 

e deixadas junto aos restantes verdes e nos mesmos moldes, NUNCA colocadas den-

tro do contentor, quer despejadas, quer ensacadas.  

mailto:josemanuelledo@sapo.pt
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 JUNTA DE FREGUESIA ASSINALA OS 48 ANOS DA REVOLUÇÃO DE ABRIL  

 
A Junta de Freguesia de Forjães, no âmbito das atividades evocativas do 25 de Abril, promove, em articulação com as As-
sociações locais e a Liga Portuguesa Contra o Cancro, uma caminhada pelas ruas e caminhos da vila: Caminhada da Liber-
dade. 

Com concentração marcada para as 9.00h do dia 25 de Abril, em frente ao Centro Cultural Escolas Rodrigues de Faria, 
prevê-se um percurso fácil e acessível por trilhos forjanenses, no sentido de permitir a participação de todas as pessoas 
que o queiram fazer, independentemente da sua preparação física, desde logo devido ao espírito solidário da iniciativa. 

A inscrição garante acesso a água e uma t-shirt evocativa do momento, podendo ser feita diretamente através do link abai-
xo, por telefone (253 877430) ou na Junta de Freguesia. 

As comemorações dos 48 anos do 25 de abril começam no dia anterior, com uma exposição (“Flores de Abril” - trabalhos 
da Escola Básica de Forjães, dos utentes das Instituições locais e dos Forjanenses apoiados pelo projeto “Olhares Atentos, 
Forjães a semear e a acolher gerações”) e uma Tertúlia, envolvendo os atuais e antigos autarcas da freguesia, no caso os 
Presidentes de Junta e da Assembleia de Freguesia pós-25 de Abril, conversa que será antecedida de um momento musi-
cal, a cargo de Paulo Alves  (“sons de Abril”). 

Destacam-se, dos autarcas de Forjães pós-25 de abril, os elementos ainda vivos:  

- Presidentes de Junta: Serafim Torres (1993/97), Sílvio Abreu (1997/2007), Benjamim Pereira (2007/09), José Henrique 
Brito (2009/2013), Manuel António Ribeiro (2013/2021) e Vitor Quintão (atual); 

- Presidentes da Assembleia de Freguesia: Manuel Campos Ribeiro (1º Presidente da Assembleia de Freguesia –1976/19), 
Horácio Lages (1985/1989), Sílvio Abreu (1989/1993), Basílio Lima (1993/1997), Álvaro Filénio Ribeiro (1997/2009), 
Luciano Torres (2009/2013), Luís Coutinho (2013/2021) e Carlos Gomes de Sá (atual). 

Inscrições: Caminhada da Liberdade (google.com) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaa3sUKapzEtyc_IBIjeb0flqovJ3sL28qhiGKtRzfa1HMow/viewform

