
1 

POR FORJÃES  -  Boletim Informativo     *     Nº 8   - Maio de 2022                         1 

2007 
Ano 1 * Nº 8 

Maio 2022 

POR FORJÃ ES 

BOLETIM INFORMÃTIVO 

INFOMAIL   *   Notícias da Vila de Forjães 

O auditório do Centro Cultural Escolas Rodri-
gues de Faria encheu-se para assistir à apre-
sentação do livro “Creatour – catalisando o 
turismo criativo em cidades de pequenas di-
mensão e em áreas rurais”, iniciativa aconteci-
da sábado, dia 21 de maio, pelas 11 horas.  

EXPOSIÇÃO “OS MENDANHAS” ASSINALA DIA  

INTERNACIONAL DOS MUSEUS 
 
A Junta de Freguesia de Forjães, através do seu Presidente 
e do Secretário, respetivamente Vitor Quintão e Sérgio 
Morgado, estiveram presentes na abertura  da exposição 
“Os Mendanhas”, patente ao público, a partir de 18 de 
maio, no Museu Municipal de Esposende. 
Em breve poderá ver, no site da Junta de Freguesia, uma 
visita virtual a esta exposição.  

Continua na última página  

REFORÇADA SEGURANÇA NA EN 103 

O troço da E.N. 103, entre o 6,8 Km e o 7,3 Km, vem mani-

festando um grande número de acidentes rodoviários, com 

consequências graves, aqui se destacando a perda de vidas 

humanas, a par de elevados prejuízos materiais. 

A Junta de Freguesia de Forjães, atenta à questão da sinis-

tralidade e segurança,  reivindicou, junto da Infraestruturas 

de Portugal, S.A., a execução de medidas de segurança ro-

Continua na página seguinte 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“CREATOUR” NO CENTRO CULTURAL 

Continua na  última página  
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A autarquia de Forjães, através do Presidente da Assem-
bleia de Freguesia, Carlos Gomes de Sá, esteve representa-
da na cerimónia acontecida no dia 20 de maio, que marcou 
a inauguração da 1ª fase das obras de requalificação da 
Escola Secundária Henrique Medina, em Esposende, mo-
mento presidido pelo Secretário de Estado da Educação, Dr. 
António Leite.  

Depois de uma visita às novas instalações, que também teve 
como cicerone a forjanense Manuela Ferreira, membro da 
estrutura de gestão da única Escola Secundária do concelho, 
e de um momento de poesia, na biblioteca,  a que se seguiu 
uma sessão musical, no requalificado espaço do auditório, o 
Presidente da Câmara, arquiteto Benjamim Pereira, usou da 
palavra para destacar o trabalho feito  nesta requalificação e 
valores envolvidos, bem acima do inicialmente previsto, 
dado o apoio que foi sendo dado pela Câmara a uma requa-
lificação desta envergadura. O edil elogiou todos os que 
colaboram na execução dos trabalhos, valorizando a comu-
nidade escolar e aquilo que passou durante a intervenção, a 
qual decorreu sem ter havido interrupção de atividades 
letivas nem recurso ao aluguer de contentores.  

Foram ainda entregues, pelo presidente da Câmara, lem-
branças alusivas ao concelho, onde se destacou a tradicio-
nal cesta de junco, de Forjães, aos representantes do Gover-
no presentes, no caso o Diretor-Geral da DGEstE, Dr João 
Gonçalves, e ao Secretário de Estado da Educação, Dr Antó-
nio Leite. Este alinhou no discurso do Presidente da Câma-
ra, destacando a importância das pessoas neste processo 
educativo, destacando-se, ainda, a figura do Diretor, João 

Furtado , a quem 
o Município tam-
bém entregou 
uma lembrança, 
isto quando o 
mesmo se prepa-
ra para a jubila-
ção. 

doviária neste local, nomeadamente o reforço de sinalização vertical e horizontal, a par da coloca-

ção de balizadores de separação de faixas. 

Neste momento, verifica-se que esta Entidade reforçou a sinalização vertical nos locais indicados 

e ao longo do troço que atravessa a nossa vila, fator que poderá contribuir, acredita-se, para a 

diminuição dos índices de sinistralidade no local, pelo que apelamos a todos os utilizadores da 

EN 103 que pratiquem uma condução segura e preventiva. 

A Rua da Azenha da Ribeirinha não apresenta o perfil trans-
versal ideal, a seguir ao cruzamento com a Rua dos Ferrado-
res, no sentido para poente. Acresce o facto do muro de 
vedação de uma propriedade particular estar em risco de 
queda, tornando-se um perigo para a via pública. 
O executivo da Junta de Freguesia de Forjães, em conversa-
ção com o proprietário, chegou ao entendimento para a 
cedência gratuita da área necessária, de modo a beneficiar a 
via pública 
Está em curso o estudo para a execução dos trabalhos ne-
cessários, para garantir mais segurança naquela via e maior 
fluidez de circulação, resolvendo-se também com esta inter-
venção a questão do risco de queda do muro norte da pro-
priedade. 

REFORÇADA SEGURANÇA NA EN 103 
Continuação da 1ª página 

ESCOLA HENRIQUE MEDINA 

INTERVENÇÃO NA RUA DA AZENHA DA RIBEIRINHA: PROJETADO ALARGAMENTO DA VIA 

A Junta de Freguesia de Forjães deu os parabéns ao Grupo Associativo de 
Divulgação Tradicional de Forjães, por ocasião do o seu 27 aniversário, 
assinalado a 5 de maio.  

Como refere o seu Presidente, Manuel Carlos Couto, “são 27 anos de his-
tória em que enfrentámos muitas dificuldades e conseguimos muitas con-
quistas. Um percurso atribulado que não seria possível sem os fundadores 
do grupo e todos aqueles que, ao longo 
dos anos, têm contribuído para a sua 
continuidade – a eles só temos de agra-
decer e valorizar todo o trabalho que 
realizaram em prol desta causa.” 

A Junta de Freguesia dá os parabéns ao 
Grupo, a todos os seus elementos e 
direção, bem a todos os que já por lá 
passaram, na certeza que são um orgu-
lho para a terra e continuarão, de forma 
sábia e empenhada, a preservar a cultu-
ra e a tradição, levando o nome de Forjães por esse país fora! 

Recordamos que no site da Junta de Freguesia temos um separador dedi-
cado a esta Associação, onde pode ficar a conhecer mais sobre a sua his-
tória e visualizar algumas atuações. 

PARABÉNS GADTF 

O posto de Multibanco instalado na Praça Rodrigues de Faria, em plena 

área central de Forjães, tem  tido uma procura superior às expetativas da 

entidade gestora, que ainda se encontra em fase de análise dos movimen-

tos. 

Numa fase inicial os volume de acesso foi de tal ordem, que a caixa se 

apresentou, várias vezes, sem dinheiro, permi-

tindo todavia outras operações, situação que 

aos poucos está a ser regularizada, fruto da 

monitorização que vem sendo feita, mas tra-

duz, conforme argumentos então invocados 

pela autarquia, a forte procura deste equipa-

mento na vila, até por forasteiros. 

MULTIBANCO 
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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: juntadefreguesia@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  

Prosseguem, aos sábados, os trabalhos de limpeza do terreno junto da 
EBI, devolvendo-se, desta forma, segurança a um espaço que se trans-
formou numa espécie de depósito de resíduos, que foram muito para 
além dos verdes. 

Prevista, para além da limpeza, a recuperação do muro de vedação. 

9 de MAIO—NO DIA DA EUROPA LEMBRAMOS OS  

FORJANENSES PELO MUNDO  

A Junta de Freguesia de Forjães assinalou, no dia 9 de maio, o Dia da 
Europa ou Dia da União Europeia, esta que é uma data comemorativa 
celebrada, anualmente, na Europa. 

O Dia da Europa é, juntamente com a bandeira, o hino, a divisa (“Unida 
Na Diversidade”) e o euro, um dos símbolos da identidade comum da 
União Europeia, sendo esta divisa de união ainda mais simbólica e im-
portante nestes tempos de em que todos desejamos o fim da guerra. 

Considerando, ainda, esta “união na diversidade”, a Junta de Freguesia 
recorda todos os Forjanenses ausentes da sua Terra Natal, recuperando 
o apelo para a sua participação no projeto “Forjanenses pelo Mundo” 
cujos primeiros registos já podem ser vistos em Forjanenses pelo mun-
do – Forjães (forjaes.pt) 

Nesse sentido, quem tiver familiar emigrados  pode colaborar com este 
projeto, que pretende rastrear a comunidade Forjanense espalhada pelo 
mundo, podendo enviar para a Junta de Freguesia ou para qualquer 
membro da autarquia os seguintes dados: 

Nome da família: 

Nº de elementos: 

Cidade/País onde residem: 

Atividade desenvolvida (trabalho na área de): [facultativo] 

Emigrados desde: 

Em Forjães, a família reside em (lugar): 

Foto (da cidade/ de um monumento/ da família…): [facultativo] 

Em caso de necessidade/ dúvida, poderá contactar a Junta de Freguesia 
de Forjães (+351 253 877430) 

Nota: o envio destes dados corresponde à autorização da sua publica-
ção no site da Junta de Freguesia, na iniciativa “Forjanenses pelo Mun-
do”. 

Dia cheio de surpresas , sendo este registo, ao fechar o mês de maio, 
mês de Maria, mês da Mãe, uma das formas que a autarquia encontrou 
para homenagear as Mães, todas as mães, num dia em que se assinalou, 
também, o Dia do Trabalhador.  
E não podíamos encontrar associação mais feliz, pois se há coisas que 
todas as mães fazem é trabalhar, e muito!! O cuidar das crianças é uma 
delas, daí ter sido escolhida, para ilustrar esta iniciativa, uma imagem 
existente na sede da Junta de Freguesia, que retrata um dos aspetos de 
muitas mães: a educação dos filhos! 
O registo fotográfico, neste cenário natural, foi feito através da objetiva 
do fotógrafo Paulo Neto. 
Ver Canal da Junta: Dia da Mãe 2022 Junta de Freguesia de Forjães - You 

DIA DA MÃE – MOMENTOS ETERNOS (vídeo) 

mailto:josemanuelledo@sapo.pt
https://www.youtube.com/watch?v=weMzka1UO8A&t=1s
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FICHA TÉCNICA 
POR FORJÃES —Boletim Informativo 
Propriedade: Junta de Freguesia de Forjães   *   Diretor: Presidente da Junta de Freguesia   *   Coordenação: Presidente da Assembleia de Freguesia 
Distribuição: gratuita (sede da Junta de Freguesia e casas comerciais)  *  Tiragem: 100  Exemplares  / Divulgação online  * Impressão: Publizende 

Decorreu a 29 de abril último, no Centro Cultural Escolas Rodri-
gues de Faria,  a primeira Assembleia de Freguesia  (AF) do ano 
de 2022. 

Destacam-se, da Ordem de Trabalhos dessa sessão, as seguintes 
deliberações: 

• Aprovação do novo regimento de funcionamento da AF ; 

• Aprovação, por unanimidade dos votos de Louvor à atleta 
Rita Vale, Beatriz Ribeiro e Quinta de Curvos; aprovados, por 
unanimidade, votos de congratulações ao jornal O Forjanen-
se, à empresa Normat, ao Forjães SC, ao Pe. Manuel Sá Ribei-
ro, às atletas Matilde Gonçalves, Beatriz Ribeiro, Carolina 
Marques, Duarte Marques, Simão Oliveira e David Ribeiro; ao 
Sargento Ajudante Ricardo Dias e ao Agrupamento de Esco-
las António Rodrigues Sampaio.; 

• Aprovação, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento 
de Manuel Alves Cunha ; aprovados votos de pesar pelos 
forjanense ultimamente falecidos; 

• Aprovação dos votos de louvor aos atletas Forjanenses, da 
equipa de Orientação dos Amigos da Montanha, ao Agrupa-
mento de Escolas António Rodrigues Sampaio  e ao professor 
Domingos Carvalho; 

• Aprovação, por unanimidade, uma moção de condenação e 
repúdio pela invasão da Ucrânia pela Federação Russa; 

• Aprovação, por unanimidade, de uma proposta, a remeter à 
Câmara e Assembleia Municipal, para que a habitação social 
disponível em S. Roque seja entregue a famílias Forjanenses, 
honrado a memória e desejo do Pe. Manuel Vilas Boas; 

• Aprovação, por unanimidade, do Inventário de bens da Junta; 

• Aprovação, por unanimidade, do Relatório de Atividades e de  
Contas relativos a 2021; 

• Aprovação, por unanimidade, de uma proposta apresentada 
pela Junta, relativa à cedência de pessoal. 

Recordamos que no site da Junta de Freguesia (www.forjaes.pt) 
pode encontrar toda a informação relativa às reuniões da Assem-
bleia de Freguesia (editais, atas, relatórios…). 

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

EXPOSIÇÃO “OS MENDANHAS”  
 

 

 

 

 

 

 

Ver dados adicionais:  

Museu Municipal de Esposende apresenta exposição e catálogo “Os Mendanhas”  

APRESENTA-
ÇÃO DO 
LIVRO 
“CREATOUR” 
NO CENTRO 
CULTURAL   

APRESENTAÇÃO  DO  LIVRO “CREATOUR” NO   
CENTRO CULTURAL 

Trata-se de uma publicação editada pela Imprensa da Universidade 

de Coimbra e que resulta do trabalho desenvolvido no âmbito do 

projeto Creatour, que envolveu cinco centros de investigação e 40 

organizações que conceberam e implementaram projetos-piloto de 

turismo criativo em todo o país. Entre estes inclui-se o EScriativo, do 

Município de Esposende, projeto que, entre outras temáticas, con-

templa a promoção das atividades de junco, uma arte centrada em 

Forjães, terra natal do Presidente da Câmara Municipal, que assu-

miu a sua satisfação por ver esta atividade revitalizada num contex-

to de turismo criativo.  

Outras informações/imagens no site da Junta : 

 

 

 

A exposição é acompanhada de um catálogo, que retrata o vasto 
trabalho dos Mendanha e que se estende também à Vitralística, aos 
murais em azulejo e à conceção de troféus e medalhas, como notou 
o Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Perei-
ra. Afirmou, por isso, o “enorme privilégio” em dar a conhecer esta 
família, “portadora de um grande percurso e de um legado no 
mundo das artes”. O autarca expressou o afeto e admiração que 
nutre pelos artistas, seus conterrâneos, e sublinhou a humildade 
que os caracteriza como traço distintivo da sua personalidade . 

Só no concelho de Esposende, os Mendanha conceberam dez es-
culturas nos últimos vinte anos, tendo também obras espalhadas 
por outros municípios como Barcelos, Viana do Castelo, Famalicão 
e Amadora, bem como na Ilha da Madeira e países como o Brasil, 
Espanha e França. “Para além do figurativo (o mundo físico e racio-
nal), as obras dos Mendanha mostram também aquilo que não se 
vê com os olhos, estabelecendo uma relação estreita com o obser-
vador e levando-o a sentir emoções e sentimentos que irão despo-
letar reflexões de grande profundidade”, realçou João Neiva, comis-
sário da exposição e autor do catálogo.  

Vídeo: Concurso de maios 2022 - YouTube  

Continuação da 1ª página  

Continuação da 1ª página  

https://www.youtube.com/watch?v=ZtkZ1_nT3V0
https://www.municipio.esposende.pt/pages/702?news_id=6045
https://forjaes.pt/news/apresentacao-do-livro-creatour-no-centro-cultural/
https://forjaes.pt/news/apresentacao-do-livro-creatour-no-centro-cultural/
https://forjaes.pt/news/apresentacao-do-livro-creatour-no-centro-cultural/
https://forjaes.pt/news/apresentacao-do-livro-creatour-no-centro-cultural/
https://forjaes.pt/news/apresentacao-do-livro-creatour-no-centro-cultural/
https://forjaes.pt/news/apresentacao-do-livro-creatour-no-centro-cultural/
https://www.youtube.com/watch?v=-Ux7IJzmuao&t=1s
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