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INFOMAIL   *   Notícias da Vila de Forjães 

Conforme já aqui avançado, o Presidente da Junta de Freguesia de Forjães, Vitor Quintão, esteve em visita oficial em Livry-Gargan, 
França, nos passados dias 4 e 5 de junho. 

A visita, que visou a aproximação entre as duas comunidades, começou formalmente no sábado, dia dedicado ao protocolo com a 
Câmara Municipal de Livry-Gargan,  destacando-se a visita a vários equipamentos do município, tendo como cicerone o autarca 
local, Pierre-Yves Martin, bem como os seus vereadores e outros colaboradores. 

No final da visita, houve lugar a uma troca de lembranças, entregando Vitor Quintão uma cesta de junco de Forjães, juntamente 
com livros de autores Forjanenses, a publicação (catálogo) “Os Mendanhas” e uma interessante publicação “Esposende e o seu 
concelho”, bro-
churas  editadas 
pela Câmara Mu-
nicipal de Espo-
sende e ofereci-
das em nome do 
Município. Para 
Forjães vieram 
algumas peças 
alusivas à cidade, 
lembranças que 
ficarão expostas 
na Junta de Fre-
guesia. 

 

FORJÃES PRESENTE EM LIVRY-GARGAN 

Continua na  última página  

Continua na 
página seguinte 

Decorreu na Igreja Matriz de Forjães, na noite de 16 de junho, um so-
berbo concerto  designado de "Serenatas ao anoitecer", pelo Trio de 
Madeiras da Orquestra da Costa Atlântica. 
Após a abertura do momento por Diogo Zão, da Câmara Municipal de 
Esposende, que explicou que este concerto de música de câmara se 

apresentava com o 
trio de palhetas da 
Orquestra Costa 
Atlântica,  fez-se um 
magistral silêncio na 
Igreja, iluminada a 
preceito, criando o 
ambiente necessário 
para escutar o trio de 
palhetas, que repre-
senta os instrumen-
tos das famílias das 
madeiras que utili-
zam palheta como 

TRIO DE MADEIRAS DA ORQUESTRA DA COSTA ATLÂN-
TICA EM FORJÃES: SERENATAS AO ANOITECER 

O Município de Esposende, em articulação com a Jun-
ta de Freguesia, iniciou este mês de junho a instala-
ção dos abrigos de passageiros, tendo sido construí-
do um novo abrigo na rua de ligação a Antas, no ex-
tremo da vila, e reinstalada a estrutura outrora exis-
tente na Rua da Corujeira, nas imediações do Café 
Romão, a qual havia sido destruída, em consequência 
de um acidente de viação. 
Este é o segundo abrigo de passageiros instalado 
pelo Município de Espo-
sende,  prevendo-se a 
instalação de seis estrutu-
ras (paragens), três relati-
vas a reposições de abri-
gos destruídos e três no-
vos, prosseguindo-se, des-
ta forma e em articulação 
com a Câmara Municipal 
de Esposende, o cumpri-
mento das ações previstas 
no programa eleitoral su-
fragado em 26 de setem-
bro do ano anterior. 

ABRIGOS DE PASSAGEIROS 

Continua na página seguinte 
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O domingo, dia 5 de junho, foi destinado à festa da cereja, iniciativa da ASCOP em parceria com o município de Livry-Gargan, 
que cada vez mais se quer afirmar como evento marcante entre os nossos emigrantes, mas também em toda a comunidade, que 
marcou presença em grande número nesta “Festa”. 
Após o almoço e antes de iniciar a atuação dos grupos folclóricos, houve a intervenção do Presidente da Associação AS-
COP,  Patrick, do presidente da Câmara, Pierre-Yves Martin e  de 
Vítor Quintão, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia 
de Forjães, que assim marca presença neste evento internacional 
e que marca o início de um processo de aproximação das comu-
nidades forjanenses espalhadas pelo mundo. 
Foram dois dias intensos, de partilha e de compromissos para 
futura cooperação, tendo ficado o convite para uma visita a For-
jães no próximo ano. 
A Junta de Freguesia agradece, mais vez mais, o empenho e de-
dicação de todos, da Câmara Municipal de Livry-Gargan e da 
associação ASCOP, destacando aqui o papel desempenhado pelo 
Forjanense Paulo Dias,  que foi o elo de ligação e impulsionador 
desta ligação. 
Para ver mais detalhes e fotos desta visita, aceda à notícia no site da Junta de Freguesia.  

Continuação da 1ª página FORJÃES PRESENTE EM LIVRY-GARGAN 

Forjães tem tido, em termos musicais, figuras de grande valor, registando a sua histó-
ria, outrora, a existência de uma Banda Música. Hoje temos vários músicos integrantes 
de bandas filarmónicas da região, um maestro, vários estudantes de música, alguns 
deles no estrangeiro, grupos musicais diversos, ora de cariz mais popular, ora mais 
profissional, cantores vários e executantes exímios, não sendo estranho, a este envolvi-
mento, o papel da escola na formação musical das crianças e jovens. 
Nesse sentido, e como consta do seu manifesto, a Junta de Freguesia de Forjães apoia 
a Educação, associando-se, neste momento, à promoção e incentivo da prática artística 
levada a cabo, no âmbito do Regime de Ensino Articulado, pelo Agrupamento de Esco-
las Rodrigues Sampaio, no caso na Escola Básica de Forjães, e pela Escola de Música 
de Esposende (EME), pois, como dissemos, esta oferta, de fortes tradições em Forjães, 
é de especial relevância na formação das nossas crianças e jovens, estimulando a con-
fiança e a criatividade, o trabalho em equipa, a disciplina, a coordenação e a concen-
tração. 
Nesse sentido, a autarquia, através do Presidente da Assembleia de Freguesia, Carlos 
Gomes de Sá, e depois de conversas anteriores com a Diretora do Agrupamento, Paula 
Cepa, e do Diretor da EME, Carlos Pinto da Costa, participou, no dia 28 de junho, nu-
ma reunião realizada na EB de Forjães, onde a direção escolar esteve representada 
pelo subdiretor José Pinho, para esclarecimento dos pais, sobretudo dos alunos do 4º 
ano, sobre o funcionamento do ensino articulado. 
Registamos que a frequência do Regime de Ensino Articulado é GRATUITA e as aulas, 
para os alunos de 5.º ano, decorrerão na EB de Forjães, estando a cargo de ambas as 
escolas promotoras a articulação dos horários. Mesmo em situações de eventual neces-
sidade de transporte de alunos, por motivo de aulas, este será assegurado pela EME, 

pelo que, durante o período letivo, os alunos 
terão um horário normal, similar ao ensino 
regular, havendo uma permanente articulação 
entre estas modalidades. 
Deste encontro saiu a garantia de que, exceci-
onalmente, para os alunos da EB de Forjães, 
as inscrições para este regime se prolongam 
até ao próximo dia 8 de julho, podendo os 
interessados encontrar todas as informações 
em eme.edu.pt, assim como o formulário de 
candidatura. 

FORJÃES PROMOVE ENSINO ARTICULADO DA MÚSICA 

fonte original de reprodução sonora, 
como é o caso do oboé, clarinete e fa-
gote. 
Perante mais de oito dezenas de ouvin-
tes, foram escutadas composições de 
Jacques Ibert, Henri Tomasi e Charles 
Koechlin, brilhantemente executadas por 
Pedro Teixeira (Oboé),  Mário Apolinário 
(Clarinete) e  Pedro Rodrigues  (Fagote), 
músicos entusiasticamente ovacionados 
no final do concerto. 
No site da Junta de Freguesia e no seu 
canal de Youtube foi partilhado um re-
gisto fotográfico e vídeo desse concer-
to, disponibilizando-se também a folha 
de sala do concerto, onde poderá saber 
mais sobre os autores tocados e os 
exímios músicos presentes nesta ativi-
dade, promovida pelo Município de Es-
posende, que contou com o apoio da 
Junta de Freguesia e a colaboração da 
Fábrica da Igreja e do Reverendíssimo 
Pe Ledo. 

Serenatas ao anoitecer - Forjães - 
YouTube  

Continua na página anterior 

TRIO DE MADEIRAS DA ORQUES-
TRA DA COSTA ATLÂNTICA:  
SERENATAS AO ANOITECER 

https://www.youtube.com/watch?v=OVyAAuxI0cQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=OVyAAuxI0cQ&t=2s
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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. 

PROIBIÇÃO DE QUEIMADAS JÁ ESTÁ EM VIGOR 
A Junta de Freguesia de Forjães relembra que, atendendo às alterações legais 
introduzidas pelo Decreto-lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, a partir do dia 1 de 
junho é proibida a utilização de fogo, nos espaços rurais, para queimadas, quei-
mas de amontoados e realização de fogueiras. 

Nesse sentido, quem possuir resíduos verdes deverá proceder em linha com as 
orientações vigentes, ou seja, enterrar os resíduos, colocar em amontoado para 
compostagem no próprio terreno, armazená-los para queima no próximo ano ou, 
sendo proveniente de podas/ jardinagem, contactar a Junta de Freguesia, para a 
sua recolha na via pública, em dia a agendar, para serem encaminhados para os 
parques de compostagem. 

Este mesmo pedido é feito pelo Município, referindo que “Atendendo ao dever 
coletivo de proteger a floresta, o Município de Esposende apela ao acato e cumpri-

mento destas determinações, sendo que 
esta estratégia se enquadra no cumpri-
mento das metas dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) da Agenda 
2030 das Nações Unidas, nomeadamente 
no que concerne ao ODS 13 – Ação Cli-
mática, ao ODS 15 – Proteger a Vida Ter-
restre e ao ODS 17 – Parcerias para a 
Implementação dos Objetivos de Susten-
tabilidade.” 

CANÍDEOS 
A Junta de Freguesia de Forjães alterou o local da  habitual vacina dos cães 
(antirrábica) que passou a decorrer no Pavilhão da Junta, situado no Barrouco 
(Rua da Pedrinha), conforme ato acontecido dia 2 de julho.  
O registo dos animais continua a fazer-se na sede da Junta, onde também 
devem ser liquidadas as respetivas licenças. 

Idosos ativos e alegres foi o que se viu no passado dia 31 de maio, numa vinda 
ao cinema no auditório das Escolas Rodrigues  Faria. Esta iniciativa foi promovida 
pela Junta de Freguesia de Forjães, no âmbito do Projeto “Olhares atentos, For-
jães a semear e acolher gerações”, tirando-se assim partido do equipamento de 
projeção recentemente instalado e do renovado sistema de som, que torna espa-
ço ainda mais polivalente. 
Maio é mês de Maria, em que as vivências de fé são mais intensas. Neste sentido, 
o filme escolhido para esta sessão foi “Jacinta” , do realizador Jorge Paixão da 
Costa e argumento de Manuel de Arouca e Raquel Palermo. Com um elenco de 
luxo, este filme é sobre o milagre de Fátima visto pelos olhos de uma criança. Um 
filme de época que retrata a história de Jacinta, a mais nova vidente das apari-
ções de Fátima. 
Num ambiente acolhedor, ao longo do filme, ouvir alguns comentários foi inevitá-
vel. 
A cada cena mais marcante, palavras e frases resumiam o sentimento dos idosos 

que ali estavam: “Coitadinha da 
Jacinta!” ouviu-se quando uma 
idosa viu que a Jacinta ficou do-
ente com a gripe espanhola. Em 
forma de resposta ouviu-se logo 
a seguir: “naquele tempo era a 
gripe espanhola agora é o co-
vid”. Mas as gargalhadas que se 
ouviram foram a parte melhor 
quando a Jacinta dá um pontapé 
no Sr. Prior, ouvindo-se de fundo 
outros comentários: “Foi bem 
dado”; “Pena não ter sido mais 
forte”… 
Nesta atividade participaram os 
utentes da ACARF e alguns ido-
sos não institucionalizados. 
Foi uma tarde alegre em que os 
idosos socializaram, sentiram-se 
acolhidos e agradecidos.  No 

final, tiveram direito a um miminho especial, a oferta de um livro “Anoiteceres” da 
autoria do escritor forjanense, Armando Couto Pereira. 
A todos os que participaram e colaboraram na implementação da atividade, MUI-
TO OBRIGADO! 

JACINTA VISTA NO CENTRO CULTURAL 

mailto:josemanuelledo@sapo.pt
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Decorreu a 27 de junho último, no Centro Cultural Escolas Rodri-
gues de Faria,  a segunda Assembleia de Freguesia  (AF) do ano 
de 2022. 

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

• Aprovação, por unanimidade dos votos de Louvor a às atle-
tas Beatriz Ribeiro, Carolina Marques, Lara Macedo,  Rita Vale 
e família Mendanha; 

• aprovados, por unanimidade, votos de congratulações  aos 
atletas Duarte Marques, André Ribeiro, Simão Oliveira, Rodri-
go Matos, Ana Marta Neiva, Inês Tomás, Luís Afonso e Rafael 
Ribeiro 

• Aprovação de voto de pesar pelos forjanense ultimamente 
falecidos; 

• Aprovação, por unanimidade,  de alteração ao orçamento 
para 2022; 

• Aprovação, por unanimidade, da proposta de toponímia para 
os novos arruamentos surgidos com a criação do parque 
multiusos de apoio à Igreja: Praça Padre Justino Moreira da 
Silva (Parque) e Rua Júlio de Carvalho Pereira (artéria que vai 
dar à ACARF); 

• Aprovação, por maioria, da alteração de taxas relativas ao 
cemitério (novo valor para a abertura de sepulturas, cujo 
valor se mantém fixo desde 2014:  220€); 

• Aprovação, por unanimidade, do regulamento de taxas, com 
acréscimo de pin e atualização do valor relativo ao preço de 
venda dos alfinetes. 

 

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 

Neste dia 10 de junho, feriado nacional, momento de homena-
gem ao grande poeta Luís Vaz de Camões, autor d´Os Lusía-
das, a maior obra épica de Portugal (faleceu no dia 10 de junho 
de 1580), o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
escolheu a cidade de Braga  como sede das comemorações 
nacionais, onde está presente presença, sendo que estará tam-
bém, no Reino Unido, junto da comunidade portuguesa aí radi-
cada. 
Durante o regime ditatorial do Estado Novo, o dia 10 de junho 
era celebrado como o “Dia da Raça: a raça portuguesa ou os 
portugueses”, sendo que, após 25 de abril de 1974, a celebra-
ção do dia 10 de junho passou a prestar homenagem a Portu-
gal, a Camões e às comunidades portuguesas. 
A Junta de Freguesia de Forjães associou-se a este momento 
de homenagem às comunidades portuguesas, lembrando, no 
caso concreto, todos os Forjanenses que se encontram espalha-
dos pelo Mundo, pelo que recuperamos, para esta memória, o 
apelo para a sua participação no projeto “Forjanenses pelo 
Mundo” cujos primeiros registos já podem ser vistos 
em Forjanenses pelo mundo – Forjães (www.forjaes.pt) 
Nesse sentido, quem tiver familiares emigrados pode colaborar 
com este projeto que pretende rastrear a comunidade Forjanen-
se espalhada pelo mundo, podendo enviar para a Junta de Fre-
guesia 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) 
Considerando a celebração do Dia de Portugal, de Camões e 
das comunidades portuguesas, a imagem que ilustra esta publi-
cação pretende recordar a figura de Rodrigues de Faria, repre-
sentativa daqueles portugueses que deixaram a sua Terra Natal, 
mas nunca a esquecendo, tendo este benemérito mandado 
construir o edifício das Escolas Rodrigues de Faria, onde pode-
mos encontrar momentos ilustrativos de passagens d´Os Lusía-
das, de Luís de Camões, nos painéis de azulejo do Mestre Jorge 
Colaço. 

DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES DE DAS  
COMUNIDADES PORTUGUESAS 

Não perca o próximo Boletim #Por Forjães, numa edição 
especial alusiva às comemorações do 33º aniversário da vila 

Fique a par do que se passa em Forjães.  
Subscreva: Newsletter – Forjães (forjaes.pt)  

https://www.youtube.com/watch?v=ZtkZ1_nT3V0
https://forjaes.pt/newsletter/

