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DESPACHO Nº 64 / 2022 
 
 

ASSUNTO:  Forjar e Bulir - 3a Edição (Natal 2022) 

 

 
Considerando que: 

 

A promoção do artesanato produzido por criadores do concelho de Espinho é, não só 

relevante do ponto de vista cultural e social, mas também se assume como uma 

mais-valia do ponto de vista turístico e de difusão do nome de Espinho e das artes e 

tradições locais. 

 

Nesse âmbito, o “Forjar e Bulir” é um evento organizado pelo Município de Espinho 

com a finalidade de dar visibilidade aos artesãos espinhenses e potenciar o 

desenvolvimento de dinâmicas entre essa comunidade, com vista ao seu 

crescimento, afirmação e, também, reconhecimento público. 

 

O “Forjar e Bulir”, integra uma exposição de trabalhos realizados por artesãos 

espinhenses certificados, com componente de trabalho ao vivo e animação por 

artistas de Espinho. 

 

A criação de iniciativas de animação da cidade nos períodos festivos assume especial 

importância como medida de dinamização do comércio local, pelo que o Município de 

Espinho pretende dar continuidade à organização do Mercado de Natal, como evento 

agregador das atividades a levar a cabo pela autarquia no período de festas de Natal 

e Ano Novo. 

 

Este é um momento no qual o “Forjar e Bulir” pode acontecer com especial relevo e 

dimensão, enquanto montra de exposição do artesanato local alusivo à época 

natalícia e evento dinamizador das dinâmicas dos respetivos agentes locais. 

 

Assim, tendo presente o atrás considerado e ao abrigo das competências que me são 

legalmente conferidas, determino que seja realizada 3.ª edição do evento “Forjar e 

Bulir”, entre 27 de novembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023, a organizar e 

funcionar nos seguintes termos: 

 

1. A 3.ª edição do “Forjar e Bulir”, que terá lugar em Espinho, no Parque João de 
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Deus no período compreendido entre os dias 27 de novembro de 2022 e 8 de janeiro 

de 2023 – decorrendo em paralelo ao Mercado de Natal de Espinho de 2022 -, 

consiste numa exposição de artesanato, com participação restrita a artesãos 

certificados do concelho de Espinho, com apresentação de momentos de trabalho ao 

vivo pelos próprios e de animação por artistas espinhenses. 

1.1. Constituem finalidades do “Forjar e Bulir”:  

a) Dinamizar as Artes da Terra; 

b) Destacar a criatividade e divulgar o artesanato certificado e a diversidade do 

espólio artístico produzido em componente de trabalho ao vivo e material;  

c) Incentivar o convívio salutar entre artesãos e a partilha de ideias;  

d) Promover o artesanato local, os artesãos certificados e os artistas locais 

junto do público;  

e) Reforçar a cooperação entre parceiros, dinamizando o território e 

promovendo o artesanato; 

f) Promover a identidade cultural e incentivar a sustentabilidade 

socioeconómica.  

 

2. O “Forjar e Bulir”, nesta sua 3.ª edição, realiza-se numa tenda montada para o 

efeito no Parque João de Deus, de acesso livre e gratuito ao público, e acontece nos 

seguintes horários: 

a) Segunda-feira a quinta-feira: 15h00 às 19h00; 

b) Sexta-feira: 15h00 às 23h00; 

c) Sábado: 10h00 às 23h00; 

d) Domingo e feriados: 10h00 às 19h00. 

2.1. A exposição do “Forjar e Bulir” não está aberta ao público nos dias 24, 25 e 31 

de dezembro de 2022 e 1 de janeiro de 2023. 

2.2. Na eventualidade de se verificar a ocorrência de caso de força maior assiste ao 

Município de Espinho o direito de alterar as datas deste evento, ou, na 

impossibilidade de tal, proceder ao cancelamento do mesmo, bem como determinar 

a sua suspensão parcial, sem que tais decisões administrativas confiram aos 

participantes no evento o direito a qualquer compensação ou indemnização. 

2.3. Para este efeito, entende-se como caso de força maior todas as circunstâncias 

que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade do Município de 

Espinho, que a autarquia não pudesse conhecer ou prever à data de instituição do 

presente evento e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou 

evitar, nomeadamente: condições meteorológicas adversas, tremores de terra, 

inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas. 
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3. Podem participar na 3.ª edição do “Forjar e Bulir” (Natal 2022) os artesãos, 

residentes no concelho de Espinho, que estejam devidamente certificados como tal 

(i.e. que seja detentores de “carta de artesão”, emitida pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional). 

3.1. A participação no evento é gratuita e depende de prévia candidatura pelos 

interessados, sujeita a admissão pelo Município de Espinho. 

3.2. A participação no evento e o acesso ao mesmo só é permitida a quem tenha 

sido notificado pelo Município da admissão da respetiva candidatura. 

3.3. Cada participante fica inteiramente responsável pela atividade que pretende 

desenvolver neste evento e pelo cumprimento de toda a legislação aplicável à 

mesma. 

 

4. As candidaturas à 3.ª edição do “Forjar e Bulir” devem ser apresentadas em 

formulário próprio, disponibilizado pelo Município de Espinho, podendo ser 

entregues: 

a) Presencialmente: na Loja Interativa de Turismo (Alameda 8 - Centro 

Comercial Solverde II, 4500-205 Espinho), no respetivo horário de expediente 

(dias úteis, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00); 

b) Por email: para o endereço turismo@cm-espinho.pt, com o assunto 

“Candidatura à 3.ª edição do «Forjar e Bulir»”, juntamente com o formulário de 

candidatura em formato pdf, devendo constar no corpo do email a identificação 

do candidato e o respetivo contato telefónico. 

4.1. As candidaturas podem ser apresentadas até ao dia 22 de novembro de 2022.  

4.2. Cada candidatura deve, sob pena de exclusão, ser acompanhada dos seguintes 

elementos: 

a) Formulário de Candidatura devidamente preenchido e assinado; 

b) Cópia da carta de artesão com data válida, ou comprovativo de pedido de 

renovação; 

c) Comprovativo de residência no concelho de Espinho; 

d) Listagem das peças que pretende expor. 

4.3. A apresentação de candidaturas implica a aceitação, pelo candidato, de todas as 

condições de organização e funcionamento desta edição do “Forjar e Bulir”, incluindo 

os respetivos horários de abertura ao público. 

4.4. A entrega de candidaturas não assegura a participação no evento, encontrando-

se as mesmas sujeitas a apreciação por um júri, relativamente à conformidade com 

os pressupostos de organização e funcionamento deste projeto, após o que apenas 

serão admitidos a participar nesta edição do evento os candidatos selecionados e 

aprovados. 

4.5. A prestação de falsas declarações determina a não admissão da candidatura ou 

a respetiva exclusão, caso disso se venha a ter conhecimento durante a realização 
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do evento. 

4.6. A apreciação das candidaturas será efetuada por um Júri constituído para o 

efeito e composto por três elementos, a saber: 

a) Ana Loureiro, Chefe da Divisão de Promoção e Eventos; 

b) Anabela Ribeiro, técnica superior da Divisão de Promoção e Eventos; 

c) Ana Ferreira, técnica superior da Divisão de Promoção e Eventos. 

4.7. A organização reserva-se ao direito de recusar as candidaturas que não se 

ajustem aos objetivos da 3.ª edição do “Forjar e Bulir” (Natal 2022), ou que, por 

qualquer outro motivo, sejam consideradas inconvenientes ou prejudiciais ao normal 

funcionamento do evento. 

4.8. Caso sejam apresentadas candidaturas em número superior dos lugares 

disponíveis serão selecionadas as candidaturas consideradas como mais relevantes, 

mediante proposta devidamente fundamentada, a apresentar pelo Júri ao Presidente 

da Câmara Municipal de Espinho para preencherem dos lugares disponíveis.  

 

5. A decisão de admissão para participar na 3.ª edição do “Forjar e Bulir” (Natal 

2022) compete ao Presidente da Câmara Municipal, com base na proposta 

apresentada pelo júri. 

5.1. Desta decisão será dado conhecimento, por escrito, a todos os candidatos, 

através de notificação por correio eletrónico, bem como será a mesma devidamente 

publicitada por listagem simples a divulgar no site do Município. 

5.2. A participação no evento é titulada pela notificação da decisão de admissão.  

5.3. Os candidatos selecionados não podem transmitir, seja a que título for, a 

terceiros o direito de participarem neste evento que lhes é conferido pela admissão. 

5.4. Na eventualidade de pretenderem desistir de participar na 3.ª edição do “Forjar 

e Bulir”, os interessados podem fazê-lo antes de iniciado o evento, até ao dia 25 de 

novembro de 2022, devendo para o efeito informar por escrito e atempadamente a 

organização – por email para turismo@cm-espinho.pt -, com a consequência, com a 

expressa advertência de que o incumprimento desta obrigação determina a 

impossibilidade de participação na próxima edição do evento. 

5.5. A não aceitação, pelos interessados depois de terem sido admitidos, do espaço 

definido pelo Município para a exposição das peças e dos termos de organização e 

funcionamento do evento equivale a desistência. 

 

6. A organização do evento estabelece a distribuição de cada artesão pelos locais 

disponíveis e a forma como deve ser organizada a exposição das peças, em 

colaboração com os mesmos.  

6.1. As peças para a exposição devem ser entregues, no próprio local, no dia da 

montagem do recinto, 25 de novembro de 2022, entre as 9h00 e as 17h00. 
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6.2. Aquando da entrega das peças para a exposição cada artesão deve apresentar 

um documento com o inventário das peças, em dois exemplares: um que deve ficar 

sempre exposto juntamente com as obras e outro para entregar à organização do 

evento. 

6.3. Durante o evento cada artesão deverá manter expostas as obras indicadas na 

respetiva candidatura. 

6.4. Todos os artesãos que participam na exposição devem procurar, estar presentes 

no local o maior tempo possível, para assegurar a vertente de comunicação com o 

público, partilha de saberes e divulgação do seu trabalho.  

6.5. Os artesãos que participem no evento comprometem-se a articular e colaborar 

mutuamente entre si, organizando-se como grupo para que estejam sempre 

presentes, pelo menos, dois artesãos na exposição durante o horário de abertura ao 

público, para o que devem elaborar uma escala, a definir pelo coletivo e que deve 

ser comunicada à organização do evento no dia da montagem. 

6.6. Não é possível a presença no recinto, para além do público e da organização, de 

outras pessoas para além do próprio artesão, que não se pode fazer representar por 

terceiros, nem ceder a sua posição a outrem. 

6.7. De modo a garantir o bom funcionamento da 3.ª edição do “Forjar e Bulir”, os 

artesãos participantes comprometem-se, no geral, a: 

a) Respeitar e cumprir as regras de organização e funcionamento da 3.ª edição 

do “Forjar e Bulir”; 

 

b) Colaborar com a organização vista a assegurar o bom funcionamento do 

evento; 

c) Respeitar o horário estipulado e cumprir com a escala de presenças definida 

pelo coletivo de artesãos que participam na exposição; 

d) Manter em exposição as peças propostas durante o decorrer do evento; 

e) Após os momentos de trabalho ao vivo, remover os seus materiais e deixar o 

local limpo e arrumado, conforme o encontrou; 

f) Cumprir e fazer cumprir todas as normas legais e regulamentares aplicáveis 

à atividade que ali vai desenvolver, bem como obter todas as licenças e 

autorizações exigíveis e necessárias para o efeito; 

g) Responsabilizar-se pela segurança e integridade da sua pessoa e dos bens 

expostos, devendo adquirir todos os seguros que acautelem qualquer 

ocorrência durante o evento; 

h) Colaborar com as ações de supervisão e de avaliação a realizar pelo 

Município ou por qualquer outra autoridade ou entidade credenciada no 

desenvolvimento de ações de fiscalização, controlo ou inspetivas em geral. 

6.8. Os artesãos encontram-se autorizados a vender as peças em exposição, sendo 

inteiramente responsáveis por tal atividade, ficando obrigados a marcar as peças 
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com o respetivo valor e a emitir fatura/recibo e cumprir com toda a legislação 

aplicável nesta matéria. 

6.9. Durante o evento o Município compromete-se, em especial, a: 

a) Instalar corrente elétrica para servir o local de exposição; 

b) Acautelar a segurança do espaço público do evento, não se 

responsabilizando por eventuais furtos ou quaisquer danos; 

c) Manter, pelo menos, um trabalhador no recinto, para prestar apoio ao 

decorrer do evento; 

d) Assegurar a comunicação e divulgação do evento. 

6.10. Os artesãos que participam na 3.ª edição do “Forjar e Bulir” assumem a 

exclusiva responsabilidade pela atividade que desenvolverem durante o evento. 

6.11. O Município de Espinho não se responsabiliza por eventuais danos ou roubos 

das peças em exposição ou em qualquer material e equipamentos que sejam ali 

instalados pelos participantes.  

 

7. A organização do evento, através de uma equipa de técnicos e trabalhadores do 

Município de Espinho, acompanha a realização do mesmo, fazendo a fiscalização das 

respetivas regras de organização e funcionamento, assistindo-lhe o direito de, em 

caso de incumprimento, mandar retirar as peças ou materiais que não estejam de 

acordo com as condições previamente estabelecidas. 

7.1. Verificando-se o incumprimento das condições de funcionamento da 3.ª edição 

do “Forjar e Bulir” por parte dos participantes serão os mesmos notificados, 

verbalmente no ato, para regularizarem a situação, sendo-lhes fixado um prazo 

razoável. 

7.2. O desrespeito destas notificações e o incumprimento reiterado das condições de 

funcionamento da 3.ª edição do “Forjar e Bulir”, podem determinar o cancelamento 

do direito de participação no evento, sem lugar a qualquer compensação ou 

indemnização, mediante decisão a proferir, por escrito, pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Espinho, com base em proposta devidamente fundamentada dos 

serviços municipais competentes, nomeadamente quando se verifiquem as seguintes 

situações: 

a) Prestação de falsas declarações; 

b) Incumprimento grave e reiterado das condições de organização e 

funcionamento do evento; 

c) Exibição e venda de peças ou quaisquer produtos que não tenham sido 

aprovados; 

d) Incumprimento das regras legais e regulamentares aplicáveis e dos demais 

deveres especiais aplicáveis à atividade que ali pretende desenvolver; 

e) Não obtenção das licenças e autorizações exigíveis por lei; 

f) Emissão de música ou outros sinais sonoros não autorizados; 
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g) Ultrapassagem dos limites de potência elétrica definidos pela organização; 

7.3. As dúvidas e omissões decorrentes do funcionamento da 3.ª edição do “Forjar e 

Bulir” serão resolvidas pela organização em observação do presente despacho e das 

disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

  

8. As peças em exposição têm de ser levantadas durante o dia 9 de janeiro de 2023, 

entre as 9h00 e as 13h00.  

8.1. No final do evento, os participantes comprometem-se a enviar, até dia 14 de 

janeiro de 2023, por email (para turismo@cm-espinho.pt, um relatório sobre a sua 

participação no “Forjar e Bulir” para efeitos da monitorização do mesmo, do qual 

deve constar: o n.º de peças vendidas, indicação do pontos positivos e pontos 

negativos e sugestões para edições futuras; 

 

9. Na eventualidade da ocorrência de condições climatéricas adversas que 

impossibilitem a realização do evento não assiste aos participantes o direito a 

qualquer devolução, compensação 

ou indemnização. 

 

Espinho, 17 de novembro de 2022, 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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