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EDITORIAL
Compromisso de Proximidade
A comunicação na sua definição, consiste
num processo que envolve troca de
informações e utiliza diferentes meios e
sistemas, como suporte para este fim.
Assim, nasce o primeiro número do Boletim
Informativo Raízes, assumindo-se como um
veículo de extrema importância para que
possamos transmitir informações, factos,
ideias e desejos com a nossa comunidade.
O Boletim Raízes é uma aposta deste
executivo em reforçar a proximidade não
só da junta de freguesia mas também dos
movimentos associativos a toda população,
complementando os meios já existentes,
concretamente o website da União de
Freguesias e a página do Facebook. Ficam
agora disponíveis a todos, das diferentes
formas, o acesso a um vasto leque de
serviços e informações sobre projectos,
obras, iniciativas desportivas, culturais
entre outras coisas, sem ter que sair de
casa, possibilitando que todos, residentes
ou não, possam acompanhar e interagir na
vida da União de Freguesias de Bagunte,
Ferreiró, Outeiro e Parada.
Estou certo que, este é mais um importante
passo no envolvimento de todos em
torno de um projecto colectivo, que visa
restaurar o sentido do bem comum das
nossas gentes!

União de Freguesias inaugura
Espaço do Cidadão com horário alargado
A Presidente da Câmara de Vila do Conde e o Presidente da União de Freguesias
inauguraram no passado dia 1 de dezembro o Espaço do Cidadão, no edificio da
junta de Bagunte, que funciona, desde então, neste mesmo edifício.
O Espaço do Cidadão surge nesta União de Freguesias com o objetivo de
proporcionar à sua população o acesso mais facilitado, pela sua proximidade,
a vários serviços da Administração Pública, tais como a renovação da Carta
de Condução, alterações de morada, Cartão de Saúde Europeu, marcação e
alteração de consultas médicas e diversas certidões, entre outros.
Com mais este serviço, a acrescentar ao Gabinete de Inserção Profissional e
aos diversos serviços prestados nos diferentes edifícios de Junta, o executivo
da União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada pretende
oferecer um cada vez mais completo leque de serviços à sua população. Neste
sentido alargou o seu horário com o objetivo de facilitar este mesmo acesso,
estando em funcionamento também em horário noturno.

Rui Sousa
Presidente da União de Freguesias de Bagunte,
Ferreiró, Outeiro e Parada
Este texto não foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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Visita do Executivo da Câmara
à União de Freguesias
No passado dia 5 de abril o executivo da Câmara Municipal de Vila do Conde
visitou a União de Freguesias onde foi recebido pelo executivo da Junta,
tendo os elementos deste acompanhado a Presidente da Câmara na visita e
colocando-a a par das diferentes necessidades desta União de Freguesias, com
o objetivo de definirem uma estratégia comum.
Na noite deste mesmo dia realizou-se uma reunião pública bastante participada,
onde a Presidente da Câmara e o Presidente da União de Freguesias ouviram
e debateram, com a população e associações presentes, necessidades e
preocupações locais.

Renovado contrato com o
Gabinete de Inserção Profissional
A União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada renovou
o contrato com o Instituto do Emprego e Formação Profissional no sentido
de continuar a usufruir de um Gabinete de Inserção Profissional num dos seus
edifícios de Junta.
Deste modo, no edifício da Junta de Bagunte, terá acesso a um serviço que tem
como função prestar apoio a jovens e adultos desempregados no seu percurso
de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, sendo um auxílio na procura
de emprego. Este serviço vem confirmar a aposta da União de Freguesias no
sentido de permitir melhores acessibilidades a diversos serviços, numa aposta
em serviços de proximidade.

Mais cultura na União de Freguesias
Com o objetivo de dinamizar culturalmente a União de Freguesias o executivo
da Junta está a preparar uma série de iniciativas que resultarão numa agenda
de atividades culturais permanente. Estas iniciativas surgem no sentido do
que vem sendo defendido pelo atual executivo da Junta, que considera a
dinamização cultural parte integrante das suas competências.

CONFERÊNCIA
“Raízes: A Nossa Cividade
Ontem e Hoje”
dia 4 de junho, às 16h00
Salão Nobre da Junta de Bagunte

A Cividade de Bagunte será o tema que dará mote a um conjunto de atividades
culturais. Com o intuito de valorizar a História e o Património das quatro
freguesias, agora unidas, a União de Freguesias irá promover a conferência
“Raízes: A Nossa Cividade Ontem e Hoje”, onde também serão apresentadas
algumas das iniciativas que se vão seguir. Esta iniciativa ocorrerá no próximo
dia 4 de junho, sábado, às 16h00 no Salão Nobre da Junta de Bagunte.
Esta conferência e Apresentação da Agenda Cultural da União de Freguesias
contará com as seguintes intervenções: Dr. Pedro Brochado (Gabinete de
Arqueologia da Câmara Municipal de Vila do Conde), Professor Doutor Carlos
Brochado (Universidade do Porto/autor de obras relacionadas com a Cividade
de Bagunte) e Dra. Mónica Bessa-Luís Baldaque (Presidente do Círculo Literário
Agustina Bessa-Luís e filha da escritora).
Agora que as quatro freguesias se encontram unidas, importa procurar as suas
raízes e os vários aspetos históricos que as unem. Esta e outras iniciativas que
se seguirão vêm tornar evidentes as raízes comuns no território da atual União
de Freguesias. Nesta primeira iniciativa de dia 4 de junho perceberão, por
exemplo, que não se poderá falar da Cividade de Bagunte isoladamente sem se
referir, também, os castros de Santa Marinha (Ferreiró) e Santagões (Bagunte),
ou seja, sem se referir a sua envolvente.
Mas o Património e a História da União de Freguesias não se resume à Cividade
de Bagunte. As suas capelas, igrejas, cruzeiros, quintas, azenhas, moinhos e
muitas outras construções merecem a nossa atenção e a de muitos que nos
visitam, importa divulgar e valorizar.
A população e os diferentes movimentos associativos são chamados a participar,
também, neste projeto cultural, partilhando memórias, como fotos, objetos,
conhecimentos da história local, efemérides ou curiosidades, partilhando-os
connosco, bem como promovendo atividades conjuntas de caris cultural. Mais
novidades acerca do funcionamento deste projeto cultural da União de Freguesias
e iniciativas a desenvolver serão divulgadas dia 4 de junho, na Apresentação
da Agenda Cultural à população, começando pelas nossas “Raízes” enquanto
povoado organizado, com a Cividade e os castros deste território.

União de freguesias disponibiliza
novos canais de comunicação e serviços online

Website, Facebook e Boletim Informativo são os novos canais de
comunicação que a União de Freguesias coloca ao serviço do cidadão com
o mesmo objetivo de sempre: prestar mais e melhores serviços e estar mais
próximo do cidadão promovendo a comunicação bidirecional entre eleitos e
eleitores.
No Website, uma plataforma de divulgação e interação, o cidadão pode
solicitar vários documentos desde atestados, certificados e licenças sem ter
que se deslocar fisicamente aos serviços. E na página das Ocorrências pode
fazer chegar ao executivo problemas que carecem de acompanhamento como
mau estado de estradas, iluminação ou outros.
O Facebook atualmente, com mais de 400 gostos, é um espaço dinâmico que
colocamos ao serviço de várias entidades - associações, escolas e empresas
- para divulgação das suas iniciativas consideradas relevantes para a região.
Basta enviarem informação para geral@uf-bagunte-ferreiro-outeiro-parada
para que a mesma seja publicada.
O Boletim Informativo RAÍZES, com um período temporal de edição mais
alargado, pretende ser um espaço de reflexão sobre a nossa história, o nosso
passado, mas também sobre o que queremos e sonhamos para o futuro.
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MAIO
Mês de Festividades
O mês de maio será marcado por duas grandes festas, a
Festa de Nossa Senhora de Fátima em Bagunte e a Festa da
Santíssima Trindade em Ferreiró.

Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima
No dia 13 será celebrada Missa às 20h30 na Igreja Paroquial de Bagunte, seguida
de Procissão de Velas.
No sábado, dia 14, logo pela manhã um grupo de Zés P’reiras irão percorrer as
ruas da paróquia de Bagunte, anunciando as festividades. Mais tarde, a noite
contará com a atuação de Jorge Amado, a partir das 22h, seguido de uma
grandiosa sessão de fogo-de-artifício.
O grande dia da festividade será domingo, dia 15, começando, logo pelas
8h, com a entrada da Banda de Música de Carregosa e da Banda Marcial de
Fermentelos, que atuarão até ao horário da Eucaristia, às 10h30. A tarde é
marcada pela majestosa Procissão, pelas 16h, precedida de cerimónia religiosa.
A restante tarde é marcada, até ao pôr-do-sol pela atuação das bandas de
música, terminando com as suas despedidas.
Na segunda, dia 16, as festas chegam ao fim com Missa às 20h, seguida de
Procissão do Senhor dos Passos, da Igreja Paroquial até à capela do Senhor
dos Passos, seguida de sessão de fogo-de-artifício, que encerra as festividades.

Dedicação da Igreja Paroquial
de Santo André de Parada
No passado dia 10 de abril, numa cerimónia
presidida pelo Arcebispo Primaz de Braga
D. Jorge Ortiga, foi dedicada a Igreja
Paroquial de Santo André, com a bênção e
unção do novo altar.
Depois de um profundo restauro e
ampliação, custeado sobretudo pelos seus
paroquianos, as obras ficaram concluídas.
Estas obras contaram também com o
apoio da Câmara Municipal e da Junta de
Freguesia, não faltando a esta celebração
a Presidente da Câmara e o Presidente da
União de Freguesias.
A Igreja Paroquial de Santo André data
do século XVIII, conservando-se a fachada
principal, a torre sineira e a estrutura
do altar-mor da igreja e ampliando-se a
sua nave central. Quanto ao seu interior
conservam-se algumas das suas antigas
imagens e parte da estrutura envolvente
do antigo Sacrário.
Santo André de Parada é já mencionado em
documentos do século XII, sendo provável
existir aqui uma igreja já desde meados do
século X.

4

Dias
13 a 16
de maio

Festividades em Louvor
da Santíssima Trindade
O dia 20, sexta, é marcado pela
Procissão de Velas, com Missa às 21h
na Igreja de Santa Marinha seguida de
Procissão até à Igreja da Santíssima
Trindade. No final iniciam-se as
atuações com o Rancho Folclórico de
Santa Marinha de Ferreiró e os Irmãos
Oliveira.
No sábado, dia 21, logo pela manhã
um grupo de Zés P’reiras percorrerá
as ruas da paróquia, anunciando
o dia de festividades. A noite será
animada pela atuação do grupo
musical Tekos, a partir das 22h.
Mais tarde à meia-noite será a vez
do tradicional e grandioso fogo-deartifício.

Dias
20 a 22
de maio
13 a 16

maio
20 a 22

Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima

maio

Festividades em Louvor da Santíssima Trindade

4
junho

Conferência “Raízes: A Nossa Cividade Ontem e Hoje” e
Apresentação da Agenda Cultural da União de Freguesias,
organizada pela Junta da União de Freguesias,
no Salão Nobre do edifício de Junta de Bagunte, às 16h

5
junho

Feira de Doces junto à Igreja de São Martinho de Outeiro,
organizada pela Associação de Pais Agustina Bessa-Luís.

5
junho

Festa do Dia Mundial da Criança, durante a tarde no Campo de
Futebol de Outeiro, organização conjunta da Junta da União de
Freguesias e do Clube Desportivo e Recreativo do Outeiro.

3
julho

Peregrinação Anual a Nossa Senhora das Neves.

3
julho

Feirinha no largo da junta de Outeiro,
organizada pelo Clube Desportivo e Recreativo do Outeiro,
com a participação da Catequese da Paróquia de São Martinho do
Outeiro e do Grupo de Jovens de Outeiro, a partir das 11h.

16
julho

Audição da Escola de Música da Associação de Pais Agustina
Bessa-Luís às 21h no Salão Paroquial de Bagunte, organizada pela
Associação de Pais Agustina Bessa-Luís.

O domingo, dia 22, começa logo às
8h com Eucaristia, acompanhada
pelo grupo coral da paróquia e pela
Banda Filarmónica da Mamarrosa.
Finda a celebração, pelas 9h,
darão entrada as afamadas Banda
Filarmónica da Mamarrosa e a Banda
da Sociedade Musical de Pevidém,
que atuarão durante a restante
parte da manhã. Da parte da tarde,
pelas 15h, inicia-se o Terço e Sermão
na Igreja da Santíssima Trindade,
seguidos da majestosa Procissão. Em
seguida as bandas musicais atuarão
até ao pôr do sol, encerrando as
festividades com as despedidas.

AGENDA

União de
Freguesias de
Bagunte
Ferreiró
Outeiro Maior
Parada
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História e Património
Cividade de Bagunte

A 18 de abril assinala-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, sendo
levadas a cabo, internacionalmente, diversas iniciativas em vários Monumentos.
Aproveitamos esta data para recordarmos o nosso Monumento Nacional, a
Cividade de Bagunte.
Para melhor compreendermos o que significa e a sua importância temos de
recuar às origens conhecidas do povoamento neste território, sendo a Cividade
de Bagunte o vestígio mais recuado de um povoamento organizado nesta
região. Quando falamos da Cividade de Bagunte falamos em, pelo menos,
3000 anos de História. Este povoamento terá sido um núcleo central em termos
de organização territorial. É considerado o maior castro da Idade do Ferro do
concelho de Vila do Conde.
No passado ano de 2015 assinalaram-se 130 anos desde o início dos trabalhos
arqueológicos na Cividade, iniciados em 1885 por Ricardo Severo e Artur
Fonseca, sendo, desde então e até à atualidade, frequentes os trabalhos de
investigação realizados.
Está classificado como Monumento Nacional desde 1910.

As novidades que nos últimos tempos têm surgido relativamente à Cividade de
Bagunte são sinal de uma crescente valorização deste Monumento Nacional.
Considera que a Cividade de Bagunte surgirá, no âmbito da candidatura ao
Programa de Cooperação Espanha-Portugal – INTERREG, como uma clara
beneficiária dos investimentos previstos?
A Direção Regional de Cultura do Norte na sua estratégia de valorização
patrimonial diversificada da região, depois de ter formalmente constituído a
Rede de Castro do Norte, da qual a Cividade de Bagunte faz parte, apresentou
uma candidatura ao INTERREG, para divulgação e dinamização destas unidades
patrimoniais no contexto do Norte de Portugal e Galiza da qual Cividade de
Bagunte será beneficiária.
O trabalho desenvolvido para este bem patrimonial, em conjunto com a Câmara
Municipal de vila do Conde, permitirá uma nova valorização da Cividade de
Bagunte. Neste momento encontra-se em fase de preparação uma candidatura
ao programa Norte 2020, da Rede de Castros, que integra ações para a Cividade
de Bagunte.
A Rede de Castros do Noroeste, que a Cividade integra, é uma prioridade para
a DRCN?
A Direção regional de Cultura do Norte tem uma ação sobre diversas tipologias
de património, cada uma delas refletindo um determinado momento do
passado. Todas elas são prioritárias. Ao criar a rede de Castro reconheceu-se
a importância destes ativos patrimoniais e com isto garante-se um conjunto
de ações e investimentos essenciais para a sua valorização, dinamização e
divulgação.
Sendo conhecedor do panorama cultural vilacondense, até pelo seu passado
profissional no concelho, como caracteriza o território do interior deste, em
especial o que hoje compreende a União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró,
Outeiro Maior e Parada, e quais considera ser as suas principais potencialidades
culturais?
Os territórios são constituídos pelos seus bens patrimoniais, pelas suas
vivências e, essencialmente, pelas suas pessoas. Cada território tem um valor
insubstituível que é a sua comunidade. Para além dos bens patrimoniais
existentes nesta área geográfica que devem ser dinamizados e valorizados é
essencial em conjunto com as pessoas afirmar a sua identidade e diferenciação.
Estando estas freguesias na rota dos Caminhos de Santiago poderão essas
diferenças e o contacto genuíno com as pessoas ser um fator de valorização e
dinamização socioeconómica.
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ENTREVISTA

Dr. António Ponte
Diretor da Direção
Regional de Cultura
do Norte (DRCN)

Escolas ao serviço das associações
Despois de centralizados os serviços escolares
na Escola Agustina Bessa-Luís os edifícios das
antigas escolas do 1º ciclo e pré-escolar ficaram
vagos, surgindo aqui uma oportunidade de as
rentabilizar colocando-as ao serviço das várias
associações locais.
Após a cedência das mesmas à União de Freguesias
procedeu-se
à
distribuição
dos
espaços,
conciliando as necessidades das diferentes
associações com os espaços disponíveis.
As associações locais saíram, assim, fortalecidas
ganhando sedes próprias que colocaram ao
dispor dos seus associados, comprometendo-se o
executivo da União de Freguesias a disponibilizar
outros espaços de que dispõe, por exemplo,
para atividades que necessitem de espaços mais
alargados.

Escola de Outeiro
• Federação Portuguesa de Galgos
• Associação Galgueira e Lebreira do
Norte
• Espaço ao dispor da Junta

• Rancho Folclórico de Santa Marinha de
Ferreiró
• Espaço ao dispor da Junta

Escola de Bagunte
• Associação de Pais Agustina Bessa-Luís
• Associação de Caça e Pesca “Os
Celtas de Bagunte”
• Conferência de São Vicente de Paulo
• Comissão de Festas de Nossa Sra de
Fátima

Escola de Parada
• Associação de Caçadores de Terras de
Faria
• Serviços da União de Freguesias

Jardim de Infância de Bagunte
• Associação Cultural, Recreativa
e Social de Bagunte “Os
Restauradores”
Escola de Ferreiró
• Grupo de Jovens de Ferreiró

União de Freguesias de Bagunte,
Ferreiró, Outeiro Maior e Parada.
Conhece as suas caraterísticas?
A Reforma Administrativa de 2013 promoveu uma reorganização administrativa
do território, a nível nacional, criando freguesias por agregação. Assim as
freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada integraram a atual
União de Freguesias.
A União de Freguesias ocupa uma área de 21,86km2 com uma população
de 2848 habitantes, correspondendo a uma densidade populacional de,
aproximadamente, 130 habitantes por km2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A baixa densidade populacional, quando comparada com outras freguesias
do concelho, justifica-se pela forte incrementação da atividade agrícola, em
especial no ramo da produção de leite, e na vastíssima área florestal que integra.
Alguns dos seus monumentos e dos seus espaços verdes despertam um
crescente interesse de quem visita esta União de Freguesias.

•
•

Por decisão do executivo da União de Freguesias, os quatros edifícios de
Junta continuaram abertos à população, fornecendo uma série de serviços
e possibilitando atendimento presencial do executivo da União em todos os
edifícios, num serviço de proximidade para com a população, contrariando,
deste modo, as dificuldades da sua vasta área.

•

A forte atividade associativa é uma das caraterísticas da União de Freguesias,
existindo numerosos movimentos associativos, atualmente ativos, de natureza
diversa, entre eles:

•

•
•
•
•
•

Bagunte Futebol Clube
Associação de Caça e Pesca “Os Celtas de
Bagunte”
Associação de Caçadores Terras de Faria
Associação Cultural, Recreativa e Social
de Bagunte “Os Restauradores”
Associação de Pais Agustina Bessa-Luís
Associação Galgueira e Lebreira do Norte
Federação Portuguesa de Galgos
Clube Desportivo e Recreativo do Outeiro
Grupo Desportivo e Recreativo de Ferreiró
Rancho Folclórico de Santa Marinha de
Ferreiró
Comissão Organizadora da Feira Anual
Comissão de Festas de Nossa Senhora de
Fátima
Comissão de Festas da Santíssima
Trindade
Comissão de Festas de Nossa Senhora da
Ajuda
Grupo de Jovens de Bagunte
Grupo de Jovens de Outeiro
Grupo de Jovens de Parada
Grupo de Jovens de Ferreiró
Conferência de São Vicente de Paulo

Feira Anual 2016
No passado fim de semana de 9 e 10 de abril a tradição manteve-se e realizou-se
mais uma Feira Anual no Largo de Sant’Ana, também conhecida como Feira do
Gado ou ainda Feira do Desencouco.
Logo ao início da tarde de sábado iniciou-se a exposição de máquinas agrícolas
e florestais no recinto da feira. Mais tarde, na noite de sábado, e apesar do
tempo pouco agradável, foram muitos os que marcaram presença aproveitando
para apreciar o concorrido Encontro de Concertinas e aproveitando para visitar
as várias barraquinhas das nossas associações, que dispunham, entre outras
coisas, de bons petiscos.
Já no domingo o desfile e concurso de gado de raças autóctones marcaram
o dia, seguidos das atuações do Rancho Folclórico de Mindelo e do Rancho
Etnográfico de Ribeirão.
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OBRAS E MELHORAMENTOS DE ESPAÇOS PUBLICOS
União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro e Parada

Pavimentação da Rua de Nossa Sra das
Neves e Rua de Corvos
Bagunte

Pavimentação e drenagem da Rua Luís
de Camões e
da Rua de Nossa Sra. de Fátima
Bagunte

Arranjo e pavimentação do
estacionamento e passeios
junto à Igreja de Santo André
Parada

Alargamento e pavimentação
da Rua de Fontelheiros
Outeiro

Pavimentação da Travessa do Eirado
(duas partes)
Ferreiró

Pavimentação da
Travessa da Ponte d´Áve
Bagunte

Pavimentação da Travessa da Trindade C
Ferreiró

Arranjo da zona envolvente,
gradeamentos e muros do Cemitério
de Ferreiró, arranjo dos gradeamentos,
muros e Capela Mortuária do Cemitério
de Parada e melhoramento no piso dos
restantes cemitérios.

Requalificação dos acessos ao
MADI-Ferreiró
e requalificação de outros jardins

