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EDITORIAL
Valorizar o que é nosso
O território que hoje compreende
a União de Freguesias de Bagunte,
Ferreiró, Outeiro Maior e Parada integra
um Património e uma História que
importa conhecer, divulgar e valorizar.
Com a União destas quatro freguesias
este percurso de valorização da
nossa História e do nosso Património
deve começar pelas nossas “raízes”
comuns. “Raízes” é assim o mote para
este descobrir ou redescobrir das
raízes comuns deste território. Apesar
das diferenças existentes entre estas
quatro freguesias, há variadíssimos
aspetos comuns entre estas, desde
aspetos históricos a aspetos sociais e
económicos.
Seguindo esta linha de orientação
surgiu a primeira iniciativa, a conferência
“Raízes: A Nossa Cividade Ontem e
Hoje”, realizada no passado dia 4 de
junho. Começamos, assim, pelo nosso
Monumento maior, a Cividade de
Bagunte, classificada como Monumento
Nacional, um dos maiores castros da
região, onde se iniciaram os trabalhos
arqueológicos há já 130 anos, assinalados
no ano passado. Um Património que, por
estas mesmas razões, importa valorizar.

Concurso de Fotografia RAÍZES
a decorrer até 2 de setembro
Este concurso surge, em conjunto com outras iniciativas, com a intenção de
divulgar e valorizar o Património e a História do território da atual União. Esta
iniciativa destina-se a todos os jovens (com idade superior ou igual a 12 anos) e
adultos, fotógrafos amadores.
Este concurso está subordinado ao tema “Raízes”. Consideram-se englobadas
neste tema fotografias que retratem Património edificado do território que
compreende a União de Freguesias acima mencionada. Pretende-se que cada
fotografia seja reveladora de um olhar único e original do edifício, construção
ou vestígio dos mesmos, com o objetivo de, além do desafio à originalidade
e aperfeiçoamento técnico lançado a jovens e adultos, divulgar e valorizar o
Património e História locais.
Cada participante poderá apresentar até seis fotografias a concurso, às quais
poderão ser atribuídos um dos três prémios com os seguintes valores: 1º prémio
250 euros; 2º prémio 150 euros; 3º prémio 75 euros.

Outras iniciativas surgiram entretanto,
ou irão surgir, com o intuito de valorizar
o que é nosso. O Concurso de Fotografia
promovido pela União de Freguesias, já
a decorrer, é disso exemplo.

Após a finalização do concurso será realizada uma exposição, nos edifícios da
Junta de Freguesia, com os trabalhos apresentados a concurso.

Aproximar as gentes do nosso
território do seu Património e História,
incentivando a sua valorização através
da sua divulgação, do dar a conhecer, é
o nosso objetivo maior.

Não perca esta oportunidade, pegue na sua máquina e parta à descoberta do
Património da sua terra.

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da União de
Freguesias e nos edifícios de Junta. Poderá obter esclarecimentos para o
e-mail: raizes.uf@hotmail.com.

Rui Sousa
Presidente da União de Freguesias de Bagunte,
Ferreiró, Outeiro e Parada
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Centro de Convívio para idosos
na União de Freguesias
A União de Freguesias passará a contar com um Centro de Convívio Sénior, que
permitirá aos seus habitantes mais idosos usufruírem de momentos de convívio
e de um acesso facilitado a uma série de atividades.
O Centro de Convívio encontra-se em fase de projeção e vem preencher uma
lacuna existente no nosso território, a falta de um espaço dedicado aos mais
idosos. Este espaço vem permitir aos mesmos terem companhia nos seus
dias, em muitos casos passados na solidão, onde podem encontrar o apoio
necessário para muitas das suas necessidades.

Conferência Raízes
Espaço de descoberta e partilha de conhecimentos
No passado dia 4 de junho realizou-se, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, em Bagunte, a conferência “Raízes: a Nossa Cividade
Ontem e Hoje”, que se revelou um espaço de descoberta e partilha de conhecimentos, que não se limitou unicamente à Cividade de
Bagunte, mas também à sua envolvente.
Esta iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia, surge como mote para uma serie de iniciativas que visam uma maior divulgação
e valorização da História e Património local.
A conferência contou com três ilustres convidados que deixaram preciosos contributos no que à valorização deste nosso Monumento
diz respeito, o Professor Doutor Carlos Brochado de Almeida, prestigiado historiador e professor universitário, o Doutor Pedro
Almeida, que dirige o Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Vila do Conde, que tutela o espaço, e a Doutora Mónica
Bessa-Luís Baldaque, filha da escritora Agustina Bessa-Luís, com uma vasta obra inspirada na Cividade e sua envolvente. Os
convidados abordaram desde as raízes do território como povoado organizado, usando o exemplo maior da Cividade de Bagunte,
até ao que chegou até aos nossos dias de vestígios destes períodos e de que modo hoje estes são parte integrante de um Património
que importa valorizar e preservar.

PROFESSOR DOUTOR CARLOS BROCHADO DE ALMEIDA
Ao Professor Doutor coube o enquadramento histórico da Cividade de Bagunte, bem como o de todo o
território que compreende a União de Freguesias.
Na sua intervenção foi-nos possível perceber, por exemplo, muito do que vemos quando observamos
a Cividade e os vestígios das suas antigas construções, bem como os diferentes períodos lá patentes nos
vários tipos de construções. Permitiu-nos também fazer uma leitura daquilo que é o espaço e localização da
Cividade, e o que motivou essa mesma localização, bem como o estender da população para os territórios
contínuos, como é o caso da Quinta de Cavaleiros.

ARQUEÓLOGO PEDRO ALMEIDA
O responsável pela gestão, preservação e dinamização do espaço trouxe-nos uma intervenção baseada na
atualidade do espaço. São exemplo disso os trabalhos de investigação, escavações arqueológicas, que ainda
hoje lá se realizam, como é o exemplo da escola de campo da University of Texas, que todos os anos se
desloca com um grupo de especialistas e alunos para prosseguirem com os trabalhos de investigação.
Outro dos temas que nos trouxe foi o dos vários programas em curso com vista a uma maior divulgação e
investimento na Cividade de Bagunte, sendo anunciada, em primeira mão nesta iniciativa, a construção de um
Centro de Receção junto à Cividade.

DOUTORA MÓNICA BESSA-LUÍS BALDAQUE
A sua intervenção baseou-se nas memórias expressas por Agustina Bessa-Luís na sua obra literária.
São muitas as obras desta autora que contém referências a locais da nossa União de Freguesias, estas
memórias expressas pela autora na sua obra são resultado de férias que passava, em criança, na Quinta de
Cavaleiros, então propriedade da sua família.
Obras como “Antes do Degelo” (2004), “O Soldado Romano” (2007), “Colar de Flores Bravias” (2013),
“Homens e Mulheres” (1967) ou “Cividade” (2012), são exemplos de obras inspiradas em vivências da autora
na Quinta de Cavaleiros e sua envolvente, como a Cividade, Corvos ou a capela de N. S. das Neves, e que
expressam memórias desses períodos de férias cá passados.
Na sua intervenção chega mesmo a referir que é difícil encontrar alguma obra de Agustina Bessa-Luís em que
a autora não tenha utilizado elementos inspirados nas suas vivências neste lugar.
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Festas em Honra de
Nossa Senhora da Ajuda
Nos próximos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro
realizar-se-ão as tradicionais festividades em
honra de Nossa Senhora da Ajuda, na Capela
com o mesmo nome, em Bagunte.
As festividades iniciam-se dia 8, quinta-feira,
com Missa em honra de Nossa Senhora da
Ajuda, acompanhada pelo Grupo Coral da
Paróquia.
Durante todo o dia 9, sexta-feira, será
transmitida música gravada junto à Capela.
Já no sábado, dia 10, logo pelas 8:30h
dará entrada um grupo de Bombos, que
percorrerá as ruas da Paróquia. Mais tarde,
por volta das 21:30h, a noite é marcada pela
atuação musical de Carlos Ribeiro, seguido
de um espetáculo Piromusical, à meia-noite.

Dias
08 a 11
de setembro
União de Freguesias nas
Festas do Concelho
Durante praticamente todo o passado
mês de junho ocorreram as festividades
concelhias de São João que encheram,
em vários desses dias, as ruas de Vila do
Conde. Como em anos anteriores, as várias
Juntas de Freguesia do concelho foram
convidadas a participar em várias das
iniciativas promovidas por esta ocasião.
Logo nos primeiros dias do mês de
junho, com a exposição dos mastros
representativos de cada freguesia, a União
de Freguesias expôs também o seu mastro,
construído propositadamente para esta
festividade. No dia 20 de junho nove jovens
representaram a nossa União no desfile
das Mordomas, onde também desfilou o
Rancho Folclórico de Santa Marinha de
Ferreiró, com o objetivo de representar os
trajes típicos da nossa terra.
O feriado municipal de 24 de junho, e dia
grande das nossas festividades concelhias,
a Majestosa Procissão de São João marca
o ponto alto das festividades deste, onde a
União de Freguesias esteve, de igual modo,
representada.
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O grande dia das festividades, domingo dia
11, inicia-se com a Missa solene, pelas 10:30h,
em honra de Nossa Senhora da Ajuda,
acompanhada pelo Grupo Coral da Paróquia.
Mais tarde, às 15:30h, inicia-se o desfile da
Fanfarra dos Escuteiros de Palmeira STS,
do Rancho Folclórico do Divino Espírito
Santo, de São Mamede do Coronado, e da
Associação Recreativa do Rancho Regional
de Mindelo.
Pelas 16:00h teremos terço, na Capela de
Nossa Senhora da Ajuda, seguido de uma
Magestosa Procissão. A partir das 17:30h e até
ao final da tarde atuarão os ranchos do Divino
Salvador de São Mamede do Coronado e de
Mindelo, findas estas atuações encerram-se
as festividades de Nossa Senhora da Ajuda.

Festa da Juventude
Encerra o Verão
A exemplo dos anos anteriores a Junta de Freguesia está a promover,
juntamente com os quatro grupos de jovens da União, a Festa de
Encerramento do Verão, que ocorrerá no dia 17 de setembro no Largo da
Santíssima Trindade, em Ferreiró.
Esta iniciativa contará, ainda, com as participações da Associação Cultural,
Recreativa e Social Os Restauradores e do Clube Desportivo e Recreativo
do Outeiro, com a presença das suas turmas de dança, nomeadamente de
Zumba. O MADI Ferreiró irá, também, marcar presença neste evento, com
uma barraca de produtos próprios.
Boa música e as barraquinhas dos nossos jovens são, como vem sendo
hábito, os ingredientes para uma noite bem passada, numa despedida ao
Verão que findará.

18 a 21

agosto

20

agosto

4
setembro

6
setembro

8 a 11
setembro

15
setembro

17
setembro

Espetáculo Um Porto para o Mundo, em Vila do Conde, com
a participação da Associação Cultural, Recreativa e Social de
Bagunte Os Restauradores

Dia 17
setembro
AGENDA

Festa da Caipirinha, organizada pelo Clube Desportivo e
Recreativo do Outeiro, no Salão da Junta de Freguesia, em
Outeiro, a partir das 21:00h
Ida a pé até à Igreja de Balasar (Beata Alexandrina), uma iniciativa
aberta a todos os interessados, sendo o ponto de encontro junto
à Igreja de Bagunte às 9:00h, uma iniciativa do Grupo de Jovens
de Bagunte
Passeio/Convívio Sénior a Santiago de Compostela, para todos
os habitantes da União de Freguesias com 60 ou mais anos, com
saída marcada para as 6:30h nos locais previstos, uma iniciativa
da Junta de Freguesia
Feira Portugal Rural, em Vila do Conde, onde estarão
representadas, com os seus expositores, várias associações
sediadas na nossa União de Freguesias: a Federação Portuguesa
de Galgos, a Associação Galgueira e Lebreira do Norte, a
Associação de Caça e Pesca Os Celtas de Bagunte e Associação
de Caçadores de Terras de Faria
Data limite para inscrições na Escola de Música da Associação
de Pais Agustina Bessa-Luís (iniciando-se as aulas no sábado
seguinte, dia 17 de setembro)
Festa de Encerramento de Verão, no Largo da Santíssima
Trindade, uma iniciativa da Junta de Freguesia e dos grupos de
jovens da União de Freguesias

União de
Freguesias de
Bagunte
Ferreiró
Outeiro Maior
Parada
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História e Património
Quinta de Cavaleiros
A Quinta de Cavaleiros localiza-se em Outeiro Maior, no sopé da Cividade de
Bagunte. O atual, embora em ruínas, Solar ou Paço de Cavaleiros remontará
ao século XVI, data em que a casa terá sido reconstruída. O seu mais antigo
proprietário identificado é D. Fafia Guterres, no século XI, instituindo-se nela,
no século XIV, um morgado.
Os senhores de Cavaleiros eram os Ferreira de Eça, que detiveram a propriedade
durante, aproximadamente, um milénio, até ser vendida em finais do século XIX.
Até ao século XVI os senhores de Cavaleiros terão habitado, quase sempre neste
seu Paço de Cavaleiros, estando alguns deles sepultados no Mosteiro de São
Simão, na Junqueira, e no Convento de São Francisco (Capela dos Cavaleiros),
em Vila do Conde, onde se vê, no exterior da igreja, o brasão dos Ferreira de
Eça. A partir desta data só em determinados períodos habitavam na Quinta.
No início do século XIX, D. Maria I cria o título de Condes de Cavaleiros. Mesmo
já não habitando no Paço de Cavaleiros, para a atribuição do título recorreram
ao nome da tradicional casa da família Ferreira de Eça, Cavaleiros.
Na Quinta de Cavaleiros destacam-se o edifício do Paço, com traços de vários
períodos, sendo as suas principais características oriundas do século XVI e
XVII. A Torre Medieval do século XIV, integrada no edifício do Paço, que será
do século XIV, e a varanda, do século XVI, são duas das características que
mais despertam o interesse neste edifício. A Capela da Quinta contém um altar
em talha dourada de características neoclássicas, sendo a mesma de grandes
dimensões, para os padrões habituais.

Cividade de Bagunte candidata a fundos comunitários
Com a finalidade de se proceder à infraestruturação da Cividade de Bagunte,
a Rede de Castros do Noroeste, que a Cividade de Bagunte integra, submeteu
recentemente uma candidatura ao NORTE-14-2016-03.
Os esperados fundos têm como finalidade a construção do Centro de Receção
da Cividade de Bagunte e a realização de ações conjuntas com os restantes
membros da Rede de Castro do Noroeste, com ações de promoção e divulgação,
num investimento estimado de 232 mil euros.
O projeto do Centro de Recção da Cividade de Bagunte, apresentado em
primeira mão na iniciativa “Raízes: a Nossa Cividade Ontem e Hoje”, é da autoria
do arquiteto Maia Gomes, acompanhando o plano desenvolvido pelo Gabinete
de Arqueologia da Câmara Municipal, dirigido pelo arqueólogo Pedro Almeida,
que tutela o espaço. A materialização deste projeto está prevista para 2017.
Esta candidatura vem juntar-se a uma outra, apresentada em 2015, ao “Programa
de Cooperação Espanha-Portugal – INTERREG V A (POCTEP) 2014-2020”, que
também prevê investimentos em infraestruturação e divulgação.

Novo livro sobre a História de Bagunte
No passado dia 10 de agosto foi apresentado, no Salão Nobre da Junta de
Freguesia, em Bagunte, o livro “Páginas da História de Bagunte II”, que contou
com a apresentação do Sr. Paulo Costa e Silva, estando presente o autor da
obra, Professor José Ferreira, e o Presidente da Junta da União de Freguesias,
Dr. Rui Sousa, além de muitas outras individualidades e interessados na História
local.
Depois de ter lançado o primeiro volume de “Páginas da História de Bagunte”,
José Ferreira lança agora o segundo volume, que abrange a História de Bagunte
entre os séculos XVIII e XX.
Este autor, com ligações familiares a Outeiro Maior, demonstra um interesse
muito especial pela História local da região, tendo já publicado artigos e um
livro sobre a História de Outeiro Maior e também alguns livros sobre a História
de uma terra vizinha, Balasar.
Tanto o primeiro como o segundo volume podem ser adquiridos nos edifícios
de Junta de Freguesia.
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CURIOSIDADES
• Uma tradição local que chegou até aos nossos
dias afirma que o nome Cavaleiros terá origem
numa suposta ligação das origens desta casa aos
Templários, que não está comprovada;
• Ordem dos Templários ou Cavaleiros Templários,
foi uma ordem militar da Idade Média, composta
por monges, fundada aquando da Primeira Cruzada,
1096. Foi extinta no século XIII;
• A família da conhecida escritora Agustina BessaLuís foi proprietária da Quinta de Cavaleiros, tendo a
autora passado férias, durante a infância, neste local.
Tem várias obras inspiradas nos tempos passados
neste local.

Crianças da União de Freguesias frequentam
Colónia de Férias 2016
Entre os dias 15 de junho e 29 de julho as crianças da União de Freguesias
tiveram a possibilidade de participar numa Colónia de Férias, comparticipada
pela Junta de Freguesia, que pretendia proporcionar às crianças momentos de
aprendizagem e de lazer.
Ciente da necessidade de ocupar os tempos livres das crianças, em férias desde
junho, com atividades diversas, a Junta de Freguesia, numa parceria com o centro
de estudos Letras ao Cubo, organizou a Colónia de Férias, comparticipando no
valor pago pela inscrição no mesmo e oferecendo o transporte às crianças que
participaram.
As crianças que participaram na Colónia de Férias puderam visitar museus e
monumentos, tiveram momentos de praia, de piscina e de idas ao Parque da
Cidade, tanto em Vila do Conde como na Póvoa de Varzim, e atividades como
caça ao tesouro, peddy paper, cinema ou trabalhos manuais.
Foram semanas de grande diverção para as crianças, numa iniciativa a repetir.

Voto de Louvor a José António Pereira
No passado dia 8 de julho foi levada a Assembleia de Freguesia uma
proposta de Voto de Louvor ao Sr. José António Pereira, que foi aprovada,
em reconhecimento à sua dedicação à causa pública e ao notável trabalho
desenvolvido ao serviço da comunidade local, em especial ao nível do desporto
e do associativismo.
Este Voto de Louvor surge no seguimento de uma homenagem prestada ao
mesmo pelo Rio Ave Futebol Clube, tendo sido premiado com o troféu de
Dirigente do Ano, enquanto vice-presidente do Departamento de Formação.
Este reconhecimento é fruto do seu trabalho, onde tem evidenciado, uma
vez mais, as suas extraordinárias qualidades de liderança, de organização, de
iniciativa, de dinamismo e de empreendedorismo.
O merecido reconhecimento surge numa fase bastante positiva do Rio Ave F.
C., que alcançou resultados muito positivos nos últimos tempos, colocando-se
em competições desportivas ao mais alto nível que muito dignificam o nosso
concelho.

Associação de Caçadores comemora 25 anos
Fundada a 9 de julho de 1991, a Associação de Caçadores Terras de Faria, que
compreende a zona de caça que integra o território de Outeiro Maior, Parada e
Ferreiró, completou no passado mês de julho 25 anos de existência.
A data festiva assinalou-se no passado dia 23 de julho com Missa, pelas 17h, na
Igreja Paroquial de Parada, em sufrágio dos sócios e proprietários falecidos.
Mais tarde, pelas 21h, realizou-se o jantar de comemoração dos 25 anos da
Associação, na Sede da mesma, que contou com a presença da Direção da
Associação, do Vereador da Câmara Municipal, Dr. Aurélio Batista, do Presidente
da União de Freguesias, Dr. Rui Sousa, e de vários sócios, familiares e outros
convidados.
Nas suas intervenções, os vários convidados e Direção, enalteceram o trabalho
desenvolvido pela Associação, recordando o seu início e perspetivando o
futuro, bem como os desafios que atualmente se levantam.
Além dos respetivos calendários venatórios, esta associação tem organizado,
ao longo dos últimos 25 anos, variadas atividades, como Montarias ao Javali,
Batidas à Raposa, Largadas de Pombos, Largadas de Perdizes, Tiro aos Pratos,
entre outras. Uma das suas principais atividades era, até há bem pouco tempo,
a Largada de Lebres, realizada em Parada, que juntava concorrentes de todo o
país e atraía milhares de assistentes a esta localidade, sendo a única prova do
género realizada em Portugal por vários anos.
Os seus fundadores e associados estão, pelos 25 anos da sua Associação, de
parabéns por estes anos de trabalho e dedicação a esta prática desportiva.
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União de Freguesias terá uma Biblioteca
Em breve a nossa União de Freguesias terá à sua disposição uma Biblioteca,
encontrando-se neste momento em fase de preparação da sua instalação e
organização do seu acervo.
A criação da Biblioteca surge da vontade de um nosso conterrâneo, o Professor
António Henriques Carneiro, que, num gesto louvável, demonstrou vontade de
oferecer a sua biblioteca pessoal à Freguesia para que esta passasse a contar
com uma biblioteca própria, que se justificaria tendo em conta a dimensão
atual da Freguesia, depois da Reforma Administrativa de 2013 que uniu quatro
freguesias numa só.
Esta Biblioteca surge, deste modo, da conjugação de vontades da Junta de
Freguesia e do Professor. Numa localidade com esta dimensão e características,
entedeu o executivo da União de Freguesias que tal biblioteca se justificaria
e seria uma mais valia para quantos nela habitam e da biblioteca poderiam
usufruir.
A esta doação, e outras eventuais doações que se possam seguir, acrescentarse-à bibliografia adquirida pela Junta de Freguesias, que enriquecerá a mesma
com bibliografia específica respeitante ao território que compreende a União,
como livros acerca da História local. Outro dos núcleos bibliográficos que se
pretende criar será o dedicado a Agustina Bessa-Luís, mais concretamente no
que respeita às obras desta autora que expressam memórias ou são inspiradas
em locais e vivências do tempo em que cá passava férias, na Quinta de
Cavaleiros.
A Biblioteca será instalada no piso superior do antigo Infantário de Bagunte, local
considerado ideal para a instalação de uma biblioteca, pela fácil acessibilidade,
pela luminosidade e por outras características que motivaram a escolha.

Passeio/convívio sénior a Santiago de Compostela
Como vem sendo hábito, a Junta de Freguesia proporcionará a todos os
habitantes da União de Freguesias com mais de 60 anos um agradável passeio/
convívio, que se realizará no próximo dia 6 de setembro.
Este ano o local escolhido é Santiago de Compostela, em Espanha, possibilitando
a visita a um dos locais de peregrinação cristã mais importantes do mundo,
remontando a sua Catedral ao século XI.
As inscrições para este passeio/convívio deverão ser feitas até ao próximo dia 1
de setembro nos edifícios de Junta.
A saída será às 6:30h nos seguintes locais:
• Bagunte: Junta de Freguesia
• Ferreiró: Largo da Trindade
• Outeiro Maior: Igreja Paroquial
• Parada: Junta de Freguesia

Concluída pavimentação da Travessa da Trindade C

Ficou concluída, no passado mês de maio, a pavimentação de todo o
comprimento da Travessa da Trindade C, em Ferreiró, obra que não se reduziu à
pavimentação desta via, mas também ao aproveitamento da água proveniente
do poço localizado na mesma via.
Aproveitando a necessidade da realização desta obra, a Junta de Freguesia
decidiu fazer o aproveitamento da água do poço, localizado nesta via, para
que este passasse a fazer o fornecimento da água para o Largo da Santíssima
Trindade e Igreja, assim como para o Cemitério, até então fornecidos pela rede
pública de abastecimento de água, que era, naturalmente, paga.
O abastecimento destes locais com água de um poço público permite à Junta
de Freguesia uma poupança considerável nos custos de abastecimento de água,
bem como um bom aproveitamento de infraestruturas já existentes.

