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Centro de Convívio
arranca em 2017

EDITORIAL

Centro de Convívio arranca no início de 2017
Além da dimensão festiva subjacente à
época natalícia, desejo que esta quadra,
proporcione a todos, um espaço de paz
e de reflexão relativamente às relações
que mantemos com os outros e com a
comunidade a que pertencemos.
Não podemos reduzir esta época tão
especial, à agitação consumista e
materialista que aos poucos vai ameaçando
as nossas relações interpessoais e
transformando a nossa vida numa correria
com objectivos cheios de nada e por vezes
sem sentido. O ser humano tem por si só
capacidades suficientes para superar as
maiores dificuldades, e vencer todos os
obstáculos.
Porque sou um optimista, e porque acredito
na genuína generosidade e determinação
das pessoas de Bagunte, Ferreiró, Outeiro
Maior e Parada, tenho a certeza que este
Natal proporcionará as condições ideais
para iniciarmos um Novo Ano com espírito
positivo, assente na recuperação de
valores como solidariedade, prosperidade,
humanidade e com uma renovada energia
para os desafios do futuro.
Rui Sousa
Presidente da União de Freguesias de
Bagunte, Ferreiró, Outeiro e Parada
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Com arranque previsto para os primeiros meses do ano, este projeto segue
a bom ritmo estando quase concluídas as obras, seguindo-se a instalação de
todos os equipamentos necessários à sua abertura.
O Centro de Convívio vem preencher uma lacuna existente no nosso território,
a falta de um espaço dedicado aos mais idosos. Este espaço surge com o
objetivo de 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, bem como um acesso facilitado a uma serie
de atividades e serviços.
Este novo serviço da Junta de Freguesia funcionará no edifício da antiga
Escola de Outeiro, mais precisamente nas salas mais recentes, por estarem
devidamente preparadas com acessos facilitados e espaços amplos, sendo,
por estes motivos, considerado o espaço mais indicado para a instalação
deste serviço.

Maior procura dos serviços da Junta
Ao longo dos últimos meses tem-se verificado um aumento da procura
dos vários serviços prestados à população pela Junta de Freguesia, fruto
da maior divulgação que site, página do facebook e Boletim Informativo
permitiram.
Numa política de proximidade, os vários serviços prestados pela Junta de
Freguesia estão disponíveis nos quatro edifícios de Junta que, por opção do
Executivo, continuaram abertos ao público, alargando mesmo o seu horário
de funcionamento.
Existe ainda o horário de atendimento presencial do Executivo, em todos os
edifícios de Junta. Entre os vários serviços disponíveis estão o pagamento
de luz, água e telecomunicações, a marcação de consultas e realização do
transporte, IRS, entre muitos outros serviços.

Um ano de Espaço do Cidadão
na União de Freguesias
Em funcionamento há um ano no edifício da Junta de Freguesia, em Bagunte,
o Espaço do Cidadão veio trazer um leque bastante diversificado de serviços
para junto da população da nossa União de Freguesias.
Entre os serviços mais procurados estão a renovação da Carta de Condução,
assim como a procura de certidões e outros documentos da Segurança
Social, Autoridade Tributária, Caixa Geral de Aposentações, Ministério da
Saúde, entre outros.
Pode procurar estes serviços no edifício da Junta, em Bagunte, de segunda
a sexta, das 9:00h às 12:00h e da parte da tarde das 14:00h às 17:00h. Para
permitir uma maior acessibilidade dos cidadãos a estes serviços o Espaço do
Cidadão abre, ainda, dois dias em horário pós-laboral, terça das 20:00h às
21:00h e quinta das 19:00h às 20:00h.

AVISO
Será aberto concurso público para atribuição de habitações sociais,
em regime de arrendamento apoiado, situadas por várias freguesias
do concelho de Vila do Conde, tais como Guilhabreu, Macieira,
Touguinhó, Vilar, Vilar do Pinheiro e, também, em Vila do Conde.
As inscrições serão abertas a 3 de janeiro e encerrarão a 13 de
fevereiro de 2017. Edital fixado nos edifícios de Junta.

Entrevista a Rui Sousa,
Presidente da União de Freguesias

Com 2016 a terminar, o presidente da União de Freguesias,
Rui Sousa, em entrevista ao Boletim RAÌZES, faz um balanço
extremamente positivo ao trabalho efetuado nos últimos 3
anos. E a aposta vai continuar: “mais qualidade nos serviços
e no apoio à população, valorização da cultura, educação e
qualidade de vida dos mais novos aos mais idosos”.
Em 2017, entrarão em funcionamento dois importantes
projetos – o Centro de Convívio Sénior, em Outeiro Maior,
e o Centro Cívico e Cultural com biblioteca e espaço de
exposições, em Bagunte.

Que balanço faz destes três anos como Presidente de
Junta?
Creio que é um balanço altamente positivo! Foram 3
anos em que paulatinamente, de forma discreta mas
sustentada, fomos introduzindo melhoria na qualidade
de vida das pessoas, quer através da criação de serviços,
quer na melhoria da rede viária e equipamentos públicos.
Gostaria ainda de salientar que tem sido fantástico
trabalhar com este novo executivo, bem como todos os
colaboradores da autarquia.
Os mesmos três anos correspondem a uma nova
realidade, a União de Freguesias. O que mais destaca
destes anos de União das quatro freguesias numa só?
Sim, a união das 4 freguesias, no âmbito da reorganização
administrativa, trouxe algumas alterações, mas globalmente
muito positivas. Se repararmos não se perdeu a identidade
de cada uma das freguesias, mas sim foi intensificada através
da criação de actividades levadas a cabo pela própria
junta, bem como em articulação com as colectividades das
4 freguesias; passou a haver um reforço da proximidade
da junta de freguesia muito significativo por via quer do
alargamento do horário de atendimento, quer através da
oferta de novos serviços à comunidade; aumento do apoio
à comunidade educativa através da criação de novos
serviços, nomeadamente prolongamento em períodos não
lectivos e colónias de férias no verão, juntando aos serviços
já existentes; maior capacidade de resposta nos serviços
de limpeza e manutenção da rede viária. Além de tudo isto
conseguimos poupar recursos financeiros e temos por isso
uma capacidade de investimento muito superior à até aqui
existente. Em modo de conclusão estou em crer que no
nosso caso concreto, a reorganização administrativa foi
muito positiva, com ganhos significativos para a população.
Importante referir que para o êxito desta nova realidade,
muito tem contribuído o espirito solidário de todos, sejam
cidadãos comuns, colectividades, movimentos cívicos,
paróquias etc, o que ao executivo, muito nos orgulha.

O plano de obras e enriquecimento dos serviços de
proximidade na União de Freguesias prossegue. Pode-nos revelar o que nos trará o novo ano que se inicia?
Relativamente ao plano de obras, creio estarmos em
condições de cumprir aquilo que definimos como sendo
prioritário, em sede de campanha eleitoral em 2013. Não
podemos naturalmente resolver todos os problemas
existentes, isso seria utópico, mas em função daquilo que
achamos que era mais importante, definimos prioridades
executamos um plano de intervenção, onde algumas
obras foram já concluídas, outras estão em curso e novas
acontecerão no decurso de 2017, sendo que contamos
naturalmente com o apoio da própria Câmara Municipal.
Além dos vários projetos já definidos e prontos a
avançar tem outros projetos que gostaria de ver
avançar até ao final deste mandato?
Sim, há vários novos projectos em carteira para concluir
até final do presente mandato. O apoio da Câmara
Municipal será determinante para a sua execução e estou
certo que a atitude colaborante deste novo executivo
camarário prosseguirá. Concretamente pretendemos
continuar e intensificar o melhoramento da rede viária
nas diferentes freguesias, intervir na requalificação de
alguns espaços públicos, e embelezamento de outros.
Mas de acordo com aquilo que foi o nosso compromisso
com as pessoas, pretendemos que a nossa acção não
resuma apenas à “colocação de paralelos, alargamentos
e betão”. Queremos dar sentido a outros aspectos que
julgo devemos relevar, que são a parte social e cultural.
No início do ano acredito que haverão 2 novos projectos
que constam do nosso programa eleitoral e nos quais
estamos a trabalhar há já algum tempo, entrem em plenas
funções. Refiro-me ao centro de convívio sénior, que já
tem espaço e um modelo de funcionamento praticamente
definido, e a criação de um centro cívico e cultural com
biblioteca e espaço de exposições (nomeadamente do
espólio etnográfico e fotográfico relativo à história das 4
freguesias).
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Homenagem ao
Padre Joaquim Campinho
As paróquias de Santa Maria de Bagunte, Santa Marinha de
Ferreiró e São Martinho do Outeiro juntaram-se com o objetivo de
assinalar os 25 anos de serviço sacerdotal do Rev.º Padre Joaquim
Campinho de Sousa nestas paróquias.
Esta homenagem ocorreu no passado dia 30 de outubro,
começando logo na manhã desse dia com Missa Campal, junto
à Igreja Paroquial de Bagunte, onde estiveram presentes todos
os movimentos paroquiais das diferentes paróquias. Nesta
Celebração marcaram, também, presença o Rev.º Padre Manuel
Neiva, pároco de Balasar e Vice-Arcipreste do Arciprestado Vila
do Conde/Póvoa de Varzim e o Rev.º Padre José Martins, pároco
emérito da Estela e natural de Bagunte. Associaram-se, ainda, a
esta homenagem a Presidente da Câmara, Dra. Elisa Ferraz, e o
Presidente da Junta da União de Freguesias, Dr. Rui Sousa, bem
como o seu Executivo e Presidente da Assembleia da União de
Freguesias.

Por fim a Presidente da Câmara dirigiu-lhe algumas palavras,
entregando-lhe uma placa comemorativa que assinalava o dia
festivo.

No final da Celebração religiosa representantes das três paróquias
dirigiram palavras de gratidão e felicitações ao sr. Padre e
entregaram-lhe uma prenda de todos os seus paroquianos,
um paramento litúrgico. Depois o Vice-Arcipreste, Pe. Manuel
Neiva, dirigiu ao sr. Padre, em nome do Arciprestado, palavras
de reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação à Igreja.
O Presidente da Junta dirigiu-lhe, também, algumas palavras
de amizade e gratidão, oferecendo ao sr. Padre uma salva de
prata comemorativa dos 25 anos de serviço sacerdotal nas três
paróquias, todas elas na União de Freguesias a que preside.

Após a Cerimónia religiosa, ponto alto do dia festivo, seguiu-se o
almoço de confraternização, onde marcaram presença cerca de
330 pessoas, entre família do homenageado, convidados e muitos
dos seus paroquianos. A festa terminou com o bolo festivo, ao
final da tarde, onde alguns colegas do sacerdócio tiveram ainda
oportunidade de lhe dirigir algumas palavras, seguidos de uma
palavra final do sr. Padre, agradecendo a todos os presentes e à
organização da homenagem. Um dia repleto de emoções e que
o Pe. Joaquim Campinho e os seus paroquianos lembrarão com
alegria.

Dezembro
Janeiro

27 a 29
Dezembro
3 a 5 Janeiro

AGENDA

Janeiras em Bagunte, cantadas pelo Grupo de Jovens de Bagunte, a partir das 19:30h

6 e 13
Janeiro

Janeiras em Outeiro Maior, cantadas pelo Grupo de Jovens de Outeiro e pelo Clube
Desportivo e Recreativo do Outeiro, a partir das 20:00h

6a7
Janeiro

Janeiras em Parada, cantadas pelos movimentos paroquiais de Parada, a partir das
19:30h

15
Janeiro

Participação da Associação Os Restauradores no ICC 2016/2017, com a
apresentação do espetáculo de teatro e dança “A Cena”, em Bagunte, seguindo-se
outras apresentações em Malta, Aveleda, Árvore e Touguinha

Fevereiro
Março

Exposição de fotografia RAÍZES no Edifício de Junta, em Outeiro, seguindo-se
Parada e Ferreiró, uma iniciativa da Junta de Freguesia

11
Fevereiro

Apresentação do espetáculo da Associação Arvorense, em Bagunte, uma
organização da Associação Cultural, Recreativa e Social de Bagunte Os
Restauradores

25
Fevereiro

Festa de Carnaval, às 21:30h no Salão da Junta de Freguesia, em Outeiro. Uma
iniciativa do Clube Desportivo e Recreativo do Outeiro

25
Fevereiro

Apresentação conjunta de um espetáculo entre os Caminhantes de Fornelo e Os
Restauradores, em Bagunte, uma organização da Associação Cultural, Recreativa e
Social de Bagunte Os Restauradores

18
Março
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Exposição de fotografia RAÍZES no Edifício de Junta, em Bagunte, numa iniciativa
da Junta de Freguesia

Apresentação da JUM de Mosteiró, em Bagunte, uma organização da Associação
Cultural, Recreativa e Social de Bagunte Os Restauradores

União de
Freguesias de
Bagunte
Ferreiró
Outeiro Maior
Parada

O espírito natalício está presente um pouco por toda a União, quer nos
vários convívios e festas que se realizaram durante todo este mês de
dezembro, quer nas iluminações que dão cor e alegria a esta quadra festiva.

Entrega de prendas aos alunos do
Centro Escolar
No dia 16 de dezembro deslocámo-nos ao
Centro Escolar Agustina Bessa Luís para
espalhar a magia do natal distribuindo
prendas às crianças da instituição.

Jantar de Natal com os idosos da União
Nos dias 16 e 17 de dezembro realizámos o
Jantar de Natal Sénior, no Salão da Junta, em
Outeiro, e no Salão Paroquial de Santa Maria,
em Bagunte, respetivamente.
A exemplo de anos anteriores a Junta de
Freguesia promoveu um convívio natalício
dirigido a toda a população sénior da
União de Freguesias, proporcionando-lhes momentos de convívio e alegria e
combatendo o isolamento dos mais idosos.
O Jantar de Natal foi, ainda, animado por um
grupo de concertinas e cantares tradicionais.

ATL nas férias de Natal
Durante as férias de Natal o ATL estará em funcionamento em horário
completo, permitindo a ocupação, de forma proveitosa, dos tempos livres
das crianças do 1º Ciclo durante as duas semanas de interrupção escolar.
A Junta de Freguesia tinha já revelado especial importância às férias
escolares e à ocupação dos tempos livres dos alunos do 1º ciclo
promovendo, no passado Verão, uma Colónia de Férias.
O ATL a tempo inteiro nestas duas semanas revela-se uma mais-valia
também para os pais que, em períodos de férias, muitas vezes não têm
quem fique com os seus filhos.
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Biblioteca na União de Freguesias
Estão a ser efetuadas obras de adaptação do espaço que vai acolher a
Biblioteca, nos primeiros meses do ano, estando previsto que comecem a
chegar os livros para catalogação no próximo mês de janeiro.
Este espaço possibilitará um novo dinamismo na freguesia que poderá passar,
por exemplo, pela organização de atividades que resultem num uso dinâmico
da Biblioteca, concertadas com outras entidades ou até mesmo com os
movimentos associativos locais.
A criação de uma Biblioteca pública na União de Freguesias, alicerçada não
só na partilha de bibliotecas privadas mas também em bibliografia específica
adquirida pela União de Freguesias vem enriquecer o já vasto leque de
serviços prestados pela Junta de Freguesia.

Apoio ao Ensino
O apoio ao Ensino assume-se como uma prioridade da Junta de Freguesia
que, concertada com o Centro Escolar Agustina Bessa-Luís, procura apoiar a
atividade escolar em mais um ano letivo.
A Junta de Freguesia realiza o transporte escolar dos alunos do pré-escolar,
sendo o transporte dos alunos do 1ºCiclo da responsabilidade da Câmara
Municipal. Mantém em funcionamento, também, o ATL, com o objetivo de
permitir aos alunos ocupar os seus tempos extracurriculares de forma
produtiva. Para os pais este serviço é um apoio muito necessário pois, pela
sua vida profissional, não têm, muitas vezes, o tempo necessário nem quem
fique com as crianças ao início da manhã e depois durante a restante tarde.
Com a realização destes serviços a Junta de Freguesia pretende apoiar os
pais e crianças, contribuindo para a melhoria das condições no acesso ao
Ensino e para um melhor aproveitamento escolar das crianças da União de
Freguesias.

Instalação de contentores para resíduos vegetais
A partir de agora já tem um local apropriado onde pode depositar os resíduos
resultantes da limpeza do seu quintal ou jardim.
Estes contentores são destinados a relva, folhagens, podas das árvores, entre
outros resíduos de origem vegetal.
Ao utilizar os Contentores para Resíduos Verdes está a contribuir para que
seja dado um destino útil a este lixo que, depois de passar por um processo
de compostagem, é transformado em adubo orgânico utilizado em pomares
e vinhas.
A instalação destes contentores pretende, ainda, responder às dificuldades
dos munícipes que não sabiam o que fazer com estes resíduos, deixando-os
muitas vezes ao abandono em vários locais não apropriados.

Carrinhas com nova imagem
As carrinhas ao serviço da Junta de Freguesia têm agora, todas elas, uma nova
imagem, com a União de Freguesias e o seu logotipo.
As diferentes carrinhas continham as imagens das diferentes freguesias de que
eram provenientes, tendo agora uma imagem comum e atual, sem diferenciação.
Lembramos que estes meios de transporte da Junta de Freguesia realizam
diversos serviços, tais como o transporte escolar e o transporte de utentes ao
Centro de saúde, entre outros. Realizam ainda, sempre que solicitado, o apoio a
este nível às várias associações da nossa União de Freguesias.
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Concurso de Fotografia Raízes
A Junta de Freguesia promoveu, entre julho e setembro,
um Concurso de Fotografia, intitulado Raízes, que tinha
como objetivo promover o Património da União de
Freguesias, desafiando os participantes a fotografarem,
com um olhar único e original, o Património local.
Entre os 70 trabalhos avaliados pelo Júri, este decidiu,
além dos três prémios previstos, entregar ainda sete
menções honrosas.
O Concurso de Fotografia Raízes revelou-se um forte
instrumento de divulgação e valorização da História e
Património locais, surgindo no seguimento de uma série
de iniciativas já realizadas e previstas, como foi o caso
da conferência Raízes: A Nossa Cividade Ontem e Hoje.

2

1
Legenda
1 Serenidade, António Pinto
2 Pedras com História, Helder Coelho
3 Caminhos de Sempre, António Tedim

3

Exposição das fotografias
No passado dia 18 de novembro realizou-se, no Salão
Nobre da Junta de Freguesia, em Bagunte, a entrega dos
prémios, menções honrosas e diplomas de participação
do Concurso de Fotografia Raízes, ocasião que serviu,
também para inaugurar a exposição das fotografias
apresentadas a Concurso.
A exposição de fotografia “Raízes: Um Olhar Único e
Original sobre o Património” estará patente em Bagunte,
até ao final de janeiro, passando em seguida pelos
restantes três edifícios de Junta.
As 70 fotografias expostas são reveladoras do importante
conjunto patrimonial existente na União de Freguesias
que vai deste os edifícios religiosos, até às casas de
lavoura, não esquecendo o património relacionado com
a ligação deste território ao rio Ave.

Como não poderia deixar de ser a “nossa” Cividade foi
um dos locais mais fotografados, juntamente com a
belíssima ponte D. Zameiro.

Apoios para a atividade associativa
A Junta de Freguesia irá proceder à atribuição de apoios monetários ao movimento associativo da União de Freguesias, como
incentivo e demonstração da importância que a atividade associativa tem no que respeita ao dinamismo de uma freguesia.
O apoio prestado às diferentes associações locais é, ainda, efetivado através de diversos apoios, tais como o apoio aos gastos
com as instalações, como o pagamento dos gastos com luz, a cedência de espaços sempre que necessário, exemplo dos salões
dos diferentes edifícios de Junta e antigas escolas, o apoio ao nível de fotocópias e impressões, na divulgação das suas atividades,
sempre que solicitado, nos seus meios de comunicação e placares informativos, entre outros apoios pontuais solicitados.
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OBRAS E MELHORAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS
União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro e Parada

Obras na antiga escola de Outeiro:
substituição da tela da placa, pintura
e substituição dos tectos e adaptação
dos espaços que acolherão o Centro de
Convívio da União de Freguesias

Obras para instalação de Multibanco
em Outeiro: construção de uma
estrutura com vista à instalação de um
novo multibanco nos jardins da Junta de
Freguesia

Obras no antigo infantário de Bagunte:
restauro e adaptação de espaço para
instalação de biblioteca

Obras nas ruas de Cimo de Vila e
Trindade, em Ferreiró: drenagem,
pavimentação e criação de passeios

Obras na interceção entre as ruas do
Imigrante, Lucinda Campos e Vilar, em
Bagunte: requalificação do espaço e
reordenamento do trânsito

