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Centro de Convívio Sénior prestes a abrir
Inscrições a decorrer nos edifícios de Junta
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Feira Anual de Bagunte
08 e 09 de abril
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Associativismo
na União de Freguesias
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Livros já começaram a
chegar à nova biblioteca

EDITORIAL

Como tive já oportunidade de referir em
anteriores ocasiões, pretendemos dar sentido
a outros projetos de natureza diversa, não
limitando a nossa ação apenas à rede viária,
que não deixamos de considerar, sem dúvida,
essencial, mas alargando a ação da Junta
a outras vertentes, que não apenas a do
“betão”. Falo da vertente social e cultural.
No que à referida vertente social diz respeito,
estamos prestes a abrir o Centro de Convívio
Sénior, um serviço que vem preencher uma
lacuna do nosso território no que se refere à
comunidade sénior, a falta de um espaço a eles
dedicado, e sobre o qual tive já oportunidade
de vos falar.
O prolongamento total do ATL nos períodos
de férias surge também como uma resposta
a uma realidade que, cada vez mais, afeta a
nossa comunidade, a falta de um local onde os
pais deixem os seus filhos certos de que estão
em segurança e de que aproveitam os tempos
livres de forma produtiva.
Estas políticas sociais da Junta de Freguesia
vêm trazer uma nova dimensão na sua
resposta aos problemas das pessoas que,
muitas vezes, não conseguem conciliar o
seu trabalho com o acompanhamento que
crianças e idosos necessitam.
Culturalmente, a nossa União de Freguesias
tem
dado,
também,
passos
muito
importantes. Sob o mote “Raízes”, realizamos
uma Conferência, com nova edição este ano,
e um Concurso de Fotografia, que resultou
ainda numa Exposição de Fotografia, ainda a
decorrer.
Este crescente movimento cultural terá agora
um polo dinamizador, a nova Biblioteca. Além
da importante coleção de livros que estamos
a juntar, com a colaboração de muitos que
se propuseram a doar as suas bibliotecas
pessoais e com aquisições da Junta de
Freguesia, estamos a criar um espaço
que irá dinamizar a União de Freguesias
culturalmente, colocando, em breve, mais um
serviço acessível à comunidade.

Gabinete de Inserção Profissional
na União de Freguesias
A União de Freguesias conta, no edifício da Junta de Freguesia, em Bagunte,
com um Gabinete de Inserção Profissional, que tem como principais funções
ajudar na procura ativa de emprego, apoiando, gratuitamente, empresas e
particulares, em articulação com o IEFP da Póvoa de Varzim.
Além de todo o apoio prestado a todos aqueles que procuram emprego e que,
para terem esse apoio ou esclarecerem as suas dúvidas, não precisam de se
deslocar à Póvoa de Varzim, podendo usufruir desse mesmo serviço na Junta
de Freguesia, em Bagunte, o GIP presta, ainda, auxílio às empresas locais que
necessitem de apoio no que respeita ao recrutamento de novos funcionários.
O GIP dá o apoio necessário na formalização das candidaturas, na divulgação
das ofertas de emprego no IEFP e no esclarecimento dos vários programas e
apoios de recrutamento promovidos pelo Centro de Emprego.
Este serviço, disponível no edifício da Junta de Freguesia, em Bagunte, é um dos
exemplos da aposta da Junta de Freguesia nos serviços de proximidade, a que
se juntam, por exemplo, o Espaço do Cidadão e os vários serviços prestados no
atendimento nos quatro edifícios de Junta.

Rui Sousa
Presidente da União de Freguesias de Bagunte,
Ferreiró, Outeiro e Parada
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IRS durante o mês de abril e maio
Durante os meses de abril e maio a Junta de Freguesia realiza, de forma
gratuita, as suas declarações de IRS, a exemplo do que vem acontecendo nos
anos anteriores.
A documentação necessária, número de contribuinte, senha do Portal das
Finanças e declarações de rendimentos/pensões, pode, desde já, ser entregue
nos edifícios de Junta. Lembramos que no caso de ter dependentes a seu cargo
deverá entregar, também, os respetivos números de contribuinte e senhas.
Este é um dos vários serviços que são prestados nos quatro edifícios de Junta
que, lembramos, têm, todos eles, horários de atendimento durante o dia e em
horário pós-laboral, permitindo um mais facilitado acesso de todos a estes
serviços.

Abertura do
Centro de
Convívio Sénior
A Junta de Freguesia está prestes a abrir mais um serviço
à população, neste caso direcionado para a comunidade
sénior da União de Freguesias.
Com as obras de adaptação e melhoramento do espaço
concluídas e com a instalação de quase todo o material
e mobiliário necessário ao serviço, o Centro de Convívio
Sénior está prestes a entrar em funcionamento e a afirmarse como uma resposta social de combate ao isolamento
sénior e de promoção de um envelhecimento ativo.
De modo a não prejudicar nenhum dos possíveis utentes e
garantindo igualdade de tratamento a todos os habitantes
da União de Freguesias, a Junta de Freguesia realiza o
transporte da habitação do utente até às instalações do
Centro de Convívio Sénior.

Cozinha e dispensa *

Lembramos que pode efetuar a sua inscrição neste serviço
ou esclarecer as suas dúvidas nos quatro edifícios de Junta.

Cozinha e dispensa *
Devidamente equipada e preparada para servir, diariamente,
o lanche aos utentes. Equipada para cozinhar sempre que
necessário.

Sala de estar e refeitório **

Sala de estar e refeitório **
Salas divididas por vidro e com ampla vista para o exterior,
onde poderá usufruir de esplanada e jardim.

Transporte ***
A Junta de Freguesia garante o transporte de todos os
utentes, desde a sua residência até ao Centro de Convívio,
eliminando assim os constrangimentos existentes face à
distância das suas residências ao espaço.

Transporte ***
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12 a 15
maio
Festa em Honra de
Nossa Senhora de Fátima,
em Bagunte
abril

Exposição de Fotografia “Raízes: um olhar único e original sobre o
Património”, patente no edifício de Junta de Freguesia, em Outeiro

8e9
abril

Feira Anual de Bagunte, no Largo de Santana, em Bagunte

21
abril

Projeção do vídeo do espetáculo “Um Porto para o Mundo”, que
contou com a participação d’ Os Restauradores, pelas 21:30h, no
Salão Paroquial de Bagunte

29
abril

Corrida de Galgos, a partir das 10h, em Ferreiró, uma iniciativa da
Comissão de Festas da Santíssima Trindade, numa organização
conjunta com a Associação Galgueira e Lebreira do Norte

maio
junho

Exposição de Fotografia “Raízes: um olhar único e original sobre o
Património”, patente no edifício de Junta de Freguesia, em Parada

6
maio

Encerramento do Intercâmbio Cultural Concelhio 2016/2017,
que a Associação Cultural, Recreativa e Social de Bagunte “Os
Restauradores” integrou e participará, pelas 20:30h, no Teatro
Municipal de Vila do Conde

12 a 15

Festividades em Honra de Nossa Senhora de Fátima, em Bagunte

13
maio

Atuação da Orquestra da Escola de Música da Associação de Pais
do Centro Escolar Agustina Bessa-Luís, pelas 21:30h. Incluída no
programa das Festividades em Honra de N. Sr.ª de Fátima

13
maio

Atuação do Grupo de Dança da Associação Cultural, Recreativa e
Cultural de Bagunte “Os Restauradores”, pelas 21:30h. Integrada
no programa das Festividades em Honra de N. Sr.ª de Fátima, em
Bagunte

26
maio

I Gala do Clube Desportivo e Recreativo do Outeiro, pelas 21:30h,
no Auditório do Círculo Católico de Operários, em Vila do Conde

4
junho

Feirinha e Festa do Dia Mundial da Criança, no Campo de Futebol
do Outeiro, uma iniciativa do Clube Desportivo e Recreativo do
Outeiro

9 a 11
junho

Festividades em Louvor a Santíssima Trindade, em Ferreiró

30
junho

Atuação da Escola de Música da Associação de Pais do Centro
Escolar Agustina Bessa-Luís, às 21:00h, no Salão Paroquial de
Bagunte.

maio
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9 a 11
junho
Festa em Louvor da
Santíssima Trindade,
em Ferreiró

AGENDA

União de
Freguesias de
Bagunte
Ferreiró
Outeiro Maior
Parada

8a9
abril
Feira Anual de Bagunte
Nos próximos dias 8 e 9 de abril, sábado e domingo, realizase mais uma Feira Anual de Bagunte, no Largo de Santana.
A Feira inicia-se no sábado, dia 8, logo depois do almoço com
o início da exposição de máquinas agrícolas e florestais, no
Largo de Santana. Mais tarde, às 20h abrem as barraquinhas
das várias associações da União de Freguesias, com petiscos
e produtos regionais.
O primeiro momento musical da Feira acontece com o
encontro de tocadores de concertinas que, a partir das 21h,
animarão a Feira até ao final da noite.

O grande dia da Feira do Desencouco, como é tradicionalmente
conhecida, inicia-se com o desfile do Gado e dos Ranchos,
com início marcado para as 14h. Logo em seguida, pelas 15h,
segue-se o Concurso de Gado de Raças Autóctones, onde
serão atribuídos prémios aos melhores exemplares.
Depois do Concurso, e até ao final da tarde, seguem-se as
atuações dos ranchos convidados, o Rancho Regional de
Fradelos e o Rancho Etnográfico de Touguinha.A organização
desta Feira está a cargo da Comissão Organizadora da Feira
Anual, que conta com o apoio da Junta de Freguesia e da
Câmara Municipal.

Sábado – 08 de abril

13h – Exposição de Máquinas Agrícolas e Florestais
20h – Tasquinhas das várias Associações da União de Freguesias
21h – Encontro de Tocadores de Concertinas

Domingo – 09 de abril
14h – Desfile de Gado e dos Ranchos Folclóricos
15h - Concurso de Raças Autóctones
16h – Atuação do Rancho Regional de Fradelos e o Rancho Etnográfico de Touguinha

EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA
“Raízes: um olhar único e
original sobre o Património”

Em Outeiro
Até final do mês de abril,
no edifício de Junta, em Outeiro.

Em Parada
Em maio e junho,
no edifício de Junta, em Parada.
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Granítico

António Alves Tedim
Concurso de Fotografia Raízes, 2016

História e Património
Ponte D. Zameiro
A Ponte D. Zameiro (Sameiro), ou Ponte d’Ave, é uma construção medieval, de
estilo românico, datada do século XII ou XIII.
Esta ponte, construída nos limites das Terras de Faria com as Terras da Maia,
encontra-se no trajeto da romana Via Veteris, existindo a possibilidade de neste
local existir uma construção romana anterior que fosse substituída por esta na
Idade Média.
É composta por oito arcos de volta perfeita, de tamanhos variados, existindo
alguns de vão mais amplo e outros de menores dimensões. No meio destes
arcos podem-se observar talhamares triangulares a montante e talhantes
quadrangulares a jusante. Estas estruturas entre os arcos têm como objetivo
desviar o curso das águas e, consequentemente, diminuir a pressão das águas
na estrutura da ponte.
Esta ponte é parte integrante do Caminho de Santiago e ponto de interesse
turístico, sendo constantemente visitada por curiosos e fotógrafos. Exemplo
disto foi o elevado número de fotografias, da ponte e sua envolvente,
apresentadas ao Concurso de Fotografia Raízes.
Na envolvente da ponte podemos encontrar azenhas, resultado da ligação da
população ao rio Ave, o que acontece não só em Bagunte como também em
Ferreiró. Perto deste local poderemos encontrar, ainda, a capela de N. Sra. da
Ajuda e a capelinha do Senhor do Padrão.

Um local que merece a sua visita!

Valorização dos Caminhos de Santiago
Os Caminhos de Santiago atraem, cada vez mais, um maior número de
peregrinos que, movidos pela Fé ou pelo interesse em descobrir um percurso
repleto de História, tradições e natureza, realizam este magnifico percurso
milenar, que a nossa União de Freguesias integra.
Face a este crescente interesse nos Caminhos de Santiago e, neste caso, do
Caminho Central, que passa pela nossa União de Freguesias, mais concretamente
por Bagunte e pela ponte medieval de D. Zameiro, ou Ponte d’Ave, como é
conhecida, tornou-se essencial dignificar e melhorar as informações prestadas
ao longo do Caminho e reforçar as sinaléticas.
Assim sendo, foi reforçada a sinalética do Caminho, com a indicação do
percurso, e serão, em breve, substituídos os painéis informativos, entre os quais
está o de Bagunte.
Estas iniciativas pretendem renovar as infraestruturas viárias do Caminho,
valorizando o trajeto e preparando-o para o período de maior afluência que se
avizinha.
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Curiosidades
• Via Veteris, que na Idade Média passou
a designar-se por Karraria Antiqua, era
uma estrada que ligava o Porto ao Norte
de Portugal e à Galiza, que passava pela
Maia, passando depois o rio Ave na ponte
de D. Zameiro e o rio Este na ponte dos
Arcos, seguindo para Rates.

• Integra o Caminho de Santiago Central,
considerado o percurso português mais
antigo de peregrinação a Santiago de
Compostela.

• Integra a Rota do Românico, um
percurso pedonal no nosso concelho
que se inicia na Ponte de São Miguel, em
Arcos, e termina na Ponte D. Zameiro, em
Bagunte, propondo um roteiro pelas belas
paisagens rurais entre as margens do rio
Este e do rio Ave.

Espaço Associações
A cada número do Boletim Informativo Raízes vamos dar destaque às varias associações que compõem o movimento associativo
da União de Freguesias.
Neste Boletim começamos por dar destaque às associações desportivas da União de Freguesias que se encontram no ativo.

Bagunte Futebol Clube
Fundado a 1 de março de 1960, completou recentemente o seu 57º aniversário
com um fim de semana repleto de atividades, que marcou também o regresso ao
ativo do Bagunte Futebol Clube, depois de um breve interregno. A atual Direção,
presidida por Paulo Andrade, prepara o Bagunte FC para o regresso, no início da
próxima época, das equipas dos vários escalões, tendo em vista o Inter-freguesias.
A Direção está a preparar inúmeras atividades com o objetivo de fortalecer o Clube
financeiramente e recuperar e aumentar o número sócios. Entre as iniciativas estão
torneios, jogos solteiros vs casados, e a aplicação de um programa inovador, que
beneficiará o Clube e os seus sócios, o Lyoness, programa a que o Bagunte FC se
associou e que trará novidades para breve.
A ligação aos sócios e à comunidade local assume-se como uma prioridade da atual
Direção, tal como afirmou o seu presidente, Paulo Andrade, pretendem “chegar às
pessoas”, atribuindo mesmo uma dimensão social à atividade do Clube, como a
parceria que pretendem criar com a Clínica do Outeiro, que já realiza atividades
todas as semanas no Campo Desportivo do Bagunte FC. A aposta na comunicação,
nomeadamente nas redes sociais e na criação de um Blog, assume-se, como uma
prioridade. Neste momento decorrem no Campo Desportivo alguns trabalhos de
manutenção do espaço, com a colaboração da Junta de Freguesia, sendo, ainda,
necessária a realização de alguns trabalhos até o Campo estar preparado para
voltar ao ativo, já na próxima época.

Clube Desportivo e Recreativo do Outeiro
Fundado a 14 de outubro de 1978, conta já com um longo percurso de quase 39
anos dedicados ao desporto e à dinamização de várias outras atividades, em
Outeiro, sendo presidido, atualmente, por Goreti Martins.
A Escola de Futebol, que conta com 34 alunos no momento, divide-se em 3 turmas
e as aulas acontecem a cada sábado de manhã, no Campo de Futebol do Outeiro,
entre as 9:15h e as 12:15h, uma hora para cada turma. As idades dos alunos variam
entre os 5 e os 14 anos. Ainda aos sábados, mas da parte da tarde, entre as 13:45h
e as 15:15h, decorrem as aulas de uma turma de Hip Hop e outra de Ballet, no Salão
da Junta de Freguesia. O CDRO promove, ainda, a prática de Zumba, com aulas a
decorrer às terças e sextas, das 20:30h às 21:30h, no Salão da Junta de Freguesia.
Em todas as modalidades a primeira aula é gratuita.
O Bar/Sede do CDRO, encontra-se aberto aos domingos, das 10:00h às 16:00h,
com o objetivo de proporcionar a sócios e simpatizantes momentos de convívio,
enriquecidos, além do bar, com vários jogos, como matrecos, mesa de bilhar,
ténis de mesa, entre outros jogos. O funcionamento deste espaço aos domingos é
garantido por elementos da própria Direção

Grupo Desportivo e Recreativo de Ferreiró
Fundado a 25 de abril de 1976, o Grupo Desportivo e Recreativo de Ferreiró
está prestes a comemorar, já em abril, o seu 41º aniversário. São já 41 anos de
desafios e conquistas nas competições desportivas. Atualmente preside ao GDRF
André Silva, que é, também, o treinador dos jogadores da equipa que compete
no Inter-freguesias de Futsal sub-10, que se encontra atualmente no 2º lugar do
Campeonato e nas meias-finais da Taça, nesta Época que tem sido de sucesso
para Ferreiró.
O GDRF participa, ainda, nas competições Inter-freguesias de Ténis de Mesa,
Badminton e Atletismo, sempre de olhos postos nos bons resultados que se
propõem alcançar. Ao longo do ano são muitas as atividades que vão organizando
para os seus sócios, como o jogo das velhas guardas ou o tradicional solteiros vs
casados, torneios ou festas, como foi o caso da que promoveram no Natal passado.
Uma Época muito positiva para o Grupo Desportivo e Recreativo de Ferreiró.
Fique atento e apareça para apoiar a sua equipa!
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Biblioteca preparada para acolher livros
Depois de concluídas as obras de adaptação e melhoria do espaço destinado
a acolher a Biblioteca da União de Freguesias começaram a chegar ao espaço
os seus primeiros livros, para já oriundos de doações.
Reunidas as condições, a sua abertura está prevista para antes do verão, depois
de já estarem organizados e catalogados parte dos livros.
Este espaço pretende, ainda, ser um espaço de dinamização cultural da União
de Freguesias, promovendo diferentes atividades culturais.
Com este espaço a Junta de Freguesia coloca mais um serviço à disposição da
comunidade, enriquecendo-a com esta Biblioteca.

Prolongamento total do horário do ATL
Nas Férias do Carnaval
Durante a interrupção letiva de Carnaval as crianças que frequentam o 1º
ciclo no Centro Escolar Agustina Bessa-Luís tiveram oportunidade de usufruir
de atividades a tempo inteiro, promovendo uma ocupação produtiva e
diversificada dos tempos livres possibilitados pela interrupção das aulas neste
período.
Este serviço foi garantido pela Junta de Freguesia que, durante todo o ano
letivo, tem em funcionamento o ATL, ao início da manhã e a partir das 17:30h.

Nas Férias da Páscoa
A exemplo de interrupções letivas anteriores, a Junta de Freguesia promove,
nas férias da Páscoa, o prolongamento total do ATL.
As inscrições encontram-se abertas, nos edifícios de Junta, até ao início das
férias da Páscoa, que se iniciam no dia 6 de abril.
Com estas iniciativas a Junta de Freguesia pretende proporcionar às
crianças um bom aproveitamento dos tempos livres que a interrupção letiva
proporciona, sendo, ainda, um forte apoio para os pais que, nas férias, não têm
muitas vezes quem possa cuidar dos filhos.

Trabalhos na Cividade de Bagunte
Como tivemos já oportunidade de noticiar em números anteriores, a Cividade
de Bagunte, agora propriedade municipal, tem sido alvo de várias ações de
valorização do seu espaço.
Depois da progressiva limpeza e reflorestação do terreno procedem-se, neste
momento, aos arranjos das vedações do espaço, quer com a colocação de
rede, quer com o arranjo dos muros de pedra existentes.
Junto a uma das entradas voltadas para a rua de Corvos está, também, a ser
construído um acesso pedonal ao Castro.
Estas ações de valorização da Cividade de Bagunte significarão, num futuro
próximo, um investimento considerável em infraestruturas de apoio ao Castro,
como é exemplo a criação de um Centro de Receção da Cividade de Bagunte.

Conferência Raízes regressa este ano
Depois do importante momento de partilha de saberes e memórias que a
conferência Raízes: a Nossa Cividade Ontem e Hoje proporcionou, este ano
a Junta de Freguesia prepara uma nova edição desta conferência, com novo
tema e novos convidados.
Em breve, a Junta de Freguesia divulgará a data desta segunda edição da
conferência Raízes e divulgará os oradores convidados, na certeza de que
contará com intervenções de convidados especialistas no tema a ser abordado,
a exemplo da última edição.
Um momento de redescoberta das nossas Raízes que merece ser vivido e
partilhado por todos.

