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Desde o passado dia 15 de maio que a comunidade sénior da União de Freguesias 
tem ao seu serviço um Centro de Convívio. As primeiras semanas foram, desde 
logo, marcadas por interessantes momentos de convívio e partilha entre os 
utentes que usufruem já deste serviço.

O Centro de Convívio Sénior conta já com mais de 20 utentes. Estes utentes 
ocupam o tempo passado no Centro de forma descontraída e produtiva. 
Trabalhos manuais, música, ginástica, jogos, passeios, convívios e partilha de 
conhecimentos são algumas das ocupações que lhes são proporcionadas.

O bem-estar dos utentes e o funcionamento do Centro são, ainda, enriquecidos 
com a colaboração de um empenhado Grupo de Voluntariado. 

Pode visitar as instalações do Centro e ficar a conhecer melhor o seu 
funcionamento e, quem sabe, vir a integrar o serviço, como voluntário ou como 
utente.

Caros conterrâneos, chegou hoje a hora da partida! Como é sabido, 
decidi há uns meses atrás não concorrer a mais nenhum mandato. 
É com um sentimento misto de saudade e felicidade imensas que me 
despeço e encerro as funções de presidente de Junta. Foram 12 anos, 
8 em Bagunte e 4 na União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro 
Maior e Parada, iniciados por mim, com pouco mais de 20 anos de idade, 
vividos com grande entusiamo, compostos de momentos de exaltação, 
vitórias, objectivos conseguidos, mas também momentos de fraqueza, 
debilidades e incertezas, com a certeza porém de que, ao longo deste 
período, dei muito de mim, mas recebi sem dúvida muito mais!

Fazendo um balanço enquanto autarca deste último mandato, juntamente 
com o executivo que me acompanhou, preocupei-me em continuar 
a dar uma nova dimensão ao papel da Junta de Freguesia  através da 
implementação de medidas que visassem incrementar a  vertente social 
e cultural, que viriam completar as, não menos importantes, medidas de 
melhoramento das nossas infraestruturas e rede-viária. 

A proximidade para com os cidadãos revelou-se também, desde o início, 
uma prioridade para nós. Esta proximidade resultou no vasto leque de 
serviços que disponibilizamos nos 4 edifícios de Junta, que viram, depois 
de unidas as freguesias, os seus horários alargados e com atendimento 
presencial do Executivo. Os serviços foram, ainda, enriquecidos com 
a instalação do GIP - Gabinete de Inserção Profissional e do Espaço 
do Cidadão, que reforçou o papel da Junta de Freguesia junto da sua 
população. A proximidade da Junta para com as suas populações 
aperfeiçoa-se não só com a quantidade de serviços que disponibiliza 
mas também com a comunicação que tem com as pessoas. É com este 
objetivo que surgem o Boletim Informativo, o site e a nossa adesão às 
redes sociais.

As crianças e os mais idosos mereceram uma atenção especial da Junta 
de Freguesia. O ATL para o 1ºCiclo, a Colónia de Férias e o prolongamento 
total do ATL nas interrupções letivas revelaram-se uma eficaz resposta às 
necessidades dos pais que não tinham com quem deixar os seus filhos 
fora dos horários escolares. Já o Centro de Convívio Sénior revelou-se um 
valioso instrumento de combate ao isolamento sénior e de promoção de 
um envelhecimento ativo.

Culturalmente, a Biblioteca irá trazer uma reforçada dimensão cultural à 
nossa União de Freguesias. Diversificada e para todas as idades, revelou-
se um acertado apelo à partilha de bibliotecas pessoais. Resultará num 
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Centro de Convívio Sénior
já se encontra em funcionamento

No passado dia 19 de agosto, a Junta de Freguesia promoveu 
um interessante Passeio/Convívio Sénior que teve como 
destino o Santuário de Fátima e Nazaré

Assinalando-se no presente ano o Centenário das Aparições 
em Fátima, a Junta de Freguesia escolheu este Santuário 
como destino do seu já habitual passeio/convívio. Quanto à 
data do passeio, esta foi escolhida por coincidir com o dia 
em que se assinalam 100 anos de uma das aparições, a de 19 
de agosto de 1917, nos Valinhos.

Biblioteca 
da União de 
Freguesias integra 
Rede Concelhia 
de Bibliotecas

A pedido da Junta de Freguesia a Biblioteca da União de Freguesias 
será integrada na Rede Concelhia de Bibliotecas, ato formalizado 
com a assinatura de um Protocolo entre as duas entidades.

A integração na referida Rede prevê o apoio técnico por parte da 
Biblioteca Municipal José Régio e a integração da Biblioteca da 
União de Freguesias na mesma plataforma informática de gestão 
de bibliotecas.

Assim toda a catalogação está a ser realizada de acordo com as 
regras atuais e seguindo orientações comuns com as restantes 
bibliotecas da Rede. Estes procedimentos permitirão que os livros 
sejam disponibilizados, seguindo as mesmas normas, a qualquer 

utilizador da Biblioteca Municipal ou de qualquer outra biblioteca 
da Rede, permitindo que esta tenha relevo e utilidade não só ao 
nível da nossa União de Freguesias mas também de todos os 
utilizadores de qualquer uma das bibliotecas.

A Biblioteca terá à disposição dos seus utilizadores, além dos 
livros que a compõem, imprensa local e nacional diária. Neste 
espaço poderá consultar os jornais, diariamente, num espaço 
dedicado à leitura.

A Biblioteca da União de Freguesias está a ser instalada no antigo 
edifício do Infantário de Bagunte, junto às instalações da Junta 
de Freguesia, num local central da nossa União de Freguesias.

Concorrido 
Passeio Sénior 
ao Santuário de 
Fátima

pólo cultural localizado num ponto central da nossa União de Freguesias, 
enriquecido com a requalificação do Largo de Santana.

À referida requalificação do Largo de Santana juntam-se muitas outras 
obras que, tendo em conta os recursos disponíveis e face às restrições 
orçamentais dos últimos anos, foram capazes de responder às prioridades 
por nós definidas. Hoje, a Junta de Freguesia, tem lançadas as bases 
para outros projetos e obras que, não tendo avançado no terreno, têm 
reunidas as condições para que isso aconteça. Não tenho dúvidas que 
a obra feita ao serviço do povo desta comunidade modificou este belo 
espaço do concelho de Vila do Conde. Pouco importa as vozes daqueles 
que nunca perceberam e que nunca perceberão que esta terra  é muito 
maior do que todos nós juntos e muito maior do que qualquer umbigo 
individual. Estou certo que a história, essa poderosa arma que organiza 
a memória dos homens, saberá marcar no tempo o que foi este tempo 
de mudança, de vida, de confiança, de dádiva, de partilha e de edificação 
coletiva, de um futuro melhor.

Não poderia deixar de dedicar uma palavra de gratidão a todos aqueles 
que me acompanharam nesta caminhada. O exercício do poder autárquico, 
só poderá ser profícuo na obtenção dos seus objectivos quando 
encarado como um desígnio coletivo. É por isso tempo de agradecer 
a todos que viveram comigo este tempo maravilhoso! Agradecer ao 
povo e movimentos associativos pelo papel que tiveram nas mudanças 
positivas das freguesias; agradecer ao último executivo municipal, que 
não sendo da mesma “cor politica”, acabou com o sectarismo antes 
enraizado, sendo altamente colaborante; agradecer aos colaboradores 
pelo seu empenho e dedicação no exercício das suas funções; agradecer 
aos diferentes executivos pela forma abnegada e apaixonada com que 
se envolveram nos projetos; e por fim, à minha família pelo apoio, em 
especial à minha mãe, que não estando entre nós, fez ecoar sobre mim 
os ventos de serenidade, humildade e afeto.

Agora é um tempo novo, é tempo de dar lugar a outros. É por isso o 
momento de entregar o testemunho de uma forma pacífica, sem 
turbulência e com uma grande emoção. Estou certo, o futuro está em 
boas mãos! Peço a todos, sem exceção, que com as vossas habilidades 
e o vosso saber, sejam portadores de mudanças positivas na nossa terra.

Um abraço amigo,
Rui Sousa

No passado dia 01 de outubro tiveram lugar as Eleições 
Autárquicas 2017 para eleger os membros dos diferentes órgãos 
do poder local: presidentes de Câmara, Assembleias Municipais e 
Assembleias de Freguesia.

Na União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro e Parada 
com 2.435 eleitores inscritos verificou-se uma afluência de voto de 
73,26%, sendo que os votos ficaram distribuídos pelas seguintes 
forças politicas:

Eleições 
Autárquicas 2017



Bagunte
Rua Luís de Camões e Rua de N. Sr.ª de Fátima
Pavimentação e drenagem

Rua N. Sr.ª das Neves e Rua de Corvos
Pavimentação, drenagem e muros de suporte

Travessa da Ponte d’Ave
Pavimentação

Rua das Pedras
Alargamento e pavimentação

Largo de Santana
Requalificação – estacionamento, passeios, espaços 
ajardinados e de lazer

Rua Lucinda Campos, Rua do Imigrante e Rua de Vilar
Requalificação e reordenamento do trânsito

Parada
Cemitério de Parada 
Arranjo dos muros, gradeamentos e capela mortuária

Acesso à Igreja Paroquial de Santo André 
Arranjo dos passeios e estacionamento

Urbanização 25 de abril
O projeto encontra-se praticamente finalizado e reunidas 
as condições para avançar

Balanço 
Autárquico
2013 – 2017

Ferreiró
Travessa do Eirado
Pavimentação

Travessa da Trindade C
Pavimentação

Cemitério de Ferreiró
Requalificação da zona envolvente

Rua de Cimo de Vila
Pavimentação, drenagem e criação de passeios

Parque Infantil 
Novos equipamentos

Outeiro
Rua de Fontilheiros
Alargamento e pavimentação

Campo de Futebol 
Construção de balneários

Multibanco 
Construção de estrutura

Jardim da Junta de Freguesia/Parque Infantil 
Requalificação do jardim e
instalação de novo parque infantil

MAIS INFRAESTRUTURAS NOVOS SERVIÇOS

ATL e Colónia de Férias
Uma eficaz resposta às necessidades das famílias

Centro Convívio Sénior
Um valioso instrumento de combate ao isolamento

Biblioteca
Reforça a dimensão cultural da União de Freguesias

Novos serviços
Instalação do GIP e Espaço Cidadão

Horário alargado
E atendimento presencial do executivo

Novos canais de comunicação
Criação do Boletim Informativo, do website e adesão 
às redes sociais.

Apoio às coletividades
Atribuição de subsídios e cedência de espaços nas 
escolas.

União de Freguesias
Bagunte - Ferreiró 
Outeiro - Parada
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Vicentinas

A Sociedade de S. Vicente de Paulo é uma organização católica internacional 
de leigos fundada, em 1833, por Frederico Ozanam e seus companheiros. 

Posta sob o domínio de S. Vicente de Paulo, inspira-se no seu pensamento e na 
sua obra, esforçando-se por aliviar aqueles que sofrem, em espírito de justiça e 
de caridade, por um compromisso social.

Os vicentinos organizam-se em grupos chamados “conferências”.

A Conferência Vicentina de N. Sr.ª do Ó de Bagunte surge em janeiro de 
2006, agregada ao Conselho Particular de S. João Batista de Vila do Conde, 
subordinadas ao Conselho Central de Braga. Em 2015 alarga-se à Paróquia 
de São Martinho de Outeiro Maior.Entre as várias atividades desenvolvidas 
encontram-se as visitas a doentes, a recolha e entrega de roupas e bens 
alimentares, o apoio na doença e o apoio a famílias carenciadas. 

Com o objetivo de angariar fundos a Conferência promove, anualmente, na 
Festa de N. Sr.ª das Neves, uma venda de bolos e artigos caseiros. Na época 
natalícia, e graças à generosidade dos paroquianos, promovem a recolha de 
bens alimentares para serem entregues a famílias carenciadas.

 A Conferência tem sede numa das salas das antigas escolas de Bagunte, cedida 
pela Junta de Freguesia em regime de comodato.

Restauradores

A Associação dos Restauradores iniciou a sua atividade em 31-12-1997 e foi 
registada no diário da Republica em 28-12-2000. Pretendia-se restaurar uma 
atividade muito cara a Bagunte, o teatro, mas também desenvolver outras 
atividades de carater recreativas, cultural e sociais. 

Os Restauradores iniciam a sua atividade com o Teatro e um pouco mais tarde 
com o Jornal “Caminhar em Bagunte”, jornal que tem o seu lançamento público 
em 17 de Junho de 2003 com a saída do nº1 e mantem-se atá ao falecimento do 
seu diretor em 2006.

Entra para o ICC em 2003 quando este programa inicia o seu 4º ano. O ICC - 
Intercâmbio Cultural Concelhio é uma iniciativa promovida pela Associação de 
Desportos e Cultura do Concelho de Vila do Conde e Câmara Municipal de Vila 
do Conde, onde treze Associações “partilham a cultura”. Já em 2010 é criada a 
Escola de Dança dos Restauradores.

Atualmente o Presidente da direção dos Restauradores é Joaquim Cardoso e as 
atividades desenvolvidas estão, neste momento, ligadas sobretudo ao Teatro, 
ao Canto e à Dança e desenvolvem-se no âmbito do ICC, na participação em 
vários acontecimentos e atividades da freguesia como o Presépio ao Vivo, Festa 
de Natal (Jantar dos idosos), Festa do Emigrante, Desfolhadas, Magustos, Via 
Sacra, Carnaval, Feira do Gado e Festa de Nossa Senhora de Fátima. Participa, 
ainda, no espetáculo de rua “Um Porto para o Mundo” e participou no projeto 
“Um dia pela Vida”. Atua, ainda, fora da freguesia por convite de organismos 
de âmbito social.

Os Restauradores tem sede em parte das instalações do antigo infantário de 
Bagunte, cedidas pela Junta de Freguesia em regime de comodato.

Fica o apelo: Gostas de conviver? Gostavas de intervir social e culturalmente?De 
promover a cultura e o desenvolvimento da tua terra?De participar nas suas 
atividades lúdicas e recreativas?Tens ideias que gostarias de desenvolver 
dentro de uma Associação?Então vem ter connosco. Inscreve-te e torna-te 
sócio da Associação dos Restauradores.

Cursos de Compostagem Caseira na
União de Freguesias

A LIPOR, com o apoio da Junta de Freguesia, tem vindo a realizar, na União de 
Freguesias, cursos de Compostagem Caseira, com o objetivo de fazer um bom 
aproveitamento de resíduos verdes.

Foram várias as pessoas que aderiram a estes cursos, realizados em alguns 
edifícios de Junta e no Centro de Convívio, e que agora possuem um compostor 
nas suas residências, oferecido a quem frequenta o curso.

Estes compostores permitem que se faça um aproveitamento dos resíduos 
vegetais das nossas cozinhas e, também, dos quintais e jardins, como é o caso 
da relva e das podas.

Espaço Associações
Na última edição do Boletim Informativo Raízes dedicamos esta página às associações desportivas da União de Freguesias. Agora 
abordamos a atividade de duas outras associações, uma de origem religiosa, que assume um importante papel na área social, e outra 
que promove inúmeras iniciativas do âmbito cultural, social e recreativo.

Ações de Sensibilização Ambiental na 
União de Freguesias

Foram realizadas, nos quatro edifícios de Junta, ações de Sensibilização 
Ambiental, com o objetivo de sensibilizar as populações para as vantagens da 
separação de resíduos.

Promovidas pela Câmara Municipal de Vila do Conde e pela LIPOR, com o apoio 
da Junta de Freguesia, estas ações contaram com a presença de especialistas 
representantes da Câmara Municipal e da LIPOR, que elucidaram os presentes 
acerca das numerosas vantagens da separação de resíduos. Nestas ações eram, 
ainda, distribuídos gratuitamente ecobags, sacos que facilitam a separação de 
resíduos.

História
e Património
Igreja de São Miguel de 
Santagões

Antiga freguesia e paróquia, Santagões foi 
anexada a Bagunte em 1898. Hoje conserva-
se, ainda, a antiga igreja paroquial, o cruzeiro 
paroquial e o nome Santagões, agora como 
lugar de Bagunte.

O que muitos conhecem como capela de São 
Miguel é, na verdade, a Igreja de São Miguel, 
antiga igreja paroquial da Paróquia de São 
Miguel de Santagões.

A igreja de São Miguel, com a estrutura que 
hoje conhecemos, data de meados do século 
XVIII, contudo esta data corresponde a uma 
reconstrução do edifício, existindo elementos 
anteriores a esta data. O retábulo do altar-mor 
é disso exemplo, sendo, muito provavelmente, 
originário do século XVII, embora com alguns 
acrescentos.

As reduzidas dimensões desta freguesia e 
paróquia resultaram na sua anexação a Bagunte, 
não apagando, contudo, as memórias do que 
foi Santagões no passado, e conservando, entre 
outras coisas, a sua pequena e bonita igreja.

Um local que merece a sua visita!

À semelhança de anos anteriores, a Junta de Freguesia procedeu à atribuição de subsídios às várias associações da União de 
Freguesias.

A estes apoios financeiros juntam-se outros apoios que, permanentemente, a Junta de Freguesia disponibiliza, como os gastos 
com a manutenção dos seus espaços, o apoio logístico no desenvolvimento das suas atividades, o apoio ao nível da divulgação 
das suas atividades, entre outros apoios, num reconhecimento da importância do movimento associativo na dinamização da nossa 
União de Freguesias.

Junta de Freguesia atribui apoios ao movimento associativo
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Padre Joaquim Campinho assinala 50 anos de sacerdócio

No passado dia 9 de julho o Rev. Padre Joaquim Campinho comemorou 50 anos 
da sua Ordenação Sacerdotal, assinalada com a realização de uma Missa de 
Ação de Graças.
 
A Paróquia de Santa Maria de Bagunte assinalou esta data festiva com uma 
Missa Solene de Ação de Graças pelos seus 50 anos de serviço sacerdotal 
do seu pároco, onde participaram muitos paroquianos, os vários movimentos 
paroquiais e, ainda, a Presidente da Câmara, Dra. Elisa Ferraz, e o Presidente da 
Junta, Dr. Rui Sousa, assim como outros elementos do Executivo da Junta. 

Estiveram, também, presentes representantes dos conselhos económicos de 
São Martinho de Outeiro Maior e Santa Marinha de Ferreiró.

No final da cerimónia religiosa todos os presentes se juntaram no adro da Igreja 
para cantar os parabéns ao Rev. Padre Campinho e partir o bolo que assinalava 
a comemoração. 

O mês de setembro ficou marcado, nas nossas quatro paróquias, pelas mudanças 
dos seus párocos.

No passado dia 16 de setembro tomou posse, em São Martinho de Outeiro Maior, 
o Padre Fernando Torres, seguindo-se, no dia 17, a tomada de posse do mesmo 
Padre em Santa Marinha de Ferreiró e Santo André de Parada. 

Já em Santa Maria de Bagunte tomou posse, no passado dia 24 de setembro, o 
Padre Miguel Quissola.

As paróquias receberam os seus novos párocos em clima de grande alegria. 
Foram também dias de demonstração de grande gratidão pelos anteriores 
párocos.

A Junta de Freguesia marcou presença nas cerimónias desejando felicidades 
aos novos párocos no exercício da sua missão.

Novos párocos tomam posse
nas Paróquias da União de Freguesias

Festa de Encerramento do Verão

No passado dia 30 de setembro a Junta de Freguesia promoveu, juntamente 
com os Grupos de Jovens das quatro paróquias da nossa União de Freguesias, 
mais um concorrido Encerramento de Verão.

A festa da juventude é já uma tradição desta União de Freguesias que se realiza 
sempre no mês de setembro e que junta barraquinhas dos quatro Grupos de 
Jovens e do MADI-Ferreiró. 

Além da música, esta festa conta, também, com a atuação de associações locais, 
que apresentam as suas aulas de dança.
Estão de parabéns todos os intervenientes da Festa.

Uma iniciativa a repetir.

A exemplo de anteriores períodos de férias, a Junta de Freguesia promoveu, da 
última semana de junho até ao final de julho, o prolongamento total do ATL e 
uma Colónia de Férias destinada às crianças da União de Freguesias. 

Depois das férias de Verão a Junta de Freguesia promoveu, novamente, o ATL 
a tempo inteiro para as crianças do 1º ciclo, entre os dias 4 e 12 de setembro.

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.

Junta de Freguesia promove Colónia de Férias 
e ATL a tempo inteiro


