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EDITORIAL

No caso das obras e serviços, depois da Inauguração do
Parque de Lazer de Urgezes, do aumento da cobertura do
TUG na Freguesia, das diversas actividades desportivas,
recreativas e culturais, obviamente que se destaca a
recente inauguração do Centro Escolar de Urgezes.
Tendo consciência de que ainda haverá muito a fazer, tudo
faremos para termos uma Freguesia melhor, sempre
com uma especial atenção pelos mais necessitados.
Depois do lançamento da “edição zero”, este é a
edição n.º 1 do Boletim da Freguesia, ora em diante,
a publicar semestralmente, abarcando este o período
compreendido entre Dezembro de 2010 ao final de Junho
de 2011, podendo ser consultado em suporte digital, no
sítio da Junta de Freguesia www.freg-urgezes.pt
A Junta de Freguesia deixa os seus votos de umas boas
férias, dentro do possível, para todos os Urgezenses.

FICHA TÉCNICA

O Presidente,
Miguel Oliveira

Junta de Freguesia de Urgezes
Rua da Maina, 126
4810-503 Urgezes, Guimarães
T. 253 523 769
F. 253 521 666
geral@freg-urgezes.pt
www.freg-urgezes.pt
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NOVO CENTRO ESCOLAR

O PRÉ PRIMÁRIO E O APOIOÀ FAMÍLIA

CHEGARAM A URGEZES
Urgezes viveu mais um 24 de Junho de valorização da
nossa freguesia. Em 2010 teve lugar a inauguração
do Parque de Lazer junto aos Bairros. Em 2011 foi o
primeiro dia do novo Centro Escolar.
Foi uma manhã de festa. Pouco passava das 9 horas de
um dia feriado, depois de uma noite de folia de S. João,
mas a população correspondeu. Foram às centenas
aqueles que se levantaram cedo para conhecer a nova
escola dos seus filhos ou apenas para ver os espaços
exteriores, as salas, o refeitório, o polivalente de um
edifício que passa a ser um dos maiores e melhores
equipamentos públicos da nossa freguesia.
Às 09h30, pontualmente, chegaram o Presidente da
Câmara, Vereadores, Deputados. Já lá se encontravam
a aguardar a Directora do Agrupamento Gil Vicente, as
professoras e professores, o Pároco, o Presidente da
Junta e todos os membros do executivo e da Assembleia
de Freguesia e, essencialmente, o povo de Urgezes.
A visita ao novo edifício foi uma agradável surpresa
para todos. A amplitude dos espaços, a qualidade

da construção, a estética das cores, dos materiais e
acabamentos, tudo impressionou. “Este é um dos dias
em que todos gostaríamos de voltar a ser crianças e
de regressar à escola” ouvia-se nos corredores entre
as centenas que os percorriam.
Nos espaços exteriores, as classes de ginástica da EB
2,3 Gil Vicente e das EB1 apresentaram um espectáculo
de dança e canto. Foi aplaudido com prazer pela beleza
exibida, mas também porque era um dia de aplausos.
O Padre Francisco Oliveira procedeu então à bênção
do edifício.
Seguiram-se os discursos, as palavras que a história
da freguesia registará:
Primeiro, a Directora do Agrupamento Isabel Zamith,
que valorizou a qualidade das instalações, mas
essencialmente o início do pré-escolar. Foi uma
afirmação que deve ser realçada. Urgezes, uma das
mais populosas freguesias de Guimarães, integrante
da cidade central e da cidade alargada, terá, a partir de
Setembro e com dezasseis anos de atraso, o pré-escolar.
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Começou aí, há cerca de 16 anos, como se disse, a
instalação de Jardins-de-Infância por todo o Município
e por todo País. Chegou tarde, só em 2011, a Urgezes,
caso para dizer “mais vale tarde do que nunca”.
Isabel Zamith expressou ainda a sua vontade que os
antigos edifícios escolares viessem a ter, no futuro, um
melhor aproveitamento, em novas valências sociais
para a freguesia.
Seguiu-se o Presidente da Junta Miguel Oliveira
que expressou a felicidade por lhe caber inaugurar
aquelas instalações e ver concretizado um sonho e a
luta de muitos. Enalteceu todos aqueles que lutaram
e exigiram que o novo Centro Escolar se concretizasse
e não vacilaram mesmo quando, em função da
redefinição da rede escolar, se temeu que Urgezes
pudesse ficar para trás.
Não ficou, pelo contrário, e viu inaugurado um dos
primeiros Centros Escolares de uma nova política para
uma melhor escola a tempo inteiro, como foi definida
pelo governo em 2005. Miguel Oliveira agradeceu
também à Câmara Municipal o investimento realizado,
às professoras e auxiliares todo o empenho ao serviço
das crianças, as quais, a partir de agora, terão muito
melhores condições para o sucesso.
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Encerrou o Presidente da Câmara António Magalhães
que quis partilhar com todas as forças políticas
representadas no executivo municipal – PS, PSD e
CDU – a decisão no investimento. Realçou o consenso
político que em Guimarães existe em matéria da
educação, o que tem ajudado à valorização dos
equipamentos escolares por todo o concelho.
Agradeceu os pedidos e as exigências que ao longo
dos anos recebeu dos pais, professores e autarcas de
Urgezes. Finalizou realçando os melhores resultados
escolares que se verificaram no último ano lectivo nas
escolas de Guimarães, superiores à média nacional,
o que não sucedia antes, salientando a contribuição
que para esse objectivo estão a dar as novas escolas
e a requalificação dos principais edifícios do básico e
secundário que está a ocorrer.
Urgezes viveu a 24 de Junho de 2011 um dia que
ficará na história da freguesia, tal como ficou o ano
de 1932, quando a Escola Francisco Santos Guimarães
(Vaca Negra) abriu, pela primeira vez, as portas aos
seus alunos. Setenta e nove anos depois, a Educação
escreveu mais uma página da história de Urgezes.

FESTA NATAL 2010 DAS ESCOLAS EB1
No dia 17 de Dezembro de 2010, numa organização
conjunta da Junta de Freguesia e a Associação de Pais
realizou-se a tradicional Festa de Natal para os alunos
da EB 1 de Urgezes, isto é, para os alunos da Escola do
Bairro e da Francisco Santos Guimarães (“Vaca Negra”).
Com início por volta das 10 horas, com cerca de 130
crianças, professores e auxiliares no Auditório da
Junta, começou a festa com uma peça de teatro,
seguindo-se a animação de um Palhaço brincalhão
que fez as “delícias” de miúdos e graúdos.
Apareceu também o Pai Natal que distribuiu os presentes
por todos, não faltando também o tradicional lanche.
Todos ficaram satisfeitos, tendo regressado às suas
casas com sorrisos rasgados e motivados para as férias
natalícias, bem como para um próspero ano novo de
2011, com os maiores êxitos nos resultados escolares.

FESTA FINAL DE ANO LECTIVO
DA ESCOLA EB 1
No dia 22 de Junho do corrente ano, a convite das
Coordenadoras das escolas EB 1 de Urgezes, a Junta
de Freguesia, na pessoa do seu Presidente, Miguel
Oliveira, e o Sr. Domingos Costa, como representante
da Associação de Pais, assistiram à festa de
encerramento das aulas do ano lectivo 2010/2011.
A referida festa contou com diversas representações
dos seus alunos, desde de peças musicais e teatrais,
quer em Português, quer em Inglês, ficando assim
demonstrado o excelente nível de ensino que temos
em Urgezes, que seguramente se deve à qualidade
dos seus professores e auxiliares.
De seguida procedeu-se à entrega das “minis
cartolas” e diplomas aos finalistas, tal como a entrega
de um livro feito pelos professores (exemplo que
deixa transparecer, uma vez mais, o seu empenho
e dedicação), no qual cada um dos alunos finalistas
tem um resumo histórico do seu percurso, tal
como os testemunhos dos seus colegas. A juntar a
estas distinções houve ainda a entrega de prémios/
lembranças aos que melhor se comportaram nos
recreios, sendo esta iniciativa das auxiliares.
Tivemos ainda direito às danças de S. João realizadas
pelos alunos, finalizando a festa com o almoço em
jeito de “pic-nic”.
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FESTA EM HONRA
DE SANTO ESTÊVÃO DE URGEZES
No passado dia 26 de Dezembro de 2010 a Freguesia de
Urgezes comemorou a Festa em honra do seu Padroeiro,
Santo Estêvão, contando com uma enorme adesão por
parte da população da Freguesia e arredores.
Este evento está a tornar-se um autêntico caso de
atractividade, com as suas barraquinhas, comidas e
músicas, onde o sagrado se conjuga harmoniosamente
com o profano.
Foi um agradável dia de fé, de partilha, de convívio
e animação, que contou com a actuação do Rancho
Folclórico de S. Cipriano de Tabuadelo, o grupo de
Concertinas de Santa Maria de Airão e os grupos
musicais do “Guigui da Baí”a e do trio “Os Boémios”.
No plano litúrgico, decorreu a missa das 8 horas, a
missa com sermão celebrada pelas 11 horas e da parte
da tarde, realizou-se a procissão em honra do padroeiro,
acompanhada pela fanfarra do CNE de Urgezes.
A procissão saiu à rua, por volta das 15 horas, com 10
lindíssimos andores e respectivos figurantes, liderada
pelo Pároco Francisco Oliveira que se fez acompanhar
do Padre Henrique, a qual contou com muita gente,
quer a participar, quer a assistir, e não faltaram as
janelas e varandas decoradas com lindíssimas colchas.
Contou com a novidade do “mordomo da festa”, a
qual coube ao Sr. Domingos Fernandes, o qual se
fazia acompanhar pelo Presidente da Junta e pelo
Presidente da Assembleia de Freguesia, Miguel
Oliveira e Raul Rocha, respectivamente, e pelos
membros da comissão de festas.
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Após o retomar de um ritual, que aconteceu no ano de
2009, e que se julgava extinto na comunidade, e como
forma de demonstrar a identidade do culto sob uma
forma mais ampla, muito bonita e lúdica, terminouse esta festa com uma singela, mas bonita sessão de
fogo-de-artifício.
Em suma, é importante lembrar que esta festa é
uma reafirmação social e religiosa das pessoas que
estão envolvidas e que a fazem acontecer, sendo que,
independentemente de quem a organiza teremos
sempre que agradecer a todas as pessoas e empresas
que a apoiaram, pois só assim, a festa se torna uma
realidade, certamente a manter e a melhorar.

Urgezes com
maior cobertura
dos TUG
A Junta de Freguesia, assegurou finalmente, uma
maior cobertura dos TUG (Transportes Urbanos
de Guimarães), à Freguesia de Urgezes, objectivo
que era há muito, e por muitos, desejado.
Assim, a partir do dia 1 de Abril de 2011, a linha
12 com destino aos Carvalhos, sofreu alteração do
trajecto, sendo que, a meio da Rua António da Costa
Guimarães, seguirá pela Rua Francisco Santos
Guimarães, passará junto à sede da Fonte Santa,
entrando na Rua da Maina, e retomando na Avenida
da Igreja o trajecto até aos Carvalho. O trajecto será
o mesmo no regresso ao centro do Concelho.

ARRANJOS DIVERSOS
MELHORAMENTO DO
ESCOAMENTO DAS
ÁGUAS PLUVIAIS

A Junta realizou diversas obras, em várias ruas da
Freguesia, tendo em vista um melhor escoamento das
águas pluviais.
As obras consistiram na criação de novas sarjetas
(caixas e grelhas), substituição e reparação de
diversas caixas e grelhas e, ainda, a criação de valetas
em cimento.
Pretende-se com isto, por um lado, conduzir de forma
mais eficiente as águas para as sarjetas e, por outro,
para que as bermas das vias se mantenham mais
limpas.
Este foi a primeira fase de outras que estão a ser
projectadas, que incluem arranjos na Rua Nossa
Senhora de Fátima, Travessa da Breia, Rua 4 de
Outubro, Rua António da Costa Guimarães, Rua
Comendador Manuel Pereira Bastos, Rua da Maina,
Rua das Paredes, Travessa Cândido José de Carvalho
e Rua da Cerca Velha.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NA RUA N. Sª DOS REMÉDIOS
Depois da abertura da nova via da Rua Nossa Senhora
dos Remédios, com ligação à Avenida de S. Estêvão, e
com a requalificação dessa zona, na qual se incluiu a
mudança de local da Capela, ficou desde então cerca
de metade da rua sem iluminação pública.
Esta lacuna foi agora colmatada, beneficiando
actualmente toda a Rua N.Sª dos Remédios de
iluminação pública, até à via rápida que segue para a
auto-estrada. Fica assim completada a remodelação
realizada nessa zona, com mais luz e segurança para
todos que aí circulam.
A Junta de Freguesia colocou ainda, na zona envolvente
da Capela, lixeiras para assegurar a limpeza da zona,
e bancos que além de embelezar, permitem maior
comodidade a quem quer desfrutar do local.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

COMEMORAÇÃO DO DIA
MUNDIAL DA CRIANÇA EM URGEZES

Horário da Junta de Freguesia:

Corridas, brincadeiras, saltos, risos.

Os serviços de secretaria da Junta de Freguesia de
Urgezes, estão abertos ao público, de segunda a
sexta-feira, das 14:00h e as 20:00h.

Eis o cenário do parque de lazer de Urgezes, no sábado,
4 de Junho de 2011.

NOTA: Durante o mês de Agosto, por motivos de férias
do assistente Administrativo, os referidos serviços
serão de segunda a sexta-Feira, das 19:00 às 20 horas.
Recolha de Lixo Grosso
Recolha de lixo grosso 2011 – A recolha é efectuada
pelos serviços de limpeza da Câmara Municipal de
Guimarães, durante o período da tarde, nos dias 14 de
Setembro e 21 de Dezembro.
Horário e local da Ginástica/Dança Sénior:
Todas as terças-feiras, das 15:00h às 16:00h, no
auditório da Junta de Freguesia de Urgezes, decorrerão
aulas gratuitas, dirigidas aos seniores desta Freguesia
(sendo que em Agosto não se realizarão).

Dezenas de crianças aceitaram o convite da Junta
de Freguesia para participarem nas atividades que
preparou, juntamente com a Associação de Pais da
EB1, os Escuteiros, a FNA, os Amigos de Urgezes e a
ARCOV, para passarem um dia divertido.
De manhã, à hora marcada, as crianças compareceram
no parque de lazer e foram logo presenteadas com a
presença de um grande insuflável colocado em sítio
estratégico para lá saltarem e até fazerem piruetas
ao longo do dia todo, as vezes que lhes apetecesse.
Também puderam fazer pinturas faciais e ganhar
balões modelados. Uma vez abertas as inscrições,
todos puderam inscrever-se nas várias modalidades de
concurso: desenho; pintura de bonés e desporto, que
ainda se iniciaram durante a manhã. Cada modalidade
foi devidamente dividida por faixa etária.

Horário e local do Serviço de Podologia (tratamentos
de pés e unhas) Sénior:
Dirigido à população sénior da freguesia (65 anos ou
mais), na 2ª sexta-feira e na última sexta-feira de
cada mês, das 15:00h às 19:00h, na sede da Junta
de Freguesia de Urgezes, decorrerão consultas e
tratamentos de podologia gratuitos.

MAIOR APOIO PARA OS SENIORES
No seguimento do “Maio - Mês da Saúde em Urgezes”, a
Junta de Freguesia anunciou e lançou, quer a actividade
de Ginástica/Dança, quer o serviço de Podologia, ambos
totalmente gratuitos para a população Sénior de Urgezes.
A Ginástica/Danças têm decorrido, às terças-feiras, das
15:00h às 16:00h, no auditório da Junta de Freguesia de
Urgezes, com uma significativa participação, sempre
com enorme alegria.
O serviço de Podologia (tratamentos de unhas e pés),
dirigido à população sénior da freguesia (65 anos ou
mais), tem se realizado, na 2ª sexta-feira e na última
sexta-feira de cada mês, das 15:00h às 19:00h, na sede
da Junta de Freguesia de Urgezes.
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Sendo assim, após brincar livremente, cada criança
começou por pintar o seu boné e, após o intervalo para
almoço com “pic nic”, fez um desenho de tema livre e
participou nas atividades desportivas.
No final da tarde, foram apurados os vencedores
das diferentes modalidades de concurso e foram
distribuídos os respectivos prémios. Mesmo para
quem não levou para casa um prémio, foi um dia ganho
para todos. Até para os pais e familiares que também
passaram pelo parque de lazer de Urgezes nesse dia.
Mais uma iniciativa de sucesso realizada em Urgezes,
que promove a boa convivência e o espírito de
cidadania dos mais novos aos de mais idade, o que
leva a acreditar que os habitantes da freguesia podem
contar com mais.

“MAIO
MÊS DA SAÚDE
EM URGEZES”
“Maio – Mês da Saúde em Urgezes”, teve no corrente
ano a sua 2ª edição, desta feita de uma forma mais
compacta, isto é, tendo as actividades decorrido nos
dias 6, 7 e 8 de Maio.
A iniciativa teve como mentor a Junta de Freguesia e
contou com a colaboração das diversas colectividades/
instituições da Freguesia (Ass. de Pais, A.S.C.U.,
Amigos de Urgeses, Fonte Santa, C.N.E., F.N.A.,
Paróquia e ARCOV) com o intuito de, conjuntamente,
se promover uma “Urgezes mais saudável”.
Assim, no dia 6 de Maio, sexta-feira, das 21h30 às
23 horas, decorreu uma caminhada pelas diversas
artérias da Freguesia, tendo participado cerca de uma
centena de pessoas.

O “Maio Mês da Saúde em Urgezes” encerrou no dia
8 de Maio, Domingo, com a realização do passeio de
bicicletas por diversas ruas da Freguesia, com saída
por volta das 9h30 e chegada perto das 11 horas,
ambas no adro da Igreja.
As diversas actividades contaram com a participação de
dezenas de pessoas, tendo tudo decorrido com grande
entusiasmo e respeito, agradecendo-se a todos que a
organizaram e participaram. Esta iniciativa conjunta,
na sua 2ª edição, tal como a 1ª, teve enorme sucesso,
deixando-nos a todos satisfeitos e com o propósito de
lhe dar continuidade no futuro, sob o lema: “Por nós,
Urgezes mais saudável”.

No sábado, dia 7 de Maio, das 9h30 às 13 horas, no
auditório da Junta decorreram rastreios gratuitos nas
áreas da Podologia e de Enfermagem (medições das
tensões, colesterol e diabetes).
Da parte da tarde, a partir das 15h30, também no
auditório da Junta, decorreu uma aula experimental
de ginástica e dança para seniores (3ª idade).
Nos minutos que antecederam esta actividade, a Junta
de Freguesia, na pessoa do seu Presidente da Junta,
Miguel Oliveira, anunciou o lançamento dos serviços
de Podologia e uma aula semanal de Ginástica/
Danças (todas as terças-feiras, das 15 às 16 horas, no
auditório da Junta), ambas dirigidas para os seniores
de Urgezes e totalmente gratuitas.
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DÍZIMO DE URGEZES 2010
Evocou-se a 4 de Dezembro 20010, dia das posses
nicolinas, na sede da Junta de Freguesia, o denominado
Dízimo de Urgezes, uma velha tradição vimaranense,
inserida nas Festas Nicolinas.
A efeméride, na qual esteve presente a Comissão de
Festas das Nicolinas, contou ainda com Executivo da
Junta, alguns deputados da Assembleia de Freguesia e
muitos convidados, representantes das colectividades
da Freguesia. Pretendeu recordar, ao som das
caixas e dos bombos e toque das posses, essa velha
usança das primeiras posses, que uma vez mais foi
complementado com a declamação do denominado
“Auto do Dízimo de Urgezes” (agradecimento ao seu
autor, Prof. Álvaro Nunes):
Que quereis vós, estudantes
Donde vêm tais fregueses?
Somos simples visitantes
Vimos pelo Dízimo d’Urgezes

E como vão os docentes
Vossos profes estimados?
Coitados, andam doentes
Foram todos congelados …

Nozes, maçãs e figos
Mais um cheque careca
Que nesta crise, amigos
Nem dá para uma caneca

Isto já não é o que era
Tradição já não se usa
Não aceitamos espera
Não admitimos recusa

E como vai Portugal
Como vai esta nação?
Entre a gula e o frugal
Da retoma à recessão

E a beber sede comedidos
Qu’a sede não acaba agora
Já estamos bem bebidos
E já o reforço demora

Não há borlas ou fiados
Que a crise muito aperta
Se os tendes entalados
A banca tem perna aberta

Todos andam a meter água
Num país aos solavancos
Mas ao BPN (a)paga a mágoa
O nosso Teixeira dos Bancos

Pago um fino com tremoços
Esta será a nossa posse
Não penses que dás os ossos
Não nos enganas com tosse

Armai-vos vós em finos
E carapaus de corrida
Somos jovens, nicolinos
Venha comida e bebida

Não sois vós contribuintes
Nada tendes a reclamar
Mas dos pais somos pedintes
Também queremos mamar

Não darei nada qu’ engrosse
Vosso estado alegrete …
Calai-vos e venha a posse
Um presunto e um cacete

E como vai por Urgezes
Como vai nossa capital?
Como todos os portugueses
Uns vão bem, outros mal

Do governo para as empresas
Para os bancos ou assessorias
Todos ficam em boas mesas
Boas reformas e mordomias

Por S. Nicolau, rufai um toque
Em vossas caixas e bombo
Caixa só de Super-Bock
E um bom bife do lombo

Nas contas de todos os meses
Pr’a comer, beber e cagar
Valem-nos os ciganos e chineses
E o crédito, pr’ poder pagar

E que dizeis ao casamento
Entre lésbicas e gays?
Os chifres vão ter aumento
Nesta troca de papéis

Agora que o dízimo tendes
Se cumpriu esta tradição
Ainda que não vos emendes
Estais em nosso coração

Mas até houve festa
A S. Estêvão, patrono
Pr’a foguetes sempre resta
Algum dinheiro d’ abono

Nicolinos, que se passa
Por que estais tão abatidos?
Passa mas é a massa
Qu’ estamos bem fodidos/cozidos

Viva pois S. Nicolau
Viva o povo e a tradição
O legado não é mau
Mas vem tudo por ração

E veio o Centro Escolar
E um parque de lazer …
Não é mau este folar
Mas muito há ainda a fazer

E como vai nosso Vitória
Que conquistas prometeram?
Do berço reza a história
Que até um Bebé venderam

Ide agora com a certeza
Publique-se em editais
Com firmeza e clareza
Para ano haverá mais …

De Cavez a de Guimarães
De Arosa até Lordelo
Computa nosso Magalhães
Ninguém levanta cabelo

Rompei as peles e bombos
Para que servem as baquetas?
Dai-lhes forte nesses lombos
Vossa chupetas são as tetas …

Caso para dizer que em Urgezes a
tradição ainda é o que era!!

E das obras na cidade
Prá capital cultural?
Um Algarve de publicidade
E as obras no Toural

Rufai hirtos os tambores
Erguei alto vossas vozes
Tomai as maçãs d’ amores
Que vos saibam como as nozes
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CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE

Sob o lema “Urgezes Solidário”, Urgezes uniu-se para
ajudar os mais necessitados, os mais pobres, para
que, pelo menos, tivessem o que comer em épocas tão
simbólicas como o Natal e a Páscoa.
Em conjugação de esforços, a Junta de Freguesia,
a Paróquia (onde se incluem os Escuteiros - CNE,
Fraternidade - FNA e Associação Caritativa) e os “Amigos
de Urgeses”, uniram-se numa campanha de angariação
de bens alimentares para posterior distribuição pelos
mais necessitados da Freguesia de Urgezes.

A recolha realizou-se no primeiro dia no Jumbo,
hipermercado da nova superfície comercial existente
em Silvares, e no segundo dia no Intermaché de
Urgezes, contando com a preciosa ajuda dos Escuteiros
e da Fraternidade. Além destas recolhas, também a
associação Caritativa fez chegar diversos produtos
alimentares.
Tais recolhas renderam algumas centenas de produtos
(arroz, massas, óleo, azeite, bolachas, leite, etc.), pelo
que, se conseguiu distribuir cerca de 40 cabazes a 40
famílias, os quais a Junta de Freguesia complementou
com o bacalhau no Natal e Frangos na Páscoa, para
que assim, todas as famílias pudessem ter umas
festividades mais dignas.
Assim, resta dar os merecidos agradecimentos a todos
que contribuíram e que participaram, tal como a todos
que tornaram este projecto possível, por um “Urgezes
Solidário”.

No seguimento de uma negociação com um particular,
a Junta de Freguesia conseguiu concretizar a Obra
de Alargamento da Rua do Outeiro (que confina com
a Rua da Maina), contribuindo assim para a melhor
circulação do trânsito e para uma maior zona para
estacionamento.

Concluída a 2º fase do arranjo do parque em
Penanrique, prevendo-se que, o mais tardar, no
próximo ano se avança com a terceira e última fase.

Com abertura do novo Centro Escolar de Urgezes,
surgiu também mais uma Avenida na Freguesia, a que
faz o acesso ao novíssimo Centro Escolar, sendo esta
uma transversal da Avenida da Igreja, urgindo agora
fazer-se uma melhor ligação entre as duas Avenidas,
pretensão que a Junta de Freguesia já referenciou e
reivindicou junto da Câmara Municipal.

A Junta de Freguesia procedeu à remodelação dos
seus editais, colocando 4 placards para informação
geral da actividade da Junta e ainda 2 editais para a
colocação dos avisos fúnebres, para que se consiga,
assim, ter uma Freguesia com mais informação e
mais limpa.

BREVES/CURTAS
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2º PASSEIO
DA FREGUESIA/PAROQUIA
DE URGEZES
Após o almoço, com grande expectativa por parte de
todos os participantes e organização, realizaram-se
jogos tradicionais. Ao longo da tarde, jogos como o
torneio de chincalhão, corrida do saco, jogo da família,
caça ao tesouro, entre outros, a par da animação
musical e dança, mantiveram as pessoas envolvidas
activamente no convívio.

Realizou-se no passado dia 12 de Junho, o 2º Passeio
da Freguesia/Paroquia de Urgezes, de todos os
contornos que precederam a sua realização, destacase, mais uma vez, a enorme parceria entre Junta de
Freguesia, Paróquia, Escuteiros, FNA, Fonte Santa,
Associação Pais EB1, ARCOV e “Amigos de Urgeses”,
essencial para a concretização e sucesso do mesmo.
O relógio da torre da Igreja Paroquial marcava oito
horas e trinta minutos, quando os 11 autocarros
alinhados na Rua do Pinheiro foram rapidamente
ocupados, e de forma muito organizada. Os mesmos
viriam a transportar cerca de seis centenas de pessoas
até ao belíssimo parque de Bragadas, em Ribeira de
Pena.
Simultaneamente, elementos da organização do
passeio já se encontravam no parque, com os
preparativos para a recepção dos autocarros e para o
convívio.
Chegados ao parque, para além das pessoas que
foram de autocarro, muitos que se fizeram transportar
nas suas próprias viaturas, procuraram instalar-se
nas mesas que o parque dispunha. Após o resfriar da
chegada, procedeu-se à realização da Missa Campal,
celebrada pelo Reitor da Paróquia de Santo Estêvão,
Padre Francisco Oliveira, num local onde todos se
sentiram como se estivessem em família.
Terminada a liturgia, todas as famílias se reuniram em
torno dos farnéis, num convívio não só entre família,
mas também entre toda a comunidade.

Ao final da tarde, foram servidos a todos os presentes
bifanas no pão e caldo verde. Após o desfrutar deste
magnífico petisco, foi realizada a entrega de prémios
simbólicos às equipas vencedoras dos respectivos
jogos, tal como agraciar algumas pessoas que
valorizaram este convívio (D. Antónia, como chefe
das cozinheiras, o Sr. Alberto, como responsável pela
animação, além do nosso jovem “Freitinhas”, sem
igual na arte da Concertina).
Neste passeio, participaram cerca de seiscentas
pessoas, desde crianças, adolescentes e adultos,
resultando num dia diferente e muito divertido para
todos, passado em família, em comunidade e em
contacto com a natureza.
Por volta das 19 horas, já com todas as “trouxas”
arrumadas, os participantes foram novamente
encaminhados para os autocarros, deixando para trás
o parque de lazer de Bragadas (devidamente limpo),
acontecendo assim o regresso a Urgezes, que se deu
por volta das 20 horas.
Mais uma vez, todos estão de parabéns - quem
organizou e quem participou - dado que todos
contribuíram para que tudo decorresse sem incidentes
e ao nível desejado.

