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Para  
compreender  
o presente  
é preciso  
conhecer 
o passado! 

F 
oi um prazer conversar com a 
senhora Prazeres Ferrei ra, 
natural de Tamel S. Pedro Fins. 
Nascida a 27 de dezembro de 

1927, no Lugar da Fonte, na casa onde 
ainda mora, não teve uma vida fácil pois, 
apesar de ser filha única, sua mãe era 
solteira e teve de a sustentar sozinha. 

Da sua infância recorda os tempos de 
escola, onde diz ter levado muita 
“porrada” porque não conseguia aprender 
nada pois só queria brincadeira e a 
professora até a chamava de “mafarrico”. 
O recinto escolar era no salão da Portela, 
todos os anos letivos juntos na mesma 
sala, com uma só professora, a Dona 
Maria Cândida e nessa altura ainda não 
havia eletricidade. Contudo, ainda 
conseguiu terminar a quarta classe e 
ficou distinta, que significava conseguir 
fazer tudo bem sem errar nada, desde as 
contas, o ditado e os desenhos. 

Naquele tempo passava-se muita fome, 
não havia muito dinheiro nem formas de 
ganhar dinheiro pois havia pouca oferta 

de trabalho. Depois de sair da escola e 
durante muitos anos, a única forma de 
ganhar algum dinheiro era ir com as 
ovelhas para o monte. Por vezes perdia 
as ovelhas e quando chegava a casa a 
mãe dava-lhe uma “coça” e além disso 
não a deixava dormir na cama e ela tinha 
de ir dormir para a “corte” com as 
ovelhas. No dia seguinte lá tinha ela de ir 
procurar as ovelhas perdidas. Com esta 
vida difícil teve de se desenrascar e 
procurar outras formas de ganhar mais 
dinheiro: trabalhar “ao jornal” a juntar 
lenha no monte ou a partir “cascalho” na 
estrada, “foi uma vida de escrava”. 

Um momento engraçado que recorda 
com humor foi uma noite em que estava 
com a mãe em casa e ouviram um 
barulho. A mãe veio espreitar e, ao ver 
uma sombra a mexer debaixo da 
laranjeira, pensou que era uma pessoa e 
“foi por lá fora com um pauzito para ver 
quem era mas quando chegou lá era um 
burro a comer”. 

A senhora Prazeres foi mãe pela 

primeira vez aos 18 anos e, para poder 
sustentar as três filhas, começou aos 
trinta e poucos anos a trabalhar por conta 
própria. Ia de bicicleta para Paredes de 
Coura  comprar lã para vender, tendo de 
levar a filha mais nova na cesta da 
bicicleta. 

Anos mais tarde, porque a filha 
trabalhava numa fábrica e trazia roupas 
para casa, ela lembrou-se de começar a 
vender roupas porta a porta pelas 
freguesias, ia a pé com uma cesta na 
cabeça, e sempre dava para ganhar mais 
um “migalho”. Mas a senhora Prazeres, 
sempre lutadora e trabalhadora, como 
conseguiu juntar um dinheirito, comprou 
uma carrinha e assim já podia levar mais 
mercadoria. Comprava às quintas feiras 
na feira e nos outros dias andava pelas 
freguesias a vender. Entretanto deixou o 
ofício há cerca de cinco anos pois a 
idade já não ajuda muito, mas apesar das 
amarguras da vida tem um bonito sorriso 

para oferecer. 

Por  Lúcia Silva 

“sempre dava para ganhar mais um “migalho”” 

ENTREVISTA 

Quem pretender efetuar o pagamento da 
fatura da água, da eletricidade, do telefone, ou 
de outros serviços poderá fazê-lo na Sede de 
Junta. O referido pagamento poderá ser 
efetuado por cartão multibanco ou em dinheiro. 

PAGAMENTOS 

Sabia que pode requerer à Junta de 
Freguesia documentação (atestados, 
declarações, etc) pela internet? 

No site www.uf-campoetamel.pt, para além 
de efetuar pedidos pode ler as notícias da 
freguesia, editais.  

Também pode pedir à EDP a substituição de 
uma lâmpada de iluminação pública que não 
esteja em funcionamento. 

SERVIÇOS ONLINE 
www.uf-campoetamel.pt 

A partir do primeiro trimestre de 2009, pode-
rá deixar o seu correio na Junta de freguesia.  
Deste modo a preocupação de ter que enviar a 
prova de vida, com aviso de recepção, ou ou-
tro documento, deixará de existir. 

CORREIO 
Deixe o seu correio na Junta 

 
AJUDEM O AMBIENTE 

 
 
 
 
Durante os meses de Julho, Agosto e  
Setembro, e sempre que se verificar que o 
índice de risco de incêndio é elevado, nos 
espaços agrícolas e florestais,  
 
é proibido: 
 
Fumar; 
Deitar fora pontas de cigarro, designada-
mente pela janela do automóvel ou com-
boio; 
Fazer fogueiras; 
Fazer queimadas;  
Lançar foguetes; 
Aceder, circular e permanecer em áreas 
florestais; 
Usar motores de combustão interna com 
escapes desprotegidos e sem tapa chamas;  
Desinfestar apiários com recurso a fumiga-
dores; 
Trabalhar com recurso a maquinaria, 
 
é obrigatório: 
 
Não deixar que as copas das árvores e dos 
arbustos estejam a uma distância inferior a 
5 metros das edificações;  
Manter limpas de matos/silvas uma faixa de 
pelo menos 50 metros junto às edificações 
(habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, 
fábricas); 
Junto às edificações não deixar acumular 
lenha, madeira ou sobrantes de exploração 
florestal ou agrícola, bem como outras subs-
tâncias altamente inflamáveis, 
 
recomenda-se:  
 
Não deixar que a copa das árvores ocupe a 
via pública, provocando o entupimento de 
valetas e sarjetas. 
 

Faça os seus pagamentos aqui perto 

Sra. Prazeres Ferreira 
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Editorial 

EDUCAÇÃO 

O ATL de férias de verão foi dirigido a 
crianças entre os 3 e os 12 anos, assentou 
essencialmente no desenvolvimento de 
atividades de carácter lúdico-pedagógico 
realizadas no edifício da Junta de Freguesia 
de Campo e no exterior, e decorreu entre os 
dias 23 de Junho e 3 de Agosto de 2018. 

Durante este período estiveram 
assegurados, transporte para deslocações, 
seguro, almoço, bem como todos os 
materiais inerentes à realização das diversas 
atividades. 

Foram realizadas atividades que 
desenvolvessem o espírito crítico, de 

autonomia, de iniciativa e de cooperação, ou 
seja, foram propostas atividades que 
contribuíssem positivamente para o 
desenvolvimento individual de cada criança. 

Ao longo das 6 semanas foram 
desenvolvidas atividades de expressão 
plástica, motora e dramática, bem como 
atividades de culinária e essencialmente 
atividades de carácter lúdico‑didático. 
Também é de salientar que durante este 
período, mais precisamente durante 3 
semanas as crianças frequentaram as 
piscinas Municipais de Barcelos. A maioria 
das atividades desenvolvidas realizou-se nas 

instalações da Junta de Freguesia de Campo 
mas também foram proporcionadas 
atividades exteriores ao edifício como por 
exemplo: jogos tradicionais no campo de 
Futebol de Campo e visita de estudo ao 
Jardim Zoológico da Maia. 

Foi com imensa satisfação que todos os 
intervenientes no desenvolvimento destas 
atividades puderam observar o interesse e 
motivação que as crianças demostraram 
durante a realização das diversas atividades. 

 
 

Por Daniela Durães 

O Jardim de Infância de Campo 
desenvolveu no ano letivo 2017/2018 todas 
as atividades previstas no Plano Anual de 
Atividades (PAA). Das atividades realizadas 
destacam-se algumas que tiveram maior 
impacto a nível de aprendizagem das 
crianças, pela vertente lúdica/educativa e 
cultural e pela participação ativa e dinâmica 
dos pais/família e dos outros parceiros 
educativos, nomeadamente a União de 
Freguesias de Campo e Tamel S. Pedro 
Fins, o Centro Social de Aguiar, o 
Agrupamento de Escolas Vale do Tamel e a 
Câmara Municipal de Barcelos. As atividades 

p r o m o v e r a m  e s s e n c i a l m e n t e  o 
desenvolvimento: da autonomia, da 
responsabilização, da iniciativa, do respeito 
pelos outros, da literacia na língua, da 
matemática, das ciências e das novas 
tecnologias, da criatividade, da imaginação, 
da integração social das crianças na 
comunidade. Através do desenvolvimento 
dos Projetos proporcionou-se: o alargamento 
dos horizontes socioculturais (arte, ciência, 
música…) e a consciencialização para boas 
práticas ambientais, saúde e convivência 
democrática. Para atingir as aprendizagens/
efeitos esperados foram definidas estratégias 

ajustadas ao contexto educativo específico 
tendo em conta as crianças, os pais e 
encarregados de educação, a EBSVT e 
comunidade. O trabalho realizado foi de 
qual idade e cont r ibuiu para o 
desenvolvimento integral de cada criança, 
onde o colaboração e participação dos pais e 
dos parceiros educativos foram constante, 
essencial e benéfico para todos os 
intervenientes, principalmente as crianças e 

suas famílias.                                                                             

 

A educadora Anabela Cunha 

FÉRIAS DA PÁSCOA E DE VERÃO 

JARDIM DE INFÂNCIA 

Feliz Ano Novo 

O trabalho realizado foi de qualidade e contribuiu para o desenvolvimento integral de cada criança... 

Ocupação dos tempo livres 

Caros cidadãos, 
Sendo a primeira vez que me dirijo às 

pessoas, por via boletim informativo, 
após as últimas eleições autárquicas, 
quero desde já, em nome da equipa a 
qual presido,  agradecer o voto de 
confiança depositado. 

Espero que a nossa equipa 
corresponda às espectativas e que o 
trabalho do mandato consiga melhorar a 
qualidade de vidas das pessoas da 
União de Freguesias. 

Este boletim tem como objetivo a 
partilha de informação sobre a atividade 
efetuada pela Junta durante o ano que 
termina.  

Ao nível de investimento finaliza-
ram-se os pagamentos dos trabalhos 
referentes às pavimentações das ruas 
de Gandra, Vales e Central. Na rua de 
Casalmelhe foi melhorada a visibilidade 
numa curva acentuada. Na rua do 
Castro finalizou-se um muro de suporte 
em pedra de granito. Na rua de Covas 
foi pavimentado um troço em calçada a 
cubo de granito e que serve de acesso a 
uma habitação. A rua e o carreiro da 
Seara que servem de acesso a várias 
habitações, estão a ser pavimentadas 
em calçada a cubo de granito. Num 
troço da avenida Divino Salvador, no 
âmbito da prevenção rodoviária, foi 
construído um passeio e reconstruído 
um muro em granito, aproveitando a 
cedência de terreno por parte da família 
Mota. Com a cedência de uma parte do 

logradouro do prédio pertencente à 
família Braga, ao lado do cemitério, foi 
efetuado um largo que servirá de parque 
de estacionamento.  Deu-se andamento 
à obra de ampliação do cemitério de 
Campo e concluíram-se os respetivos 
projetos de especialidades e de 
execução. 

Ao nível de serviços, foi implementado  
um horário de atendimento diário às 
freguesias e disponibilizou-se, para uso 
público, um terminal para pagamentos. 
Disponibilizou uma página na internet, 
www.ufcampoetamel .pt ,  onde são 
prestadas várias informações e onde é 
possível  efetuar pedidos onl ine. 
Também adquiriu um programa para a 
gestão da freguesia, documentos, 
cemitérios, canídeos, Pocal, toponímia.  

A Junta apoiou o jardim de infância e 
nos períodos não escolares desenvolveu 
atividades para ocupação dos tempos 
livres das crianças que frequentavam o 
jardim-de-infância e escola primária. 

Ao nível social, organizou o almoço 
convívio de natal com especial atenção 
às pessoas com mais de 61 anos de 
idade e assegurou alguns transportes a 
pessoas carenciadas nas deslocações 
de casa ao centro de dia. 

Ao nível cultural, organizou a décima 
edição das Jornadas Culturais e apoiou 
as associações em função das suas 
atividades. 

Ao nível de recursos humanos, pelo 
motivo de existirem poucas crianças no 

Jardim-de-Infância, desencadeou um 
processo de rescisão de contrato com 
uma funcionária e admitiu uma pessoa 
para serviços de secretaria, de modo a 
viabilizar o serviço de atendimento ao 
público diário. Deste modo, a freguesia 
passará e ter a seu cargo um 
funcionário para limpeza e manutenção 
de espaços públicos, uma funcionária 
para apoio das crianças do jardim de 
infância e uma funcionária para prestar 
serviços de secretaria da Junta com 
atendimento diário. 

Também não poderei deixar umas 
palavras de agradecimento à família 
Braga, por ter cedido terreno para 
viabilizar o largo do cemitério, à família 
Mota por ter cedido terreno para 
viabilizar a construção de um passeio na 
Avenida Divino Salvador, à família 
Oliveira, por ter cedido terreno e 
reconstruído o muro de vedação para 
beneficiação da Avenida Divino Salvador 
e a uma família anónima que ofereceu 
10 cabazes de Natal para distribuir às 
famílias mais carenciadas. São gestos 
que servem de exemplo e que 
engradecem a União de Freguesias. 

Espero que o ano que se avizinha 
t r aga  m u i t o  sucesso  e  bons 
invest imentos para a União de 
Freguesias. 

Boas festas e um feliz Ano Novo. 
 
 

Luís Filipe Silva 

http://www.ufcampoetamel.pt
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JORNADAS Culturais 2018 

A décima edição das Jornadas Culturais 
que decorreu do dia 10 a 12 de Agosto, 

foi  mais uma vez um êxito. 

O primeiro dia abriu com a exposição 
‘Barcelos do antigamente’, onde foram 
exibidas fotos da cidade de Barcelos no 

passado. 

Já o segundo dia começou com a 
abertura da Feira do Livro  ‘Ler é Saber’, 
com jogos populares, a leitura de um 
conto infantil por Armindo Cerqueira. A 
tarde continuou animada com uma aula 
de danças latinas sob o comando da 
professora Daniela Chaves. O festival 
gastronómico, composto por pratos 

tradicionais confecionados pelas pessoas 

da freguesia, encerrou a tarde. 

À noite, decorreu um espetáculo de 
i lusionismo com Manuel Arantes, em 
representação do Agrupamento de 
Escuteiros de Lijó, a deixar o público de 
boca aberta e, por fim, a atuação da 
Banda Musical de Oliveira, que encheu o 
recinto com um instrumental de elevada 

qualidade. 

O último dia começou 
na parte da manhã com 
uma caminhada pelas 
‘Fontes do Caminho’. 
D u r a n t e  a  t a r d e 

Fernando Batista com uma sessão de 
Risoterapia encheu o recinto com 
sorridos e narizes avermelhados. A tarde 
seguiu com  a peça de teatro ‘a Paragem’ 
interpretada por um grupo de jovens 
(incluindo jovens mais antigos) que 
fizeram vibrar o recinto. A dupla 
Fernando Costa e Flávio Silva deram 
continuidade à Jornadas com músicas 
populares, seguindo-se o tradicional 

churrasco, porco no 
espeto e vinho da região. 
As jornadas finalizaram 
com fantásticas melodias 
do violino de Bárbara 
Carvalho. 

História, magia,  música, teatro, gastronomia...  

INVESTIMENTOS NA REDE VIÁRIA 

Com o objetivo de melhorar a segurança rodoviária, um  
troço da avenida Divino Salvador, em frente ao largo da 
Igreja, foi beneficiado com um passeio. A beneficiação só 
foi possível graças à cedência de terreno por parte da fa-
mília Mota. O muro de vedação em granito foi desviado e 
entrada existente para a avenida, por ser demasiada peri-
gosa,  foi desviada para a rua o cruzeiro, que também so-
freu uma intervenção ao nível do estacionamento. No pas-
seio foram colocadas tubagens, para a drenagem das 
águas de rega, em supressão do rego existente.  

Rua de Casalmelhe 

Rua do Castro 

Na rua do Castro, que liga um extremo de Tamel S. Pe-
dro Fins à freguesia de Carapeços, finalizou-se a constru-
ção do muro de suporte em pedra de granito.  

Foi melhorada a visibilidade num troço da rua de Casalme-

lhe com a eliminação de uma cabine que albergava um moi-

nho elétrico e com um ligeiro acerto no muro de vedação que 

confrontava. A eliminação da cabine implicou a deslocação da 

instalação elétrica e do moinho.  

ALMOÇO CONVÍVIO DE NATAL 

No dia 16 de dezembro deu-se seguimento 
ao tradicional almoço/convívio de Natal. 

O bacalhau com broa deliciou os presentes  
num ambiente festivo que contabilizou perto 
de três centenas de pessoas. A música 
convidou à dança onde alguns pisa pés 
estiveram em grande destaque.   Todos 
tiveram direito a um presente doce, 
carinhosamente adornado pelos organizadores 
do evento. 

Foi um dia animado dedicado à população 
com especial atenção aos mais idosos. 

com alegria, música e dança 
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Avenida Divino Salvador 
SOCIAL 

CULTURA CULTURA 
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AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO 

Ao lado do cemitério de Campo, com a 
junção de um troço da rua da Seara, com 
um troço do carreiro da Seara e com o terre-
no intermédio, generosamente cedido pela 

família Braga, irá nascer um largo pavimen-
tado com calçada a cubo de granito. O largo 
irá servir para estacionamento de apoio ao 
cemitério e residentes da proximidade. 

INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS 

LARGO DO CEMITÉRIO 

Um novo espaço para a freguesia 

INVESTIMENTOS NA REDE VIÁRIA 

Rua de Covas 

Iniciaram-se as obras de pavimentação 

do Carreio da Seara. Uma parte da rua 

passou a fazer parte do largo do cemi-

tério. No piso, que irá receber uma 

calçada a cubo de granito, foram colo-

cadas tubagens  para drenagem de 

águas de rega e águas pluviais, que 

têm dado alguns problemas por causa 

da sua trajetória, não consensual,  fora 

dos tempos de rega. 

Carreiro da Seara 

Rua da Seara 

Foram aprovados os projetos de especiali-
dades e de execução para obra de ampliação 
do cemitério de Campo. Até ao momento, 
foram construídos os muros de vedação e foi 
efetuado o aterro. De seguida, serão execu-

tadas bases para sepulturas em betão arma-
do, instalações sanitárias, uma arrecadação,  
drenagens e as pavimentações em cubo de 
granito. O acesso principal ao espaço novo 
será efetuado pelo local onde se encontra 

uma capela central que será substituída por 
uma pala. No limite norte, pelo carreiro da 
Seara existirá uma entrada de serviço. 

Com a supressão da passagem de ní-

vel,  que limitava a rua da Fonte com a 

rua de Covas, o acesso a uma habita-

ção passou a ser efetuado por um tro-

ço da rua de Covas que se encontrava 

em terra. Agora o referido troço foi  

pavimentado em calçada a cubo de 

granito, em continuidade com a recen-

te rua criada como alternativa à passa-

gem de nível suprimida. 

Uma parte da rua da Seara foi pavi-

mentada  em calçada a cubo de grani-

to. A outra parte passará a fazer parte 

do largo do cemitério que também será 

pavimentado em calçada a cubo de 

granito. 




